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kivált-képpen-való fzcrgalmatofsággil Olafz nyelven rövid Tom
inkba foglalt Rómkban: és annak utánna Magyar nyelven meg-magyarázote 
Magyar-Orfzkgban: és rendefen Ót Réfzre ofztott r az-utan pedig t&b' Ke-

refetény Nemzeteknek - is lelki vigafztaláskra , 's ép&lecere Deák 
nyelvel meg-ajándékozott 

meg - tSbbkeetett ISfepomaki Síent János életével. 
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ELÖL-JÁRÓ BESZÉD 
/;• AZ Oí^ASÓHOZ. 

fldSn snnek-e$tte fok értendőkkel ír déljen •> is 
Magjar-Orjzagon Jltal-mennék , és azoknak 
£ réjieknek el-pufztült > és eretnekséggel go-
nofzül meg - rktíttatott f%ínét fzemlélném ,-
még akkor meg - indulni, és minden igye-

^ . . , kezetemet arra fordítani kezdettem, hogj na
ponkent űd'vofségnek gonofzab'' vejzedelmére efendo édes 
Hazámnak tsekély értekemmel fegétséget njkjtanék, An
nak-okáért miián Romában ianokék} kilSmb-kűlomb bolti 
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Ola/z Autótok Irájtbál fzorgalmatos igyekezettel a1 Nagy 
Szentek Életét meg •írtam ,•. és rövid fommába foglaltam. 
Rómából ki-jővén,-, d mire engem"' édes Hazámhoz* •> és Ro
mai régi Igaz Hithez lelki fzet'etetem gerjefztett, Magyar 
Orfzágban tíz efzienddk - alatt fok helyeken fok lelkeknek 
Mvőfsége keresésében Megyés Pap fzolgáltam. Az ido-alatt 
válafztott érákon Szent dologban foglalatoskodtam: és azon 
Szenteknek életét,, me Ily eket Ölafzjnyelven mcg-írtam-vala^ 
Magyar nyelvel-is meg-ajándékoztam: és ot Réfzre úgy 
ofztottam, hogy. az Első Réfz a* Ditsoséges Szent Három
ság egy IjlenrU, a"1 Boldogságos Szúz Mária Ifi ennek An-
nyároh á1 Szent Angyalokról, Minden Szentekről-, Kerefz-
telo Szent Jánosról, á Purgatóriumról, és az Utolsó Ité-
leiroUvaló Bejzédeket foglalja magában. 'Máfodik d Szent 
Apoflolok, és Evangyeljfiák Életét: vifzontag Úr Színe vál* 
tozásáról, Szent Kerefzt Meg-találásáról', és Fel-magafz-
íalásáról, az Anya-fzent-egyháznak •> Meg-váltó Kiftus 
Urunk, és d Szentek tifztefs égére fzentelésérol •> és dKris* 
tus tsudálatos Képéről ~ való Befzédeket. Harmadik d 
Szent Mártírok Életét. Negyedik a' Szent PúfpokSky és 
Szent Konfefzfzorok Életet. Ötödik pediglen d Szent Szi-
zek, és Szent Özvegyek Életét, Te azért jó-akaró Ol~ 
vasó élly ezekkel, mellyeket én Ifieni malafztnak farlójá
val arattam i lelki kévéimmel ; az -az , Könyveimmel., 
Mellyeket •> ha ollyan igyekezettel olvafandajz, d minémi-
vel én meg-írtam; én el-hifzem, hogy fáradságomnak 
gazdag jutalmát véfzem. 

lfknnek irgalmafsága rendelte 4 hogy d mi épületünk
re , és hafzminkra d Szent Mártíroknak,- és egyéb Szen
teknek győzedelmi, mellyeket á* kegyetlen Tirannufok- ellen 
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nyertének az elmúlt időkben, emlékezetben lennének", hogy 
mi azoknak példájával utállyuk-meg a világi gyönyörűsé
geket , és oromefl fzen-vedgyák ez életnek nyomorúságit. 
Haj-ól.'megtakarjuk gondolni-, a"1 teflnek minden fájdal
ma, ha kitsiny> könnyen vifeltethetik; ha nagy, hamar el
múlik. Az-okáért mind egygyiket, mind máfikot kevés* 
nek tartsuk, hogy az őrök halált el-kerhlhsfsiik. De, ha 
azok a"" fájdalmak, me.llyek ma vannak , és holnap el
múlnak , anryi fzorongatáfokat, és gyötrelmeket Jzereznek 
nékünk ; melly igen fokkal nehezed léjzen az árok fajdal
mokat el-fzenvedni. 

Meg-gondolták ezt a"1 Szent Mártírok, és azért győ
zedelmet nyertek d kegyetlen Ttrannufok - ellen, kik kú* 
lomb-féle gyötrelmekkel kínozták okét. Annak - okáért -
minden embereknek hafznos á1 Szentek Életét tudni. Mi
vel - hogy minden rend - béli ember talál ottan példákot, 
mellyeket kovejfen á" jóságos tselekedetekben. A kik úr-
hetetlenek, találnak némelly Szenteket, kik nem tsak bé
kés égefek voltak £ nagy gyötrelmekben-, de: még akkor-is 
imádkoztak ellenségekért , mikor azoktól meg-ékítettének. 
A" kiknek Jzukségek van az alázatofságra s találnak Szen
teket y kik el-futottak onnan, az hol tijztelni akarták ti
két. A'' kik nem irgalmafok, tdalnak némelly Szenteket, 
kik minden javokat el-adván , á fzegényéknek ofztogatták 
az árrát. A? kik tifztátalan életűek, találnak ollyan Szen
teket , kik igen tifzta életet vifeltek\ némelyek pedig tellyes 
életekben fzizefségeket - is meg - tartották. Úgy - annyira, 
hogy a1 Szentek Életében nem tsak egy véteknek, hanem 
minden vétkeknek eltávoztatására; nem tsak egy jóságos 
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tselekedetnekl hanem minden jóságos tselekedeteknek köve-
tésére példái találhatunk. . 

E mégre a" mi édefséges Iflen&nk az S kegyefséges 
gond - vifeléfe - Által az o Anya-fzent-egyházának kezdetétől
fogva ollyan emberekét rendelt', kik d Szentek ditső/séges 
Eletét meg - írnak : mi-k éppen fzolgáltak az lfiennek ; meg
győzték az ordogot, a* tejlet, és £ világot. Ez-okáért 
én magamtól femmit nem írtam, hanem az Olafz Autó
tok ~-hajiból tsak rövid- fommába foglaltam némelly nagy 
Szenteknek Életét, az hol /zákségesbnek ítéltem. Adgya 
4?-Mindenható', és Irgalmas Ifién , ollyan buzgósággal, és 
ájtatofsággal gyakoroílyúk magunkot a? Szentek Életének, 
és halálának olvasásában, hogy azoknak példáit meg4anól-
ván-, és őket követvén^ minnyájan nyerhefsuk-meg az őrök 
Boldogságot» a"" mi Urunk JÉSÜS Krifius-által. Ámen. 

írtam Nagy-Szombatban, Kriftus Urunk 
fzűletéfe-után 1705. efztendőbea 

I L L Y É S kW D R Á S 
Erdélyi PűfpóL 



Ének- előtte régen De akid-is meg-írtam ezen 
Szenteknek életét: és 1693. efztendoben vilá-
gofságra-is botsátottam. Melljet Bétsben d 
Szent ír ÁS Magyarázó Fo-Doktorok figyelme-

tefen meg - olvasván , Hlyen ditséretet tottek deákul, d 
mint fzóról-Jhóra következik: Sinke Sandos de Sandis 
fcribere, ut eorum calamus humános dirigat adus: ta-
lem quoque fibi ad fcribcndum Exemplum , feu Specu-
lum Vitae Chriftianae, hoc eft: Vitám Sandorum., prae-
paravit Reverendiffimus Dominus ANDREAS ILLYÉS, 
&c. pennám profedo dignam , quae volitet per Orbem, 
ut doceat redős, & fimplices. coide. Magyarul: Had-
gyátok d Szenteket d% Szentekről írni, hogy azoknak pen
nája az emberi iselekedeteket igazgaffa -. olljant kéfzített 
magának d Kerefztényi Étetnek Példája •> avagy Tukorei 
AZ- az, d Szentek Életének meg - írására Tífzteletes Úr 
ILLYÉS ANDRÁS, Q'c. pennái bizonnyára méltót ,melly 
d1 Világnak kerekségében repklljon, hogy taníttsa az iga
zakot , és- egygyágjá fzívűeket. 
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E L S R É S Z E. 
A' Szent Háromság egy literiről, Mennek Annya 
Boldogságos Szűz Máriáról j a' Szent Ángyaiokról , Apró-

Szentekről, KereíkeSó Szent Jánosról: Minden Szentekről: Pur-
gátóriómról, és a' K6z6nséges Utolsó ítéletről. 

[Agy az Ur, és igen ditsé-
rétes : és az 6 nagy voltá
nak nints vége. A' nemzet

ség , 's a' nemzetség ditséri a' te 
tselekedetidet: és a''te batahnaf-
ságodot ki - mondgyák. A' te 

fzmt s éged ditsos égének nagy vol
tát befzélhk: és a' te tsudáidot 
hirdetik. Pfal. 144. v. 3. 

Nagy d mi Urunk, és nagy az 0 
ereje: és az 0 bőit sef égének nints 

fzáma. Bé-fogadván a'Jzelzdeket 
gz Ur: fíldig meg-alázván a' bű
nösökét. Pfal. 145. v. f. 

Melly nagy Uram a' te édefséged'fo
ka s ága j meüyet el-rejtettél a' té-~ 

t ged félőknek. Pfal. 30. v. ao . 
Ekés ábrázatú az emberek fiai felett, 

a''nyájafság el-terjedett a''te aja-
kidbam azért áldott-meg téged az 
Iflen őrökké. Pfal. 44. v. 3. 

A' Királyné job' kezed felöl állott 
aranyas ruházatban : kornyűl-

vétetvén fok fzinű ékefseggel. 
v..io. 

Ditsérjétek az Urat mennyekben: 
ditsérjétek ötét -a' magofságban. 
Ditsérjétek Siet minden ő Angya
li : ditsérjétek Stet minden 6 erei. 
Pfal. 148- v. I . 

Nékem pedig igen tifzteletefsek a'te 
barátid, J/len: igen meg-eró sódéit 
az 5fejedelemségek, Psal. 138-
v. 17. 

A' kik fzerétitek az Urat, gyűlöl-
lyétek d gohofzt: meg-őrizi az 
Ur az ő Szentéinek lelkeit', d bű
nös kezéből meg-fzabadittya őket. 
Piai. 96. v. 10. .. 

Hálát adgyanak Iflen néked d né
pek: a főid meg-adtaaz ő gyű-
mőltsét. Aldgyon-meg minket az 
Iflen, a' mi Iflenűnk3 áldgyon-
meg minket az Iflen, és féüyék 
Stet dfőidnek minden határi. 
Pfal. 66. v. 7. 

A' Szene 



Ár $z$m liávmúsíg egy IfíenrőL 
jf 'Szent Irá'sUlV ér Sztm Atyák rázattyác y mcllr kárara volt nékí,, 

iráfibStrovíiBefxed.. niílly nem f20lgát a* jelen-való do
logra. Azután" a*' Pohárnok - is e!6-

r - . -.. . Seízéílé ar 5álmát?mondván'i(?e», 
' ^ö.f.g.Latok-valaelótte'megyfzS--

.- _ .... Mt-ot, mdlyíen'báróin fzolő*vefí.-_ 
fxo-vata P és' azokon három'rneg-árt 
JzSR'gerezdek vffláitak:" ef-vőm árt
éri d'gerezdeket, és arpohárba/a-
csarám,- nmilyet kezemkn tartok-
vala f ésV pobárt Fáraónakadam.. 
E''volt a"Pohárnok álma,rnellybeff 
a' Szent Háromságnak titkos Szent
sége1 p-é'Máztatik. fófef a5' tSmv 
íöczbef-példázza' a í ifferí Fiát,, tó 
emBerré l&tij. és a''mi! emberi- £er* 
méízfitfekbeiv rek ejtetett.- A' Kfc 
ríily Pohárnokja Sz.-János Evangye--
lrfta'ySit a"'Kép -kük le-ívvánV kő-.. 
zönségefen1 pohárt írnak- kezébetr „. 
a' mint ísezébEö- tarttya-vala azt a'' 
Farao pohárnokja'. Ez az IfteneS' 
Pohárnok a' Kriftus JEfusnak meU-
lyére támafzfcodván^ az' utolsó' var* 
csorán; y egy igen: jó', álom- j6ve 6=-
rea}, mBlly-beB'.c$iidklatos:,, & íftení 

Á "• nagy' 

Jákob
ról; , ki a 

: Ukatr. radgyaK arnaz „r 
Hiftoriát,. melly a' Sz. 
írásban Móyfe élső;-
KíinyvéBeff olvaflatifc 
Pátriárka: fiáróT Jófef--

tőmloezben- lévérí E-
gyiptusban v Farao- Királynak más; 

.két fzolgai kölífecéhefe a; tőmlőcz-
Be', a''h'oM vala:: kik-kSzzöí egygyik 
pohárnokja,, ésa'"máíik Renyér-sfi-
tője vala- a'' Királynak. Történek ,, 
üogy egykor reggel meg-látogat-
va» 6kec Jóíef,. ízokás-kivu'l' fzo-
moruaknak találat őket lenni ^ és-
megvkérdvéb ennek az Cjkat,. meg
érté,, hogy a'' bizonyos-álmok-mratjí 
ízármazott-vulna y mellyeket álmod
tak.. Kére: 6ket JÓTef r befzélle-
irék-eiŐ az ő álmokat.- A' kenyér
sütő eló -beízéllé' az álmát,, és Jó-' 
.fef meg-mondái nékiaiusak imgya-

Sz'íutek Életér.-

*/ 



% A1 Szent Három 
nagy titkos dolgok jelentetteneíc-
meg néki. Nefza azért Szent Evan-
gyelifta, mond - meg nékünk, mit 
láttál? Nagy örömeit úgy-mond,, 
meg - mondom : mivelhogy ez, a' 
mit én láttam abban az édes álom
ban: -i. Joan. f .7 . .Hármait van--
nak,d kik bizonyságot téfznekMeny-
ben: az Atya, az Ige. és á1 Szent 
Lélek: és e' bárom egy. A' mit a' 
Pohárnok látott, egy fz61o-t& volt, 
és három fzctó - vefzfzó. Három 
fzoló-vefzfző , és mind a' három 
csak egy fzolő - tó vala. Ugyan 
ezent látta Szent JánosEvangyeliíla, 
.• tudni - illik, három. fzemélyt ; az 
Atyát , a' Fiút, és a' Sz. Lelket: 
és ez a' három fzemély egy. tifzta-
ságos Ifteni létei. Kérdgynk - meg 
e' Szentséges titoknak magyarázat-
tyát Jófeíben példáztatott Kriftus 
JEÍuftól, és 6 meg-magyarázza azt, 
a' mint meg-írtá Sz. János Evangye-
lifta: J-oan. t j . r. En vagyok az 
igaz fzőlő-tő. 'Egy vagyok amaz 
három ízéío-veízízók-kózzítl, mel
ly ekét a' Farao pohárnokja láta: a' 
maiik az én órök Atyám , és a* 
maiik a* Szent Lélek. De csak egy 
a' fzólfi -t&j mert egy az Ifteni lé
tei , noha három a1 fzemély. A' 
fzólő-1& vefzfzeinek, mellyeket a" 
pohárnok láta, mind a' háromnak 
gy'fimélcsi vaiának: így a' három 
Ifteni fzemélynek - is mag in-való 
tulajdonsági vannak, mellyek néki 
tulajdoníttatnak, a'.mint az Atyá-
.nak a' hatalom, a' Fiának a' 561-
cseség 3 és a' Sz, Léleknek a1 jóság, 

fág egy literiről. 
Ettől a' gyómólcsto!, melly ê efc 
#' tulajdonságok , egy mennyei, és 
Ifteni nedveíség ízármazifc , melly 
tulajdon-képpen Királyi ital; és ez 
az Iften kegyelme, meilyre fó-kép-
pen-való nagy fzükségönk vagyon, 
hogy erről az Ifteni Szentséges ti
tokról beízélhefsfink. 

z. Az Angyali Do£tor Sz. Ta
más a' Szent Háromságnak Szent
séges- titkáról, fzólván , azt mond-
gya , hogy nem találtatik termé-
fzeti okoskodás annak meg-próbá
lására , minthogy a' hitnek nagy, 
és csudálatos dolga az : noha úgy. 
mond: vannak némelly okok, mel
lyek hathatós - kép pen próbállyák, 
hogy az lehetséges légyen. Mivel
hogy, noha Hitünknek' titkai fel-
ly&l - haladgyák a' termétzeri okos
ságot, melly azokat níeg nem fog-
hattya , mind-az-által nem ellenkez
nek azzal. Szűkség azért efzunk-
be vennünk, hogy terméízeci okof-
ság-által j az értelem világával meg-
irmérhetni, hogy vagyon Iften_s. 
Szent Pál Apoftöl ázt mondgya : 
Hogy a".régi Fihfofufok az érte-
lemnek erejével, és világával meg,' 
ismerték az Iflent, de nem dicsőítet
ték , ti mint tartoztak-vé/na; azért 
bolondokká lőttek Rom. 1.1 r. Mert 
midőn meg-ismertek - volna az Is
tent , nem úgy , mint Iftent dics5í-
tették, avagy hálákat adtak néki; 
hanem eí-enyéíztek az 5 goridolat-
tyokban, és meg - homály ofodott az 
& efztelen fzívók.: mert magokat 
bölcseknek mondván lenni, halon. 

dok-



A' Szent Háromság egy Iftenról. ? 

dokká lőttek. A' világnak illy roes- . bereknek. Ei- annyira, hogy, noha 
térséges -alkotmánya , az. Egek, az ember terméfzeti okoíságnak viV 
nap, hóid, csillagok; azoknak illy jó lágofságával nem érti Hitönknek 
rendes mozdúláfi; mind ezek a' titkait, melíyek-kózzűl egravik a.' 
dolgok nyilván meg - mutattyák , Szent Háromságnak titka ^"mind-
hegy vagyon Iften. Innét vagyon az-által foha ne mondgya, ho°-v 
hogy csak nem minden nemzetsé- úgy ne legyen. Az Iften, ki fok-
gek négy betűvel jegyzik az Iftent: kai többet tud minden emberek-
a' Görögök Teos , a' Deákok nél, és foklsal több tehetsége va-
D.ÉUS, a' Spanyolok Diós, az E- gyón, hogy-fem minden emberek-
gyiptziufok'Teut,az Affiriufok Adad, nek, mondgya, hogy úgy vagyoni 
az Ar'abufokÁlla, a'NémetekGottj Nem fzSkség miíl"rnivein6nk ha. 
a'Törökök Zafa, ügy- annyira , nem fejnnköt le-hajtanunk, esel-' 
hogy a' terméfzeti okofság el-érke- hinnünk, a' mt Iften mond. 
zik eddig; de meg-ál! itten, és.to- >• 3. Némeil>okoka és példák-ííST' 
vább nem mégyen ; meg nem ért- zatnak-eló, mélyekkel még.mutsc-
vén, hogy ez az Iften három lé- hatni, hogy Leziz Itteni titkos do
gyen fzemélyében, és egy áliattya- log nem ellenkezik a' terméfzeti 
ban, vagy léteiében, a'mintbizo- okofsággal. Szert Ágofton a" Nap 
nyara úgy vagyon. Elég a' Ke- példáját hozza-eli, meliyben három 
refzténynek tudni ennek píóbálá- dolgok láttatnak i egygyik a' létele, 
sara, hogy önnön-maga'az Iften vagy áliattya, máik a'világofsága, 
mondotta; így vagyon: noha ő nem vagy fényefsége , és a' harmadik a' 
érti, el kell hinni. Mint hogy, ha melegsége : A' viágofság , vagy 
mondaná: nem így van a' dolog, fényefség a' Naptól fzármazik: a' 
mert én nem értem azt; igen nagy melegség a' Naptói, és a' fényeP 
vakság volna : mint-hogy kézönsé- üégtói fzármazik egyetemben. A' 
gefen láttyuk , hogy az emberek- Napnak létele, vagy áliattya jelen-
között egygyik többet tud, és cob- ti a? Atyát; a' fényefsége.a' Fiút, 
bet ért a1 maiiknál; némellyek ért- és a' melegsége a' Szent Lelket_s. 
nek egy dolgot, mellyen máfok Más példák-is hozatnak-elö: Egy 
meg nem foghatnak. Azokáért, ha gyertyában három dolgok láttat
sz emberek - között olly nagy kfi- nak;. tudni-illik : viafe, czérna, és 
Jombség találtatik, fokkal nagyob- láng. A' viaíz jelenti az Atyát, a' 
nak' kell lenni az emberek , és az czérna a'.Fiút, és a' láng a' Szent 
Iften - között. .Méltán többet kell Lelket. Egy kút-forrásban három 
az Iftennek tudni az embernél, és dolog vagyon: az eredet, aJ patak-j-
fzükség, hogy fokkal nagyobb te- és aJ tó, 'a ' hol meg-áll a' patak, 
hetsége légyen 7 hogy-fem az em- A' kút-/bíráinak eredete az Atys z 

A ? ' apa-



A' Szent Háromság ••egylffienr64. 
V pataka a* Fiú, és a' tava á' Sz. Atyát, és a' Szent Lelket., sC mint 
Lélek. De mind ezek a* példák 
elégtelenek: és azért Sz. Agofton 
a' Nap példáját elo-hozván, mind
gyárt el-hadgya azt j és igyekezik 
próbálni ezt az Ifteni Felséges tit
kot a' Sz. Irakiak méltóságával, a* 
mint Múyfes Els6 Könyvének kez
detében olvaftatik, hogy .az=orák 
Atya lílen Csalván, .a" fiával., i s £ 
Sz. Lélekkel, tnonda; Gen. i. 16. 
AlkoJJnnk embert d mi képűnkre, is 
hafonhíofságunkra.'ikm fzóllott itc 
az Angyalokkal; .mét ,az Angya
lok .tninnyáfan egyetemben #em 
.teremthetnének íti^g ,esak tegy 
hangyát-Ss. Az ember tiaíönló lőtt 
az Ifteahez az olfoskodó íélekre 
nézve: ^z okoskoíó lélekben há
rom hatalom vagronj íudni-illikí 
emlékezet., értelein 3 és akarat 4 a' 
mint ;az íftsnbetí három . ízemély 
vagyon. Ifariás próféta feaCorilé-
képpen jelentetri ezt az Ifteni tit
kos .dolgot,, mikor mondotta, hogy 
az Angyalok .mennyben énekeltek., 
és kiáltottak .mondván.: "Ifai, 6. 
3. Sünt.} Szent, Sxent, 4' feregefc 
Ura Ijhw, Háromfzor mondották , 
5zent, és csak egylzer„ Iften; je
lentvén jjíiogy hárofn ízemélyében, 
de csak .egy Iftenségében: '£ mint 
fellyebb ínég-mondók, hogy Szent 
János Evangyelifta mondotta ; J. 
J-oan. f. 7. Hannán vannak ? a" kik 
bizonyságot téfznekunnnyfaii:az A-

. tya ,02,Ige, és a" Sz; Lélek; és f bá-
rom egy. Onnőn-magaKriftusUrunk 
ázon-kivftl, hogy fokízor nevezte az 

meg -láthatni az E.vángyéliombanj 
már el - akarván menni e' világból, 
•,és fél-menni'Mennyekbe, meg-paraa-
acsofa a8 Tanítványinak:: Mar* í i í . i f , 
EUnenvétí-az egéfz világra^ predí-
'kattyatok azEvangyéümnot.niinien 
teremtett áilntwk ytamtcsatok min-
Jen nemzetedet,, meg-'keref%telvéu 
•Skőt Atyának 9 és Mami, és Sz. 
Léleknek nevében. - Matt., ag. •%%. 
Mkit-hqgy Bitünknek éz az ,1ágazat-
tya olly-igen nagy, nem fzfikség st 
;K.erefztény embernek más próbálás, 
.hanem hogy .a' Közönséges Kereíz-
,tény .Anyafzetitegyház >azt élőnkbe 
,#dgya, mint hitönk-nek ágazattyat,, 
és er&ííki,, !hogy'az líten 6.nn6tv-
inaga mondotta, a' mint nyilván ,kí-
tetczik 3! fellyfil előhozott .bizonyí-
táfokhan. 

4 . A ' ;mi ;pedig illeti sez Ifteni 
fzemélyeknek fzármazását , :tud* 
,nunk kell (a ' mint az Anyafzent-
.egyhaz :taníttya ;kfil6mb.-fé!€ Kon-
,cziliomokban , mellyeket e"' végre 
gyűjtött egybe) 'hogy .az .első fze-
,'mély , ki .az Atya , öröktől-fogva 
nemzette az 6 értelmének gyü
mölcséből a' bölcseséget, melly nem 
történet - feerént vagyon 6 - benne, 
.a' mint mi-bennftnk , hanem Ifteni 
íétel, és -olhyan jó , mint a' ki azt 
jiernzette; és ez a* Fiú , ki Iften, 
mint .az Atya, á' ki 6tet nemzette. 
Nem találtatik ebben az Illeni nem-
zésben az , a' mi az id6.- fzerént-
való nemzetekben, mellyeknek vé
gek vagyon', és el - végezödnek. 

Az 



Az Örök Atya őrökké nemzette a* talora az Atyánáki És tmnt-hogf 
.a'teremtett állatokban úgy Ikczik, 
ihogy azok, kik öregek, és Atyák, 
meg-fogyatkoznak nejekben., és 
thatalmoMjan;; hogy ollyaa véieke-
,dés ÍIC légyen az örök Acya lílen-
felöl, néki tulajdoníttatik a' hata
lom. A' fcólcseség £ Eíúnak talaj. 
doníttatik. £s mint-hogy a'terem
tett allatokban azok , a' kik fiak, 
meg-fogyatko^nak a' bölcseségben * 
tniveS-hogy nem fokátláttak, és hal. 
Iottakj hogy illyen vélekedés ne. 
légyen á' Fiú Iftentöl, néki tulaj-
dcnktatik a' bölcseség. A' Sz. Lé
leknek tulajdoníttatik £ jóság; mi. 
vel-tegy az akarat-által fzármazik, 
melly á* teremtett. állatokban go-
nofzt-is akar, -noha mindenkor a* 
jónak fzíne alatt ; és hogy -ollyan 
vélekedés ne légyen £ Sz. Lélek 
Iften-felöl, néki tulajdoníttatik a* 
jóság. Azokáért ez az Iften, ki ál-
lattyában egy, és három (zemélyé--
ben teremtett, és meg-tart minden 
dolgokat. Mivel-faogy 6 jelen va
gyon létele-ákal, és hatalma-által 
"minden helyen. Minden helyen va. 
gyón jelen-létével; mert lát minden 
•dolgot, és femmi dolog titkon nem
lehet előtte, még a' fziv'ek titkos gon-
dalati-is. Mindenütt vagyon hatal-
mával; mert meg-tart minden dol
got i és ha 6 el-hagyná, minden do
log femtnivé lenne. , 

f. Ez három Ifteni ízemélyek-. 
kőzzűl ar máíbdik fel-vévé az embe
ri teltet, tudni. illik a' Fiú. És 
noha csak b teftesfilt-meg,ihind-az. 

A 3 Utal 

Fiút, jnoft-is xiemzi., >és minden
kor nemzi. Itt £ világon az Atya 
előbb vagyon a' Fiúnál; de aem így 
vagyon az Iltenben; >mert mikor 
•vők .az Atya, mindenkor volt a' 
Fiú-is. .A* Sz. Háromságban nem 
.találtatik. •jel&Jife, fe azután,£ mint 
Sz. Athariáfius mondgya, .Nem-is 
öregebb ,az Atya £ Fiúnál 3 és a" 
Fiú nem ifialjb ;az .Atyánál. Ezek
nek az Ifteni ízemélyeknek olly nagy 
gyönyörűségek , és elégségek va
gyon feemiékéri egygyika' maiikat, 
hogy abból á' fzemlélésbol egy íze-
retet -fzármazifc egygyík, és máiik-
k&z&tt, melly -nem történet , ha
nem valóságos Ifteni létei; és «z 
£ Szent Lélek., ki hafonló -képpen 
nem kiffebb az Atyánál, és JFiúnál, 
Jianero ihafonló hozzájok minden 
dologban. tKáJíi é !három Ifteni 
iízernélyek - közz&l mindenható ., és 
•eökéltetes nagy bölcseségu Iften. 
De nem három ííten, 'hanem csak 
egy Iften. Mind ,e' .három Ifteni 
fzemélyek egyenlők egyetetóben: 
mert £ melly tókéllete&ég vagyon 
az. Atyában., Atya 3év.én 3 ugyan 
azon vagyon £. Fiúban , Fiú lévén, 
ás ugyan azon vagyon £ Szent Lé
lekben , Sz. Lélek lévén, .az Atyá
tól, és a' Fiútól -fzármazvan. Az 
Atya kezdete £ Fiúnak, és £ Fiú 
az Atyával egyetemben kezdete £ 
Szent Léleknek. Kinek-kinek ez 
Illeni ízemélyek-kőzzül magán-való 
tuíajdonsági vannak, mellyek né
kik tulajdoníttatnak} a* mint V b * . 



6 A' Szent Háromság egy Iftenről. 
által az Atya , és a'Szent Lélek-is ták az Apoftolok , és ezért vefztet. -is 
munkálkodtak az 6 síreg- teftesítlé-
sében, egyetemben/mind a' három 
fzemély egy kis /teftecskét formál
ván . a' Szftz Máriának tiíkaságos 
véréból az 6 ttíztaságos méhében, 
és egy okoskodó lelket teremtvén, 
és abba bé-óntvén. A' Fiú magá
hoz fogíalá azt a* terméízetec a' 
fzemélynek egygyefségében. Ki-
lenczedik holnapon meg-Lefíesfiiéfe-
után e' világra ízületek, és az em-

• berekkel nyájaskodék harmincz-kér 
efztendeig, három holnapig , és tíz 
napig, és végezetre meg - óíetteték 
a' Kerefzt-fkhjnem úgy-mint Iften, 
hanem mint ember. El-temette
tek a' tettetésmeg-foíztvána'Pok
lot az ó Szentséges Lelke, és meg-
ízabadítván a' Szent Atyák lelkeit, 
kik ótet ottan várják - vala, ismég 
magához foglalá a' teftét, és har
mad napon fel-támada. Azután 
negyven nappal fel-méne Mennyek
be , és az órök Atyának jobjára. 
filé. Onnét tíz nappál cl-köldé a' 
Sz. Lelket az egybe - gy&lt Apofio-
lokra^ hogy meg-gazdagkcsa ókót 
az 6 ajándékival, és el - küldgye 6-
ket az Evangyéiiomot predikálianí 
az egéíz világra. Ugyan azon Ur 
JEfus Kriftuc el-jó. az Ítéletnek 
utolsó napján meg - ítélni az eleve
neket, és holtakat; jutalmat ád a' 
jóknak, és meg-bünteti a" gono-
fzokot. Mind ezek a' dolgok ol-
vaftatnak a' Hifzek Iftenben, mel-
lyec. minden Kerefztény ember •kö
teles hinni, és tudni;-ezt predikál-

ték-el tefti életeket mind ók, és 
mind a' Mártírok. Ez igen erós 
jele a' mi hitünknek ; mivelhogy 
az Apoftolok egygyfrgyü, és írás tu. 
datlan emberek lévén, elégségetek 
voltak az Evangyéiiomot ki-terjeíz. 
teni az egéíz világra, hogy min. 
denfitt bé - vétetnék; és mind Ók , 
's mind a' Mártírok, kik igen fo
kán voltak, le-tennék életeket az 
.igafságnak vallásáért; és, noha fó
káknak kózzfilök nagy tiíztelete-
k e t , és gazdagságokat ajánlottak , 
midd-az-által mindeneket meg - utál
nának. £s igen kegyetlen gyótreí-. 
mckkel fenyegetvén ókét , , azok
nak fzenvedésére adnák magokat,-
és meg-halni azokban, kik bölcs 
emberek, és igen fzent erkólcsfiek 
voltának. El-annyira, hogy, ha a* 
mit ók hittekjígafság nem .volt - vol
na , nem miveiték - válna azokat a* 
dolgokat , mellye.ket cselekedtek 
annak meg - tartásáért J és az Ifren 
meg nem engedte-vólna, hogy eb
ben meg-csalatkoznának- De mint
hogy meg engedte Iften ókét meg
halni, és ók meg - akartak halni az 
igafságért, egyebet nem mondhat
ni, hanem hogy minden bizonnyal 
igafság az. Szent Anfelm.us ezt 
mind meg - gondolván j azt mondót-
U : Uram Iften, ha én azt hivén, 
a' mit bifzek, tévelygésben vagyok, 
te csakál-meg engem. De zr mint. 
lehetetlen, hogy te meg-csally en
gem , fe máfokat; úgy lehetetlen, 
hogy én tévelygésben kgyek. In

nét 



Á* Szent Háromság egy Iileriről. / . ; £ 
nétvagyon, hogy, noha á' Sz. Há- meg néki, kik oliy Igeri egyenlőit 
romságnak ez a' Szentséges titka 
nehéz őnnön-magában meg-értéfre, 
és minden terméízéti okofságot^* 
fellyfil-halad ; mind,az. - által adatván 
némelly okok, mellyek néminéma-
képptn meg-mutattyák. azt nékünk; 
az Űr Iften igen haragfzik azok-el-
len, a' kik abban kételkednek : a' 
mint Anaftáfius Pápa idejében_«> 
egy Qlimpius nevS eretnek csele
kedett , ki Kártágó varasában, az 
Illeni (zemélyeknek Háromságát 
nyilván tagadván, fok népeknek 
jelen-létébea három mennykövek 
esének ő-reá, és meg-őlék 6tet, 
.és az 6 tefte porrá lón , annak bi-
.. zonyítására , hogy Pokolban égne 
az ő k l k e . 

6. E' materiának bé - fejezésére 
mondom: hogy a' ki ezt az Ifteni 
nagy titkot nyilván akarja látni 
Mennyekben , melly homályoffon 
látcatik e\ földön , fzúkség azt cse
lekednie, a'.mit Ábrahám cseleke
dett , kinek azt példában meg
mutatta az Iften. Gene/is lg- } • 
Még • jelmék pedig néki az Úr 
(úgy-mond a' Szentírás) Mambre 
völgyeién, mikar az n Sátora ajta

jában viae d nap hévségében. És 
mikor fehemelte-vólna fzemeit, há
rom férfi jelenék-meg néki, kózél 
alván hozzája; kiket mikor látott-
vólna, elejékbe futamék az h Sá
tora ajtajából, és a'. főidig imádá. 
És monda: Uram! ha kedvet talál
tam (zemcid-előtt, nemenny-el fzol. 
gád-mellől. Három férfi jelenék-

voltak fgy-máshoz, hogy, noha hár
mat látott, csak egygyetimádott, 
mint-ha mind a' három csak egy 
volt - volna. . E' példája vúlt a.' Sz. 
Háromság titkának; mert hárman 
lévén az Angyafck0 kiket 6 láta, 
csak egygyet fmáda; éVúgy (zóiia, 
mint-ha egynél többen nem vóltak-
vólna; a' melly meg-mutattya, hogy, 
noha a' Szent Háromság három fze-
mélyében, mind-az-által egy állat-
tyábaa. így kell cselekednie a' jó 
Kereíztény embernek, ha meg-akar-
ja látni a' Szent Háromság titkát 
Mennyekben. Elsőben álíypn a' 
völgyben , a'mint Ábrahám, az-az: 
alázza-meg , és kevésre bőcsöllye 
önnön-magát. Ábrahám űl-vala; 
melly jelenti, hogy a' jóságos cse
lekedeteket a' léleknek nyugodal
mában,"és rendefen kell gyakorta 
ni. Ábrahám' oda helyheztette.volt 
magát, hogy meg-látná, ha valaki 
áltál-ménné , hogy bé - híná azt , 
és fzálláft adna néki j a' melly je
lenti az álhatatofságot, mellyet a* 
Kerefztény embernek meg-kell tar. 
fania a' lelki dolgokban;1 mert nem 
elég jónak lenni egy napon, egy 
holnapon , egy efztendóben , ket
tőben,, háromban; hanem ízükség 
mindenkor jónak lenni, és el -nem 
fáradni mind haláláig. Hogy Á-
brahám az hajlék ajtaján állott, 
abban-is hafonló-képpen titkos do
log vagyon; mivel-hogy a' ki az; 
ajtón-áll^ nincs belől, íe kivul. így 
a' Kerefztény embernek nem keM 
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f; Szent JoáchiiKj é$ 
tellyefiégget kívül lenni alvilágon; : 

le felettébb bé-elegyíteni magát a'' 
világi dolgokba j a* teliének a' föl
dön keli lenni,, de Leikének T éski-
ránsagánafe Mennyekben. Szük
ség fzemeít fel-etneíní,.mint. Ábra-
lakva , hívén azt , a* mire a'" hit ta-
Bit minket * és reménlvény a' mit 
az; Iftea ígér nékünk- És. igyekezvén: 

Szene Anna éíete. 
felebarátunknak mind tefti, mind lel
ki: fzííkségér meg- orvoskhi a' fzere-
tetnek cselekedeti vei.. A': ki ezt 
cselekeízi, légyen- bizonyos benne , 
hogy meg - ízabadúlván> a'' telinek; 
töíttíöczéböl:, örvendezni-fog lilénk
nek: ízínröl--.ÍZÍnre-való látásával,. 
ki egy álíattyábarr,. és. háront íze-
mélyében;;;és. buldoggá, léizeo- , 

Szent Joáchiiií, és Szene Ánoay a^Mldo^ágös Szűs; 
Mária; Attyánafe,, és iümyánal: élete1. 

Szent jt'erómmar,, JJamafcéms Sz„ 
ffinos? ef S'Sé. Epif£mur-dlta!y 

Jómmá $a< foglaltatott-
I-CJZent Anna a" dicsöS'é'ges Szűr 

tij" Mariának Arroya;r Scolánus; 
mevö' ember,., kit noas-képpen! Gar-
zari'usnak. hittak „ eV- Emerentziána; 
aízfzony leánnyá v ő k r Betlehem* 
Vái-asábulí.; és Szent: Joáehimnak r 
MNázáretben lakik-val'a,, vult fe
lesége; Mind a?' ket tm a'' Juda 
nemzetéből1,, és-Királyi nemböls ar' 
Dávid Király nemzetéből voltának-. 
.Húfz: elkéndeig; laktak; egy-máflal,. 
mindenkor'' jóságos; cselekedetek-
6en< magokat: foglal van;, ki.valc-kép-
jreni fok. alamifnálkodásbanv Há-
íom; réfzre- ofztottáfe minden* jöve
delmeket^ egygyík réTzt. ar. Mzok-
ra r és- a*" cselédekre: költötték ;;. á" 
maiikat a-f Templomnak,, és. a'' Pa
poknak adták;; a'' harmadik: réfzt 
f edig a5 fzegéhyefcnefe ofztogatták.. 
Míndi-az-által;bűvar,- és bánattal él~ 

JKfedinivel aninp ideig egy.máíTaf 

lakván? 9 nem íéízew- vala gyerms* 
kek.- Anhál-is; inkább meg-őregbe* 
eFék; azr ő; fzív-béli fajdalmok,, mint
hogy" Szent Joáehiíra egyfzer a?' töb
bi;-között jelen- lévén az Inneperr 
Jérusálémben-^ mikor' a?' 'Zidők. a'" 
Templom* fzenteléséü fillifc-vafe, a?' 
ft-ovkminden-felől fök népek öfzve-
gyöTtek,, hogy a'fzokás-fzerént au-
jándékokat mutaííának-bá.. Ifakar' 
Pap> nem akara bé-venni; az ő aján
dékát ,, okát adván,, miért nem- akar
ná •;; miveli Jöácímri< magtalkns yala;; 
azt mondván• v hogy talán valamii 
titkos-; vétkéért volna oliyan,, melly-
ért neira akarna az Fflen nékii gy ér
meket' adhii- Szent Joáehím. nagy 
ízégyennelyés-pironkodáíial bé- tel
vén)* vilzfeavié're:' Názáretbe,, és.el-
lekéllé,. hogy neíakjék covábbazom 
arföldönTl hanemi a5' mezőkre,, és; 
erdőkre' mennyére lakni az- ö- páfzt od
rivá].. Hlyen; módom lévén; ottan; 
tifzteletes> jámbor' öreg; emberi.*,, i 
JievéV idö-múlvaij, tneg-jjslenék. .néki 
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Szent Joáchimj és Szent Anna élete., 5 
az Iften Angyala, . és meg - vigafz- méhében fogadá, és illendő időben, 
talá őtet, mWván néki: Meg-hal-. íziilé az.Angyalok Királynéit a'... 
gattattak a ' t e imadslgid, és a ' t e Szentséges Szűz Máriát. Annakv' 
alatnisnáid a' Fölséges Iftennek ité- utánaa Szent joáehím Iftenben el-
16 izékébe - bé-mutatódt,ak ; és meg- nyugovék : és Szent Anna harmincz* 
vagyon néked engedve az Mentől, hat ektendős lévén, az özvegység -
hogy Anna a' te feleséged méhében re marada; ki Iftennek rendelésé-
fogadgyon,-és..egy leányzót fzulíyőg, búi más férfihoz máne , kinek ne-
kit Máriásak kell hinni: ez foganta- ve Kleoíás vala, kitől egy leánya 
fásától-fogva tellyes léfzen Szent 15n, kit hafonló -képpen Máriának 
Lélekkel. Hogy pedig el-hídgyed híva, Meg-hala Kleofás«is a'.má-% 
az én beízédemet, hogy igaz ;a'mit födik férje; és Szent Anna íften-
tiéked mondok ; te el-menvén Jé- nek kivált-képpen-való rendeléséi 
rusálembe hálákat adni az Iften- böl harmadik férfihoz méné, kit 
nek a' Szent Templomban a* né- Salomának- hittak, kitol harmadik 
ked adatott, irgalmadágért, midőn leánya Ion j és azt-is Máriának hí-
bé akarfz menni a' Templom ara- vá:_ az . elsőnek fzeretetéért. Az 
nyas kapuján , ottan e!61- tuálod első Mária a' Szent Jófef Jegyefe 
Annát, a ' te feleségedet, fchek azon tón, ki a'Szent Lélek munkálko-
30 hír, 'és jelentés- adatván az Ég- dáfa-által méhében fogadá, és fzö-
ból, hafonló, képpen a' Templom- lé az LTrJESlISKriftust, igaz Iftent, 
ba mégyen' hálákat adni az Iften- és igaz embert. A' máfodik Mária, 

> nek. a' Kleoíás leánya, Alféus felesége 
2. Mind úgy történek,. a' mint volt, kitol négy fia -lén: A' kiffeb-

az Angyal meg - jövendőié: Szent bik Sz. Jakab , Szent Júdás Tadsijs, 
Joáchim, és Szent Anna egybe-ta- Sz. Simon Zelótes; kik a' Kriftus 
lálkpzának a' Templom aranyas ka- JEStIS Apoftoli voltak;. a'negye-
puján ; k&fzőnték egy-máft igen dik Jofef volt, ki igaznak nevez-
nagy őrömmel, és lelki nagy ví" tetett; ez-is a' Kriftus tanítványa 
gásággal, / meg - befzéívén - egy - más- vók. A' harmadik Mária :a' Zebej 
nak az Úr Iften nagy irgalmafsá- da:us felesége vúlt, kitől két fia lön; 
gát , mellyet meg - jelentett' nékik tudni- illik a' nagyob' Sz, Jakab: A* 
Szent Angyala-ákal. Mind a 'ket- poftol, .ésSz. JánosApoftol, és .E-
ten bé-menének ÍI' Templomba 3, és vangyelifta. Azt írják: hogy Szent 
Hálákat adának az . Iftennek a' né- Anna látta a! fzíiletett Kriftus Jé-
kik adatott nagy irgalmafságért , fuft, az ő unokáját-, továb' efztei 
várván e' dolognak bé - tellyefedé- dónél; és az-után QátaviánusC t* 
sét. Az-után vifzfza-térének az 5 . fzár idejében raeg-hóii., Sz* Jakab 
házokba Názáretbe. > Szent Anna havának.atf, napján: az 5 lelke az 
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i o J í t en Annyának makula-nélkül-vaió fogant, 
Ábr-ihám kebelébe vitetek az An-' fel volt ékeíitve. Mert a1 

gyalok - által. Az-után pedig a* 
Kriftus JÉSUS dicsőséges Mennybe 

' menetelekor Mennyorfzágba vitetek, 
A' mint mondgyuk a' Szentséges 
Szűz Máriáról, hogy ő olly Tzép is
teni naalafztokkal vók fel-ékefitve ; 
«s azok-ákal annyi érdemi voltak , 
hogy tetézett az literinek , őtet 
Annyává válafztanir így maga-is 
a* Szent Szfiz az tlr Iftennek Atinya 
lévén, dicsekedik, hogy Szent An-
s a a z & Annya: söt önnön. maga 
az líien fia , embersége-fzerént ,őreg 
Annyának ismeri ötét lenni: mivel
hogy Szent Anna fok Itteni malafz-
tokkál, és jóságos cselekedetekkel 

mi-kép. 
pea a' víz annyival ti&táb', mennyi, 
vei ar ízép forráshoz k&zeleb* merít-
tetik; úgy Szent Anna annyival 
nagyob* tiíztasággal réfzesfilt a' jó. 
ságos cselekedetekben, mennyivel 
kőzeleb' volt a' minden jóságos cse
lekedeteknek kút - fejéhez a' JEStIS 
Kriftushoz, llly kedves lévén, azért 
Szent Anna Afzfzony az Hten-előtt , 
kérjfik ötét, légyen Szó-fzollúnk & 
Szent Főlségénél, és m i - nékánk 
nyerjen végig meg-maradó Szene 
malafztot, hogy hókunk-után mind 
őrökké örvendezvén, dicsérhefefik az 
lír Iftent, a' Mennyei boldogság
ban, Ámen. 

Az Úr Iften Annyának mákuIa-néMI-vaíó 
fogantatásáról. 

• A *" Mi Urunk Iftenfink az 6 
feeretetébeh, és kegyelmé

ben teremtvén a* mi első fz&léin-
ket Ádámot,, és Évát, meg-is gaz-
dagítá őket termérzet-fzerént-való, 
és tenrréfzet - felett-való fok fzép 
ajándékokkal. Uraságot ada nékik 
minden teremtett teíci 3 és földi al
latokon. Fel- raházá Őket ereden-
dő igafsággal, meily ajándék adatott 
vók nem csak Ádámért, hanem 
Ádámnak minden roaradékiért. Egy 
gyönyörűséges lakó-helyet-is enge-
de utékik , tadni-illik a' földi Paradi
csomát , melly minden gyönyörű
séggel tellyes volt. Es mivel - hogy 
.Ádám látván magát olly gazdag

nak , és bŐcsnletesnek lenni, hogy 
alkaimatoÉága ne lenne a' kevély
ségre, az lír lílen parancsolatot 
ada néki, mondván:öeti. i. f.\6. 
Ay Paradicsomnak minden fájáról 
egyél: de d jó', is gonof% tudásának 

fajaráim egyelőiért vallamelly na
pon éjendei árról, halállal half%~ 
meg. Azért adta-vólt az llrlften ezt 
a' parancsolatot Ádámnak, hogy ma
gát teremtett állatnak lenni meg
emlékezzék ', és az 6 Teremtő lírá
ról Iítenéről el ne fektkezzék , ha-
nemőtet féllye, és dicsőítese. Ádám 
meg-fzegvén az Iften parancsolat-
tyát , igen meg-bántá az Úr Iftent; 
Annak-okáért az Ur Iften-is meg-
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Iften Annyinak mafcu] 
bfinteté 5tet > ki - fizvén a' győnyő-
röségnek Paradicsomából. Az Á-
dám vétkének büntetését-mtnnyá-
jan ízen védték, és ízenvedik az 6 
tnaradéki j mivel akkor ki-adatott a' 
tőrvény » hogy mínnyájan ereden
dő bfinbea fogantaiianak, és harag
nak fiai fzőlettedének. Ez a'tőrvény 
háromfzor hirdettetett-ki e' világon: 
elsőbben a' terméfzet törvényének 
idejében ; máfodfzor az írott tor-
vény idejében ; harmadfzor a' ke
gyelem torvénye idejében. A.' ter
rnéfzet törvényében ki - hirdette-
ezt Szent Jób , ki midőn minden 
íábas marháitól, kincseitói, házai
col , fiaitól , leánykái, és tefti egés-
•ségétől-is meg - fofztatott-vólna, és 
ki-mondhatatlan nagy kínokat, tes
ti, 's lelki fajdalmokat fzenvedne, 
meg-nyitá fzkját , mondván : J-ob. 
3 . ^ . 3 . Fef%f%en-d a* nap) mellyen 

fizu lettem, és az étfíaka , mellyen 
mondották: ember fogantatott. Azt 
mondgya a' Sz. Lélek, hogy mikor 
Jób így átkozódnék, nem vétkezett. 
Innen világoíbn láttak, hogy Sz. Jób 
nem átkozta azt a1 napot, mellyen 
6 fziMetett, fem az étfzakát, mel
lyen fogantatott , hanem az ere
dendő vétket átkozta: mivel-hogy 
6 annyi fok Ínségeket, nyomorú
ságokat , háborúságokat, és kár-val-
láfokat azért ízenvedett, hogy ere
dendő bűnben fogantatott, és fzfi-
letett; mert minden nyavalyáknak, 
betegségeknek , tefti, és lelki ve-
ízedelmeknek az eredendő vétek az 
oka. Az írott törvényben ezt a* 

t-nélkül-Val<>fogan# 11 
térvényt ki-hírdette a' Királyi Pró
féta, mondván: Pfal. 5-0. f. 7. Imé 
d hamifságokban fogantattam, ér 
bűnökben fogadott engem az Anyám. 
Mint-ha azt mondaná: a' mit ma-
gam-felői mondok, ugyan azont ha-
íönló-képpen mondom mind azok- • 
felől, a' kik fzóiettek, és a' kik 
ízfiletendnek. Ez az eredendő vé
tek csak egy volt Ádámban, és min-
nyáján vétkezt&nk ő-benne. Ez a'vé
tek tób* vétkeknek hívattatik;mert 
ez adott alkaimarofságotminden-né-
mfi vétkekre, mellyeket cselekedtek, 
és cselekeíznek az emberek ezen a' 
világon. A' kegyelem tőrvényébea 
pedig ennek a' tőrvénynek ki-hirde
tője volt Sz. Pál Apoftol,kia' Római
akhoz írván, azt mondgya: Rom. 3. 
^•23 . f . f . l t- Hogyminnyájanvét-
faztexek, és pz,mólkSdntkaz Ifim 
dicsősége - nélktí. 

1. Eddig meg-látók ennek a* 
tőrvénynek ki-hirdetését; Muk-
meg immát-, mi - képpen foglalíya-bé 
az Ádám maradékit ; és ha talál, 
kozik-é valaki, a' kit ez a' tőr
vény nem kőtelezett-vólna. Erre 
azt mondhattyuk, hogy jól-lehet a' 
lélek magánofián nincsen bé-mocs-
kolva , mivel az Iftentől teremte
tett i mind-az-által, mihent a' teftbc 
bé-éntetik, azon fzem-piUantasban, 
hogy a' teft, és a' lélek egygyfitt 
vannak, az a' teremtett állat az 
Ádám maradéka j kővetkezendó-
képpen eredendő bűnben vagyon , 
és haragnak fia. Ettől a' vétektől 
tifzta volt az tír Jéfus Kriftus, mivel-
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íz Iften Ánnyának maktila-oélkűi-való fogant, 
hogy az élő Iftennek terméízet-fze- landók a'ganofzra. ^Erről fzúi-va 
rént-való Fia, és az-okáért terméfzet-
fzerént nem vétkezhetett. Azért-is 
tiízta volt ettől a'vétektől Kriftus 
Urunk; mert a' ki eredendő bűnben 
fogantatik, ízfikség, hogy Ádámnak 
terméízet-fzerént-való maradéka lé
gyen, afzfzony-állattól Férfiú csele
kedet-által fzületvén: Kriftus tí-
runk jól-lehet aízfzony-állattól ízü
leteit, de nem férfiú cselekedet-
áltai , hanem á' Szent Lélektől fo
gantatott. Ezt ííteüi hittel tarto
zunk hinni, hogy Kriftus.Urunk 
Szfiz Anyától fzfiletett, és ereden
dő vétek-néikfil fogantatott-volt. 
A' Szentséges Szfiz-is a' Kriftus Jé-
fus Annya eredendő vétek - néikfil 
fogantatott j nem a' meg-nevezett 
okokért, hanem az Iftennek kivált
képpen-való nagy kegyelméért, és 
malafetyáért, rnellyet az Ur Iften 
engedett őnéki. Azért ízenteli az 
Anyaízentegyház az ő Fogantat/áfa 
napját, mivel egy fzenvpillantás , 
•vagy egy pont nem adatott, melly. 
fcen az ő lelke az Iften kedvében 
íiém volt-volna j hanem mihent te
remtetett , mindgyárt kedves volt az 
Iften fzemei - előtt , éppen fzépsé-
ges'j és minden mocsok - néikfil. 
Hogy ez így légyen, fok okokkal 
meg-príbákathatik. Egygyikkel az
zal , hogy az eredendő vétekből 
két' igen nagy veízedelem fzárma-
xik: egygyik a' párt-fit és, mellyet 
magunkban érzőnk , nehezek, las-
fuak, reftek, és tunyák lévén a' jó
sa j gyor&k, és felettéb'-igen haj-. 

la Szent Pál Apoítol a* Rómaiak
hoz ír-ván: Rom.f.t. a.j.24. Más 
törvényt látok pedig d tagjaimban, 
ellenkezőt az elmém térvényével r és 
engem rabíá tévét d bűnnek tervé' 
ny^ben, melly sz-én tagjaimban va
gyon. Énfzereiics étlen ember, ki 
fzabadít-meg engem é1 halálnak tes
téből? Azlílen malajztya\a' mi U~ 
runkJ-éfusKtiftus+áltai. Más veíze- • 
.delem, melly az eredendő bfinből^s 
fzármazik,az,hogy minnyájan rotha. 
dandóság-alá vettettünk, és holtunk* 
után porrá léfzünk. Ezt meg - mon
da az Ur iften Ádámnak mind. 
gyárt, hogy vétkezek: Gén. %.,f. 
19, Orczád verítékével efzed a' ke
nyeret, núglen vi/zfza-térfz a'Jóid' 
jbe, mellybol vétett él; mert por vagy 1 
és porba térfz. Ez a' két vefzedeimes 
kár nem találtatott a' Boldogsá
gos Száz Máriában. Hogy az első 
nem találtatott, tudni-illik a' teft. 
nek a' lélek-ellen - való párt-ü'téfe, 
kívánsága , és harczoláfa; minnyá
jan a' Szent, Atyák, és ;Doktorok 
azt tanktyá'k'-, és állattyák erős 
okokkal. Úgy, hogyjóll-ehet ő-
benne -is volt tefti kívánság , és ér
zékenység j de foha unalmat néki 
nem (zerzettek, sőt mindenkor az 
okoíság - alá voltak vettetve. És 
innen vó'ít, hogy foha tellyes éle
tében fem haKilos vétket, fem bo-
csátiandót nem cselekedett; foha 
hivalkodó fzókat nem mondott, fo-
ha mód-néikfil meg nenj haragutts 
és kivált- képpen mikor az ő Szent 

Fiát 



íften Annyánáfc malü 
"Fiát' látta a' Kere^t-fán, hogy a' 
'Zidóktól, „és a' vitézektől, csúfol
tatott, és rút káromkodó fzókkal 
feidalmaztatott. Ez. íllyetr"<iolag 
akár meíly ember fzívét-isboízfzon-
kodáfra indíthatta-volna; mind-az- • 
áital a' Szentséges Szűz Mária nem 
bofzfzönkodotí ellennek ,fem pedig 
valami gonofet nem kívánt nékik. 
Így tantttyák közönségeién a' Szent 
Atyák,- igazan mondhattyuk azért, 
hogy ő-benne nem találtatott az ere
dendő véteknek kara , és gonofz 
gyfiiTirMcseí Hogy pedig a' más 
kárcól-ís fzabad tóit a! Bóldogsá-. 
gos Szfiz Mária, tudni-illik , hogy 
az ő tefte rothadkft nem fzenve* 
dett , powá nem változott; a' kőzőn. 
séges Kerefztény Anyafzentegyház 
trádkzjüjából tüdgyuk , hogy az .6 
tefte lelkével egyetemben fel - vite-
tett Mennyörfzágba. Az-okáért mi
vel a' Szentséges Szfiz Máriában, 
nem találtattak azok az eredendő 
véteknek gonofz gyűmőicsi- mel-
lyek a'.tőb' emberekben találtat-
tak, .kik eredendő bűnben fogan
tattak; az 6 Fogantatáfa tifzta volt} 
és minden mocsok néikfiL :f 

3, Második oka ez, hogy az Llr 
Íften meg - oltalmazhatta az ő Sz. 
Ánnyát a' Szfiz Máriát Fogantatásá
ban minden vétektől; és vagy nem 
akarta meg-ólta'.mazni, vagy meg
akarta oltalmazni, de ..meg nem, 61-. 
talmazbatia. Ha azt mondod , 
hogy mi g - oltalmazhatta , de nem 
akarta : itten fogyatkozás talál
tatnék az Ifteh akarattyában^ nem 

a-nélk&i-váló Fogant. 13 • 
akarván azt a' jót cselekedni az & 
Aonyának , meliyet igen illendő-' 
képpen cselekedhetett-volna ; ezt 
femmi-képpen nem fzabad monda
ni. ^Ha pedig azt mondod, hogy 
az Llr íften meg-akarta..-volna ol
talmazni áz ő Szent Annyát min
den bűntől, de nem lehetett. Eze 
mondván j Szemtelenül ellene mon* 
daíz az lír íften Mindenhatóságá
nak ; sőt igen rútul káromkodol, 
a' Mindenható íften-ellen. Mond. 
gyük azt azért, hogy az llr íften 
ezt a' jót akarta, meg-cselekedhet-
t e , és meg-is cselekedte a' Szeplő
telen Szfiz Máriának. Annak-fö
lötte leg-nagyob' méltóság, melly* 
ben az íften réízefsé tehette a* tilzta 
teremtett állatot az , hogy őnnőn-
magának Arnyává tegye : de 3' 
Boldogságos Szfiz Máriát azzá t&tte. 
Miért „hát ölly nagy Méltóságban 
•íéfzéfsé tévén őtetj még nem'ol
talmazta - volna az ő Fogantatá
sában az eredendő bűntől? A' 
gyermek - fzűlésnek fájdalmitól, a' 
teftnek porrá - változásától .meg
oltalmazta az íften őtet; igen illeti-
dő volt, hogy az eredendő bfin-
től-is', melly oka mind ezeknek a5 

károknak, és vefzedelmeknek__s, 
meg-últalmaz-za. Éva, ki minden 
gonofságokra alkalmatoíságot adott, 
eredendő igaíságban ,• minden mo-
csok-nélkfií teremtetett. Illik-é azért, 
hogy Mária , ki - által az llr Iftcn 
annyi fok jókat adott nékünk, úgy 
tartaísék , mint-ha eredendő . bűn
ben, és lelki mocsokban foganta. 

... B 3 tott 



54 Tvten Annyának mak 
tott -vo!na. Szent' Pál Apoítol a-
sokat, kik eredendő bűnben fogan
tatnak , harag; fiainak, és ördög 
ízolgai-nak híjjá. fCi mondhat il
iyen dolgot az Iften Annya - felől ? 
A' jó fiú tartozik_véle,hogy minden 
bőcsölettel, a' mint lehet, tifztellye 
az Annyát; és azt nem cseleked
vén, tekélleteíTeti bé nem -tölti az 
Iften parancsolattyát: Atyádot, és 
Anyádot tifetellyed. • • Meg - váltó 
Kriftus Urunk igaz fia'.volt'a' Dicső
séges Szöz Máriának : illett azért 
meg-cselekedni azt az 6 Szent An-
ayával, a' mit minden jó fiú az 6 
ízűiéivel akarna cselekedni. 

4. Jól-lehet a' Boldogságos Szöz 
Mária elévé meg-tartatott, és ól-
talmaztatott fogantatásában az ere
dendő bűntől; mind -az-által oem 
mondhatni , hogy Kriftus Urunk 
nem vólt-vólaa az ő Meg-váltója; 
mivel elévé meg-tartatván, és óltal 
maztatvan , fokkal nagyob' rend
béli módon meg - fzabadíttatott. 
Mivel-hogy két módgya vagyon a' 
meg - fzabadításnak; az első fokkal 
nagyob' , és fblíyeb' - való a' ma
iiknál. Világos dolog, hogy töb
bel tartozunk annak, a' ki elévé 
meg-óltalrnaz , és meg nem engedi, 
hogy a' sárba efsönk ; hogy-fem an
nak , a' ki meg - engedvén, hogy 
bé-efsánk a' sárba, az-után emel-fel 
onnan, és meg - tifztogat. .Ha az 
Ur Iften egy Templomot leg -gaz
dagabbat, nagyobbat, és leg-fzeb-
bet csináltatott , tneliyhez faaíbn-
ló nem vók aJ főidőn, hogy abbaa 

ila-nélkuWaló fogant. 
helyheztefle a* Frigynek Szekré
nyét ; melly, hogy a* Mannát, a* 
tőrvény kő - tábláit, és a' Mójfes 
vefzfzejét, mellyel fok csudákat 
eőtt, illendő - képpen meg-tartsa, 
mind kivől, belől meg-volt finom 
arannyal borítva, és rothadatlan 
fából csináltatott- vólc : fokkal il. 
lendób'-vóJt, hogy az Ur Iften ki-
vált-képpen-való nagy jeleket ten
ne , íeg - nagyob' tekélletefségekec 
engedvén annak a' Szent Szűznek , 
kinek méhében az 6 fzerelmes Szent 
Fia a' Szent Lélektől fogantatván, 
emberi teftet fel-venne, és csudá
latos-képpen küencz holnapig ot
tan laknék. Ha az Ur Iften meg-
parancsolá az Izrael fiainak , hogy 
6-hozzá akarván járulni befeélge-
tésnek okáért, meg-fzentelteíTenek: 
igen illendő. volt, hogy az a' Szöz, 
kit az Ur Iften magának Annyává 
válafztott, meg - fzenteltetvéia még 
fogantatáíákor , minden lelki mo
csoktól tiíztán meg-tartatnék. Az 
Ur Iften negyven eíztendeig meg-
tartá ruhájokat, fara jókat , és _ czi-
peliősőkőt a' Pufztában a' 'Zidók-
nak, hogy el nem fzakadtak, mel-
lyet Szent Nevének tifzteségére cse
lekedék: fokkal illendőb' vók, hogy 
az Iften meg - tartaná az ő Szent 
Annyának lelkét, hogy abban fem-
mi lelki gyarlóság ne találtatnék, 
hanem mindenkor kedvében lenne 
az Iftennek. jóíef adó-fizetővé té
vé Farao Királynak Egyiptufnak 
minden főidét, a' Papok földén-ki-
v&l j jelentvén , hogy a' roí édes 

IdvS. 



Iften Anny attak makula-oélkűf-vafo fogant. 15 
Idvozkonk meg - oltalmazandó-vala Sz. Beráárd Doktor, egy Rcgofit 

adnak arSzentséges Szözroírrnonc!« 
ván>.hogy mind az t , a'mi-o-beníie 
tiíztelséges volna,melly a' Szenteké 
ról Wöndátik ,. az iften Annyinak 
éppen tulajdoaíthattjuk, és 6 - róla, 
tnondhaítyuk fokkal nagyob' gará-
dítcsaL De sémelly Szentekről azt 
nsondgyák, hogy minek-utánaa^* 
meg-kerefztekettek, foha halálos
képpen nem vétkeztek ; úgy-minc 
Sz. Miklósról, Sz. Bernáráról ,• Sz„ 
Ákvinks Tamásról, és tÖí>' fok Szen
tekről. Hitünk tanya-, hogy Ke-
reízteló Sz. János, és Jeremiás Pró
féta még az Anny ok méhében meg-
fzentekettek. Bizonyos dblog „ 
hogy a* meg-nevezete regula-fze-
rént fokkai többet- mondhatunk 
a* Szentséges Szűz Máriáról;: azért 
& nem csak Szent vók az Annys 
méhében, hanem meg-(zenteketett 
még fogantatásában: és- mindenkor 
minden bűatól meg-ókalmaztatott, 
Kriftus Urunk bizonyságot téfeeri 
l^ereíztelő Sz,.Jánosról, raondvájii 
Az Aizfzony. állatok fzfilócti - között 
nem támadott nagyok KereízteS 
Jánosnál, Nem ok - nélkíil fzóllottj 
a' ki erre azt mondotta r Tehát a* 
Szfiz Mária- »agyob''lévén Kerefzte, 
\b Jánosnál, a' mint minnyájan 
meg-vallyák ; mondván áf mi Meg
váltónk r fenki nem támadott; ki 
vátefztotta az ő Szent Annyit > mi-
vel-hogy f> foha nem íámadott, mert 
íbba elfcm efett, Ánnak-fólőtte a' 
Kerelztény Anya-ízent-egy-ház Bol
dog, .Afiáony Fogantatás napját 

.Bein 

az eredendő bűnnek adó.-fizetésé
tál ar Boldogságos Szűz Máriát r 
kinek tiizeaságos véréből a' Mel-
kifedek rendi-, ízeréot -való igaz F<v 
Pap emberi teífcet akart magának 
formálni 

5V Sok efetendokig bé vók, fo-
dozvev és- titkon tartatott ez a' 
Szententzia, hogy az Iften Annya 
eredendő bön-nélkül fogantatott j 
mivel-hogy kozönségef&n a* régi 
Kerelztények igen ajcatofiák vol
tak Meg-váltó Kriftus Urunknak 
Szent Annyihoz ; és ha ezt a' Szerr-
sentziát mindgyárt ki-jelentették, 
volna, minek-előtte a*5 hit dolgait 
így meg-világosították, és erősí. 
tették > és iilyen könnyen r mint 
annak-utánna, meg rsem zaboláz
hatták-volna azokat, kik vétke-
zendők -voltak , úgy történhetett-
volna T hogy ridmellyek a' Szfiz Ma
riáé Iften -gyanánt imádták - vólnar 
Hogy ezt el-távoztathalsák,. igen 
illendő vók, hogy a' Szent Atyák 
világöffon ki ne jelentenék az litert 
Annyinak eredendő b&n-néMrl- va
ló Fogantatását. Jól-lehet a' régi 
Szentek rsem mondgyák viligo&n , 
hogy az Iften- Aranya eredendő bün-
eélkálfogaíitatottj. sőt úgy íátfzik, 
hogy aémellyek az-ellen (zőllottak-
volna , mivel az idehoz fzabták ma
gokat: de s ha a 'mi időnkben. ír-
tak-vólna, kétség-nélkfil pás - kép-
pen írtak , és fzóliettak-vóka-^ * 
hogy-íen* akkor, Mind-az-által miii> 

>yája® a5 Szent Atyák t, fó- képpen 



t6 Szentséges Szűz Máriának Születéséről. 
nem meg-ízentelésnék, hanem Fo~ ték, nagy irga'mafsigot nyert az 5 
•gantat-ásnak neve - alatt filii. Ezt 
pedig úgy rendelte. hogy az, egéfz 
Kerefzténység az egéfz világon min
denütt meg-üilye. Mivel az ötö
dik Pius Pápa Breviárioma az egéfz 
Kereízténységnsk rendeltetett,' és 
mindenektől bá - vétetett. Orul-
lyünk azért, és ínnepet fzentel- , 
Ívűnk ezen a' napon, meg-válván 
mirmyájan, hogy ájtatoíbk vagyunk 
az Iften Annyihoz, és az ó tifzta-
ságos Fogantatásához ; hogy a'irii-
.képpen fekaknak, kik ötét tífztel-

Szent Fiitól •> némelyeket nagy ve-
fzedeíroekcol ki-ízabadítván j né-
mellyeket meg-oltalmazván, hogy 
vefzedelmekbe'ne ellenek; némel-
lyeknek kivik-képpeavaló ífteni 
malaíztot nyervén: úgy mí-nékfink-
is nyerje - meg bűneinknek bocsa.' 
nattyit j és nyerjen Illeni malafz. 
t o t , " hogy tifzta ízívvel, lélekkel 
fzolgálvin- e1 világon az Iftennek , 
nyerheísfik- el az ör&k életnek'di
csőséges, koronáját, Ámen. 

A' Szentséges Szűz MARIÁNAK Születéséről. 
I . TÓl-lehet a' Boldogságos Száz 

ul Máriaiaak nagy' Méltóságos 
Nevei vannak, de csak egy íincs oí-
lyan nagy, mint,, hogy igazán , és 
tulajdon - képpen az Iften Annyi
nak hívattatik. Ez az oka , hogy 
a' Szent Evangyelifták, mikor ötét 
nevezik az Evangyelipmban, min
denkor Iften Annyinak híjják. Szent 
Máté Evangyelifta abban a' Lajftrom-

' ban, mellyet írt e1 Szent Szűznek 
Méltóságos Nemzetségéről , - el
kezdvén Ábrahámon , és az-után, 
rend-ízerént elö'-fzámlálván, mikor 
a* Szűz Máriát, és az . Ő Jegyesét 
Jófefét kellett nevezni, mindgyárt 
utánna - vetette : A' kitől ízületett 
a' JÉSUS , ki Kriílusnak hívatta
tik. Mikor az-után a' Királyok el-
jövetelit írja, hogy a' Kriftuít imádr 
gyák, azt mondgya: Bé~víenuén á" 

l>:í'z&a, meg-táláíák d gyermeket a% 
Anayával Máriáv al', és leborulván 
imádák etet, Sz. Lukács Evangye-
iífta-is meg-írván, mi-képpen .a' 
Boldogságos Sznz el-ment az ö ro
kona Ersébet afzfzony látogatá
sira , azt mondgya : LuC. i . f. 4.3. 
hogy Ersébet bi-itlék Szentlélekkel^ 
, és azt mondd: Honnét vagyon ez pé
kem, hogy az ifi Uram Annya én~ 
hozzám jójjóii. Ugyan; Sz. Lukács 
mondgya ," hogy mikor a' Kriítus 
JÉSUS tizen-két efztendös lévén 
Jérusálemben marada, és harmad-
nap-múlva a'. Templomban meg-ta. 
likaték, monda néki az ö Annya: 
Luc. 2, ^ . 4 8 : Fianiyiniért cseleked
tél így velünk. Sz. János Evangye-
liíla a' Káha Galikeai menyegzőről 
fzőlván, jf-oan."a. a' hol jelen volt 
Kríftus Urunk , és 'a' Szentséges 

Szűz 



Szentséges Szűz Má: 
Sz&z Máfja, kétfzer-is említi a' 
Jéfus Anhyát. Ugyan Sz. János 
Meg-váltó Kriftus Urunk kín-ízeh-

- védését meg-írván, azt mondgya, 
hogy JÉfUS a' Kerefzt - fán lévén , 
az 6 Annya-is jelen volt. Ugy - an
nyira vhogy i t t , és a' tób' helyeken 
az Evangyéliomban az Evangyelifták 
tsak-nem mindenkor Iften Annyá-
nak híjják a1 SzSz Máriát. Onnon-
maga-is Kriftus Urunk, mikor ma-
ga-felól fzól, tsak-nem mindenkor 
ember fiának híjjá magát ; hogy 
mind szekb&l érés hittel hidgy&k, 
hogy a' Szentséges Szflz Marja az 
Iftennek, a' Szent Háromságban.* 
tíiáfodik (zemélynek , igaz Annya 
légyen. Az Anya-fzent-egy-háznak 
mindenkor olly nagy gond-vifeléfe 
volt erre a1 névre , hogy a' négy 
k&z&nséges els& Kontziliompk -kö
zött a' harmadikban, tudni - illik az 
Efefinumban, melly Tzelefztínus Pá
pa, és Teodóíius Tsáfzár idejében 
fzolgáltatott j két fzáz Pufp&kók 
egybe-gyűlvén Sz. Tzirilluflál egye
temben, ki leg-elsó volt kózét-
t6k , leg-nagyob' dolog, mellyet 

'< ottan végeztek, mellyért egybe
gyűltek-vaia, a' volt , hogy igaz 
hittel kell hinni, mint bitünknek 
ágazattyát, hogy a' Dksóíséges 
Sz&z Mária tulajdon s és igaz An
nya az iftennek, a' mint a' tób' A-
nyákaz •& tulijd on, igaz, és termélzet-
fzerént -való fióknak. Ugyan ezen 
dolog meg-er&síttetett első Szent 

< heo Pápa, és Mártziánus Tsáízár 
idejében $" Kákzedódas Kootzili-

$z«ntek Elete, 

"iának Születéséről 17 
ómban. A' módgyát pedig, mi-kép. 
pen fogantatott az Iften a' Szűznek 
méhében, meg-magyarázzák Sz. "ízi. 
rillus, Damafztzénus Sz* János, Sz. A-
gofton Doktor, és az Angyali D ok-
tor Szent Tamás. Sommája ez: A' 
Szentséges Sz&z Mária mondatik , 
hogy méhében fogadta a' mi Urunk 
Jéfus Kriftuft, mint igaz Annya; mi-
vei az 6 tifztaságos Sz. vére volt az 
a5 matéria, naellyból a' Szent Lélek 
Itteni erejével formálta a' Kriftus Jé
fus Sz, teftét a' Szűznek méhében. 
Annak - okáért a' Szűz Mária termé. 
fzet-fzerént-való igaz Annya az Iften, 
nek, mint a' t&b'Anyák az 6 fióknak. 

1. Ez így lévén,az Klen Annyává 
lenni, ki - mondhatatlan nagy mél
tóság. Ezt meg- próbálhatni még 
a'Filofofiánaklzententziájából-isjmi-
vel nem tsak illendőség talákatik 
a' munkálkodó ok-kózött, és a' do
log- kóz&tt, mellyet a' munkálkodó 
ok fzerzétt; hanem az-is, hogy,ha a' 
munkálkodó ok meg nem-gátoltátik, 
magához hafonló dolgot feerez; a" 
mint az orofziány magához hafonló 
orofzlánytj a' juh magához hafon. 
ló juhot j úgy az ember-is magához 
haíonló embert nemz, ha valami 
akadék nem találtatik a' termé-
tzetben. Az-okáért, ha az elmének, 
fzép tefti termetnek} a1 tagok gy6-' 
nyorfiséges rendinek, és a' Kriftus 
Urunk íerméízet-fzerént-való álla-
pottyának egyéb tálehtomi igen 
felségefek voltak, és minden te-
jtemtett állatokat fellyíil-haladtak 4 
a'mint á1 Szent írásból, és a' Sz. 

C Atyák 



lg Szentséges Szűz Mái 
Atyák {ráfiból világodon ki-tetfztk: 
mind ezek meg-talákattak a' Szent
séges SzSzben ,-miat az 6 igaz» és 
terméfzet-fzerént -való Annyában; 
és e'képpen bizonyos dolog, hogy 
a' Dicsőséges Szene Szűz igen nagy 
elméjű , ki-mondhatatlan nagy ér
telmű, és csudálatos ízép termetű 
volt j és a' terméízetnek minden' 
tekélletes ajándékival volt fel-éke-
fitve.. Úgy - annyira, hogy a' Kris-
tüs Jéfas az embereknek minden 

r fiainál ékesb volt; hafonló - képpen 
az ö Szent Annya minden afzfzony-
állatok-fölött leg-fzeb', és ékesb' 
volt. Akar játok-é, úgy-mond Sz. 
Gergely , a' Dicsőséges Szüz-nek 
példája? meg-látni? ftgyeímeteflen 
tekintsetek a' Jéfas Kriílusra; meg. 
láttyátok a' fiát, meg-láttyátok Ó-
benne az 6 Szent Annyát. 

3, Az "Iftennek böks gond-vi-
feléfe, nem csak meg-oltalmazta 
fogantatásában a' Szentséges Szü
zet azj eredendő hftntöl, hanem 
még az Annya méhében nagyob* 
okofságot , és bőltseséget adott 
néki, hogy-fem Kereíkelő Szent 
Jánosnak; és fzfiletéfe- után három 
efetendós korában a' Templomba 
vitte , és ottan naponként- garádits-
ról garáditsra fellyeb' magafztalta'; 
úgy-annyira, hogy az őrök Atya h^ 
ien-el&tc, a' Sz. Angyalok,, és min
den emberek - előtt az tlr Jéfus 
Kriftus nem fzégyenli , sőt ditse-
kedik Annyának mondani a' Szfiz 

v Máriát, A' Kriftus Jéfus, és Ma
rja az ő Szent Annya igen híve t̂i 

iának Születéséről. 
fzerették egy-máit; mivel az a járt, 
dékokat, mellyeket egy másnak ad-
tak-, tekélieteficn meg-tartották. 
Á' Kriftus Jésus- a' Szfiz Máriától -
vőtt emberi terméfzetet ? mellyet 
magához kaptsolván , olíy eröfTetj 
meg-tartotta, hogy a' mint a' Teo-
logufok mondgyák: A* mit egytkej 
fel-vótt j azt foha el nem botsa, 
totta. Mikor a' Kereízt-fán letet
te életét az líten Fia, és harmad. 
napig a' koporsóban halva fek&ct, 
nem volt akkor ott az emberi ter-
méfeet; mert a* lélek a' teftől eU 
távozott-volt: de íe egygyik, fea' 
máíik el nem fzakatt az Iftenscg. 
tói. Az-is bizonyos dolog, hogy 
azt a'drága lelki kintsec , mellyel ' 
fogantatott, és fzftletett az 6 Szent 
Annya, íbha élnem vefztette, mi- 1 
vei foha íemmi vétket nem tseíe- J 

kedett. Végezetre azt mondhat- í 
tyúk Sz. Agoílonnal, hogy az Is- ? 
ten Annyává lenni, oliy nagy mél- I 
tóság , hogy azzal nem tsak az cm. ; 
béri teremtett állatokat, hanem i 
mind az Angyalokat- is félly&l-ha- '; 
ladgya; annjival, mennyivel a' Ki- • 
rály Annya a' fzolgákat. Ez a' ] 
Szűz az, a'kinek fok tálentomic, I 
és lelki ajándékit tsak a' tudná 
megmondani, a'ki őtetteremtette, 
E' Szentséges Szűznek fzfiletéíe__s 
napját filli ma a' Kereíztény Anya-
fzent-egy-ház, meüynek emlékezete ' 
örvendezteti az Eget, és a' földet. 
Ez a* nap a z , mellben fzöletett az, 
a' kitől ízúletni akart a' JÉSUS ,' \ 
ki Kriftusnak hivattatik,, 

4. A* 



Szentséges Szűz Mái 
4. Az Anya-ízent - egy-ház nem 

üilótte régen ezt az Innepet jmel -
lyec meg-próbálhatni a' Szent Ágos
ton ízavaiból, ki egy Befzédében 
azt mondgya, hogy tsak a' Kriftus 
Jéíiis, és Kerefztel& Sz. János ízü
leteié, napját üiiik - meg. De ezt 
úgy kell érteni, hogy kózónségef-
fen a' KereíztényAnya-fzent-egy-ház 
mindenfitt e' világon régen meg-
nem fillette, júl-lehet némelly bi
zonyos helyeken még az A pofto
lok idejétől - fogva meg - ulíették. 
Negyedik Innotzentziüs Pápa idejé
ben meg-parantsolcatik, hogy a' 
Szentséges Szfiz Mária fzületéfe_s 
napját meg - fzentellyék közönsé
geién a' Kerefztények az egéfz Ke-
reízcény Anya-fzent-egy-házban. Mi-
vel-hogy Negyedik Tzelefztínus Pá
pa halála-után el-mólt egy e j 
tendő , és nyóltz holnap, hogy Pá
pát nem válafzthatnak-vála; melly 
dolog ki - mondhatatlan fok káro
kat , vefzedelmeket, és botránko-
záfokat fzerzett az egéfz Kerefz-
ténységben; de fő-képpen Olafz-
Of fzágban. .: Mivel - hogy Friderik 
Tsáfzár , .k* pártot. - fitett - vúlt az 
Anya-fzent-egy-ház-ellen, minden
nap el - foglallya, és .hamiíían ma
gának tulajdonittya - vala az Anya. 
ízent-egy-ház jófzágit. A' Kárdi-
nálok, kik a' rejtek tanáts - házban 
voltak őfzve-gyűlve, igen akarnak-
vala Pápát válafkani, de meg nem 

'Cgygyezhetnek-vala. Végezetre azt 
rendelek, hogy fogadáft tegyenek 
az lílennek, hogy,ha valamellyik 

iának Születéséről, itjr 
kőzziM&k hamar Pápává vájkíztatik, 
hogy annyi fok károkat, vefzedei* 
meket,. és bocránkozáfokat meg-
orvofolhaffon ; parantsolná - meg, 
hogy az egéíz Kerefztény Anya-
fzent-egy-ház az Iílen Annya ízfiletéíe 
napját nagy ti&télettel meg- fzentel-
lye egéíz (nyoltz napig. E' fogadáft 
tévén, mindgyárt Sinibáld Kardi
nál Pápává válaiztaték, ki Negye
dik Innotzentziusnak hívattaték. Ki 
meg -panuusolá, hogy az egéfz Ke-
reizténység az Iílen Annya ízfile-
téfe napját Szent Mihály hava-

• nak nyókzadik napján mindenütt 
meg-fillye. Ez a' válafztás nagy 
őrömére lőn mind az egéfz világ. 
nak, kik kívánták, hogy Pápát 
hamaréb' válalztanának; és az az 
6róm az újonnan rendeltetett In. 
népnek tulajdoníttatván , azt ren-
délé a' Pápa,hogy azlnnepnek So. 
lofmájában ez a' vers énekeltet
nék : A', te Szfiletéfed, Iften An
nya Szűz, órőmer. hirdetett az^» 
egéfz világnak. Egy ízent életű 
ájtatos ember minden efztendő-
ben Szent Mihály havának nyol-
tzadik napján fzép Angyali ének-
léfeket hallott i egyfzer meg - kérdé 
egygyikét az Angyalok-kőzzűljmiért 
őrülnek olly-igen Mennyekben azon 
a" napon. Felele néki az Angyal, 
hogy azon a' napon jíillik az Iften 
Annya fzötetéfe napját, 

f. A' Szűz Mária Attya Szent 
Joáchim vúlt, az Annya pedig Sz. 
Anna.: mind a' ketten Júda nem
zetségéből, és Dávid Király nem-

C » zecé-



í o Szentséges Szűz Máriának Születéséről, 
petéből voltak. Ezc hitünk tar- mi- módon adtao-nékikazűrlíleo 
tya , nuvel fok Profétzták vannak 
a' Szene Írásban, mellyek azt mond-
gyák, hogy a' Meífiásnak a' Júda 
nemzetéből, és a' Dávid Király há
zából kell fz&letni. Azért a' Szent
séges Szűztől ízálettetvén, követ
kezik, hogy a' Szűznek Attya, és 
Annya a' meg-nevezett nemzetség
ből voltak. Szent Jerónimus. azt 
írja,- hogy húlz efztendeig laktak 
egygyűtt, és tsak egy gyermekek 
fem lótt. Az-okáért Ifakár Pap nem 
csak bé nem vötte a' Joáchim aján
dékát egy nagy Innepcn a' Jérusá-
letn Templomában hanem azt 
mondotta néki, hogy mennyen-ki 
a' Templomból; mert valami titkos 
bűne lehet néki, mellyért bünteti 
6tet az Iften, nem engedvén néki 
a' meg-áldásnak gyfimóltsét. Jo-
áchim nagy ízomorúsággal, és pi-
ronkodáilál ki - méné a' Templom
ból. Nifsénus Szent Gergely , és 
Metafráftes Simeon azt mondgyák , 
hogy Szent Anna haíbnló nagy ín-
nepeken Názáretből Jérusklembe 
mégyen -vala, és a' minc amaz ma
lik Anna a* Sámuel Annya 'sírt , 
és foháfzkodott a' Templomban, 
könyörögvén az Iftennek, méltóz
tatnék néki gyermeket adni; és a' 
mint ugyan azon Sámuel Próféta 
Annya , úgy ez-is fogadáft tőn az 
Iftennek', hogy a* Templomba ad-
gya az Iften fzolgálatcyára, akár 
fiat, akár leányt engedgyen az Ur 
Iften néki. A'Szent Joáchim, és 
Szent Anna életében .meg-Játhatni, 

a* Szentséges Szűz Máriát, az An
gyalok Királynéját. Ezek így lé
vén , őröllyfink ezen a' napon Szent 
Joáchímnak, és Sz. Annának , kik 
ttií-nékúnk kegyes Szó-fzollót hoztak 
e' világra: őrfillyfink Sz. Jófefnek, 
ki Jegyesül válaíztatott a' Sz. Szűz
n e k , hogy azó fzfizetségét tifztán 
meg-oltalmazná : örfillyűnk mind 
a' Sz. Atyáknak , kiknek könyör
gésére adatott az Mentől ez a' Sz. 
Szűz, kitől a' világnak Meg - váltó
ja , és Idvőzkoje fz&letett mi-né
künk: örfillyűnk a' bfinösőknek_s, 
mert a' mái napon fzűletett az ő 
kegyes Szó-fzóllójok ; Óruilyunk a' 
Sz. Angyaloknak, mert ma fcűle-
tett az ő Királyné Afzfzonyok: 6-
röllyűnk az Iftennek, mert ma fzu
letett az ő Annya, leánya , és Je-. 
gyeié: végezetre őrűilyönk a' Szent
séges Szűznek , mivel az llr Iften 
olly nagy méltóságra válaíztotta 
őtet. Es mi bfinősőklévén annak 
az oka, mivel, ha a' vétek nem vólt-
vólna, az ffien nemjótt-vólna a' bű 
nősöket meg - fzabadítani, kik nem 
vóltak-vólna;és az Iften emberré nent 
lévén, az Iften Annya nem lehetett-
vólna. Kétség-néikül olly nagy mél
tóságra fel emeltetvén mi-érettünk 
bűnösökére a' Szentséges Szűz Mária, 
meg-emlékezik rólunk, és az ó fzerel-
mes Sz. Fiától az llr Jéfüs Kriftuftól 
irgalmat,kegyelmec,éskivált-képpen 
való Ifteni malafetot nyer mi-né
künk, hogy hóltunk-utánréfzefek le. 
hefsflnkazörék dit5Őségben,Amen. 

Buldog 
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Boldog Afzfzony Templomba viteléről. 
I- \ / f lko r a\ Szentséges Szöz Má- az első garáditsra tétetek, (tizen-

[VI ria három efztendős vói- őt garádits lévén ot tan, ) hogy eiő-
" " ' " vennék az ajándékot, meíiyet ő-n a , az ö ízűiéitől a' Templomba 

vitetek jérusilembe; holott az Is
tennek adaték , és a' Sz&zek gyű-
lekezetiben hagyaték, kik a* Tem-
plomban valának j a' hol nagyob' 
réfzre fel-nevekettenek, a' kik ne
mes ember leányi voltak; kivált
képpen a' Júda Királyi nemből va
lók , és a' Lévi Papi nemzetség
ből ; és ottan tartattak , a' míg 
férhez menendők volnának. Azon
közben - mindenkor Szent dolgok
ban gyakorlottak ma okát; imád
ságokban , bójtőléfekben, fzép ren
des kézi - munkákban ; és az időt 
hafzontalanúi nem töltötték: és a' 
végre Iften-fálő okos afzfeony.. álla
tok -kőzzfil mederek rendeltettek 
nékik, kik minden dolgokban ok
tatták , és igazgatták őket. A' Mes. 
ter - Afzfzonyok - kőzzíú - volt ama' 
Próféta - afz&ony, Anna, kiről igen 
ftép emlékezetet téfzen Szent Lu-
káts Evangyeliíta; ki nagy dolgo
kat mondott, mikor a' Kriftus Jé-
fus a' Templomba vitetett. Azt-is 
mondgyák, hogy ő kivált - képpen-
való barátságot tartott a' Szentsé
ges Sz&zzel, midőn a' Templom
ban lakott, Ifteni jelentésből meg-

- értvén, ki volna, és melly nagy mél
tóságra válafztatott-volna Mária az 
literitől. Mikor azért a' DitsőTsé-

véle egyetemben kell - vala be - mu
tatni. Eleibe ménének a' Papok, 
és a' S/entséges Szfizetske el • bo-
tsátván annak a' kezét, ki oda vit
te - vala} hátra íem tekéntvén, má-
fok fegétsége-nélköl, tsak a' Szene 
Lélektől vifeketvén , fel - kezde_* 
menni a' garádirson, és éppen az 
Oltárig méHe 3/ mint - ha nagy idős 
lett-volna. Úgy-annyira, hogy. a' 
Templomban lévő Papok, és azok , 
kik véle valának, igen tsudálkozná-
nak, és őrülnének azon a' dolgon, 
vílágofon meg - ismérvén, hogy az 
tlr Iílen tsudát kezdett-vala tse-
lekedni a' Szftzestkében, kit An
nyivá válafztott-vóit. A' Szent 
Szúzetske meg-marada a' Templom
ban, és mivel nagy értelmű, 's éles 
elméjű - volt, igen elő -méné azok
ban a' dolgokban , mellyekre a* 
leányzók ottan taníttattak; tsfoi-
iliik olvasásban,írásban,varrásban, 
fzővésben, fonásban , és egyéb 
rend - béli kézi munkákban, a' Sz. 
Dávid 'Zóltári éneklésében, bizo
nyos időkre, és órákra rendeltetett 
imádságokban. A' Boldogságos 
Szűz Mária ezeknek a' dolgoknak 
gyakorlatiban , és minden jóságos 
tselekedetekben a' tób' leányzó
kat fokkal fellyfil haladta. O-ben-

ges Szűz a' Templomba vitetek, ne fénylettenek az alázatofság, Is-
C J teái 



- -ZX Boldog Afzfzony T 
teni, és felebaráti fzeretet, az ájcat. 
toíság, és minden jóságos tseleke-
detek : azért minnyájan igen fze-
rették őtet. 

a. A' Templomban lakván a' 
Szentséges Szöz , fogadáft tón az 
Iftennek, hogy Szűzefségét tiíztán 
meg-tartya. Nétnellyek-a' Szent 
Atyák-kőzzül azt mondgyák, hagy 
az & fogadára illyen okkal, 5s mód
dal volt, hogy térdein alván, ke
zeit, ízeméit, de fó-képpen a' fel
vét az Égre fel-emelvén, ezeket az 
igéket, vagy ezekhez hafonlókat, 
mondotta: En Iftenem, Mennynek, 
és főidnek Teremtője , ki tsak a' 
te jó-voltodért teremtetted az én 
lelkemet, és .tettemet, én tekélle-
teflén.fogadáft téízek (a' mennyiből 
rajtam áll , és Szent Felségednek 
tetízik) hogy meg-tartom Szözef-
ségemet, és íbha férfiat nem aka
rok meg-ismerni, hogy tel'.yefség-
gel a ' t e fzolgálatodban magamat 
íbglalhaflam. Annak- utánna pedig 
mikoron Iftennek rendeléséből tsu-
dálatos-képpen Szent jófef Pátriár
kának jegyeztetett-volna, értésére 
adá néki- az 6 fogadását, ,és hogy 
a' -fzerént akarna tselekedni: Szent 
Jóíef igen őríile azon, mivel 6-is 
bafonló fogadáft tőtt-vala az Iften
nek. Ugy-annyira, hogy mind a' 
ketten a' Szent Léleknek új (ugal-
lá(a - által meg - máfolhatadanúl 
meg-erősítek e' rend-béü -fogadá-
fokat. A' Szentséges Szfiz minden
kor nagy volt az ííten-előtt, és az 
emberek. - előtt. Éva , midőn a' íől-

ímplomba viteléről. 
di Paraditsomban lakott, fzíiz-vóltj 
de mihent onnan iti - őzetek, leg-
ottan el-vefzté fzúzefségét. A' 'Zi-
dó népnek Fő -Papja feleséget nem 
vehetett-magának, hanem tsak fzfî  
zet. • A' pogányok nem engedték-
meg.hogy a' Vefta Iften - afzfzony 
Templomában más afzfzonyok lak
nának, hanem tsak ízűzek. 

3-Meg-akarván a'leányzók tar. 
tani ezt a' drága kintset \ úgy-mint a' 
fzúzefségét, lzökség, hogy nagy ő» 
rizet-alatt házba bé-rekefztve tartás-
fának. Dina,a'Jákob Pátriárka leá
nya , ki menvén sétálni, hogy meg. 
láíTa az afzfeonyokat, és leányzó
kat abban a' tartományban, a J

:ho
vá azAttyával, és Báttyaival érke
zett-vala, azt mondgya a' Szent 
Írás, Ge/i. 34. Hogy midőn Sikem 
meg-látta-vólna ,meg-fzereté ötét; és 
el-ragadá, erével mtg-fiepléfitv én a1 

J~ziizef.es d.miatt Sikemet a% Anyá
val egyetemben, és a' várafnak min
den férfiaitfzőrnyú bal állal meg-őlék 
d Jákob fiai. Ha az Iílen Annya bé-
rekefztve nagy őrizet-alatt lakott,, 
mennyivel inkáb' kell a' leányzók
nak magán bé - rekeíztve lakni, 
hogy azt a' drága kintset minden
kor bátorságofon meg- tarthafsák. 
De ízabadon ide 's tova sétálván, 
igen nagy vefzeddemben forognak, 
és néha kárt - is vallanak, a' mint 
fokakon meg-tőrtént. Szent Je-
rónimus azt mondgya , hogy a° 
fzfizeíségnek el-vefztéfe meg-orvo» 
folhatatlan; mivel a' ki. egyfzer azt 
el-veízci, foha vifílza nem nyerheti* 

De ' 
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*3 Szent Jófef életi. 
De hogy moftan erróí tébbet ne alkony- állatoknál íbkkal Izeb'; 
fzóíivunk. Szent Epifánius, és Ni- és ckesb vóit. Naev méltós^c al 
tzeforus azt írják az Iílen Annya 
termetéről , hogy közép termetű 
volt, otlyan fzínfi, mint a' meg - ért 
búza, kitsinnyég hoízízú ábrázatú , 
a' fzemei nagyok, és ízép ízínüek 
voltak, a' fzemóídőki feketék , és 
húfofok , a' ízája kitsin , az ajaki 
fzép Izínőek, a* fogai kitsinyek, és 
fejérek, a' haja-ízálai vereíek, a' 
kezei, és ujjai hofzfzak, és minden 
tagjai ízép rendefek j és minden 

néze:t, es igen kegyeden ízollorr. 
Soha nem őkózőtt oílyan köntös
be , melly valami ízínre lótc - volna 
meg-feílve , hanem hamu - fzínfi 
ruhát vifelt, kítsinnyé a' homlokát 
bé-fódte a' paiáíial. Máfodik Pius 
Pápa 1454. eíztendób^ fzabad-
ságot ada, hogy a' Boldog Aízízony 
Templomba vitelét Szent András 
havának a 1. napján minnyájan meg-
fillyék a' Kereíkények. 

Szent JÓSEF a' Szentséges Szúz Mária Jegyefe 
élete Sommába foglaltatott. 

I. \ Zt mondgya Szent Bernárd, 
l \ hogy a'Jákob'Pátriárka fia 

Jófef, terméízet - ízerént - való pél
dája volt Jófefnek, az Iften Annya 
Jegyesének,és nem ok-nélkSl volt 
egy neve mind a' kettőnek. Egy
gyik Szent vala, a' maiik hafonló-
képpen Szent volt; egygyik leg-bő-
tsóietesb, a' máfik leg-tifztáb'; egy. 
gyik^el-adatott, és fogságba vite
tett Egyiptusba az Attya-fíai irigy-
sége - által, a' máfik, hogy el-kerfil-
heffe a' Heródes Király dfihőfségét,. 
és irigységét , ki a' Kriítus Jéfuft 
meg-akarja-vala élni, Egyiptusba 
íuta a! Kriftuflal. Egygyik,-hogy hív
séget roeg-tartsa az Urához, nem 
akara eleget tenni az 6 afzízonya 
tifetátalan kívánságának j a' máfik 
az Iften Annyával egygyütt lakván, 
ízfizefségét tifztán meg • tartotta. 

Az egygyiknek értelem adatott a' 
Farao Király álmainak meg-magya-
rázására ; a* maiiknak álmában_j 
Mennyei fzentségek, és tsudálatos 
titkos dolgok meg - jelentettek az 
Iftent&l.. Az egygyik meg-tartotta 
a' gabonát a' népeknek ; a' máfik 
meg - őrizte a' Mennybél ízállott ke-. 
nyeret az egélz világnak. 

, <i. Szent Jófef a' Júda nemzeti 
ségéb&l, és Dávid Király nemzet
iéből vóit, Betlehemben fzfiletett: 
két Attya vóit, egygyikterméfzefc. 
fzerént való, kit Jákobnak hittak; 
a' máíik tórvény.ízerént-való , kit 
Hélinek hittak. Gerfon János azt 
erősíti, hogy Szent Jófef még aí 
Annya méhében meg- fzenteketett, 
mint Kerefztetá Szent Járujs, és 
Jeremiás- Próféta. Szent Jeróni-
mus Elvidius eretnek - ellen azc 

• írja* 



^4 Szent Jó 
írja j, hogy Szent Jófef tellyes éle
tében meg - tartotta fzüzefségét. 
Szent Ágofton a? terméfeetról írt 
könyvében ' azt mondgya, hogy 
Szent JófeF foha halálos . képpen 
nem -vétkezett. Nem tsak az An
gyali Doktor Szent Tamás írásából, 
hanem a' Szent !rásból-is világofon 
ki-tetfzik, hogy Szent Júfef igaz 
jegyefe , vagy V6-legénye volt a' 
Szentséges Szfiz Máriának, ki étet 
igen fzerette, mint-hogy a' Jegyes 
tartozik fzeretni az & Jegyesét. Az. 
Iften Fiának nem tsak kivált-kép-
pen-vali hív fzolgája, hanem fo
gadott Attya volt; kezeinek mun
kájával táplálta a1 Szentséges Szfiz 
Máriát fzerelmes Szent Fiával az 
llr Jéfiis KriftuíTal,ki-az egéfz vi
lágot tartya,táplállya, és igazgat-
arya. Mindenkör a' Szfiz Máriának, 
és az Iften Fiának tárfa volt. Ré-
fees volt Szent Júfef a' Szfiz Mária 
íáradságíban", és tanú-bizonyság az-
i> tHzcaságáról, és fzfizefségéróL-s. 
Első íérfiú volt, a5 ki meg-látta, 
és imádta az Iften Fiát embersége-
feerént, mikor e' világra fzfiletett; 
és hallotta a' gyönyörfiséges ditsí-
retct, mellyet a1 Mennyei Angya
lok nagy -örömmel énekekének-*. 
Jelen vult,mikor a' Páfztorok őröl
tek , ésörvendeztek a' fzfiletett Mef-
íiásnak. Mékö volt, hogy a" fze-
jpl&telen Szfiz Máriával, és az Iften 
Fiával édesdeden tárfalkodgyék , és 
nyájassbpejgyék, fok idó-alatt egy 
házba-Q' lakván , egy aiztaíhoz fil
cén 3 egy tMboJ evén, és egy edény-

!ef élete. i 
böl iván. Méltó volt, hogy az Is- ; 
ten Fiát fzáma-nélköl kezeiben tar- i 
tsa, meg - ölellye, és tsókollya , és j 
nagy kedveflen & - néki fzolgállyon. « 
Az őrök Atya Iften inkáb' meg-bő- \ 
tsíilce Szent Jófefet, hogy-íem máft • 
akár - kit abban az időben lév5 
Szentek -kőzzölj mivel -hogy az6 
egygyetlen-egy fzerelmes Szent Fia- ! 

nak táplálójává válafztocta ótet, • 
és meg-engedte ,hogy.a' Szfiz Szent ' 
Anya az Iften Fia Attyának híjjá. í 
ótet. A' Fiú Iften - is nagyra bó# 
ts&ke étet , mert kivált - képpen* ; 
való társává válaíztotta étet ihúsá-
gában, sót tsak - nem egéíz életé-. 
bent és nem kitsiny b&tsfilet vúit, 
hogy néha Szent Jófef parantsok 
a' Kriftus Jéfusnak, ki-engedelmes 
vűlt néki. Nagyra bótsölte a' Szent 
Lélek Iften-is Szent Júfeíet; mivel 
azt akarta, hogy a Szentséges Szfiz 
Mária az f> jegyefe lévén, lenne 
Jegyeié Szent Jútefhek -is. 

3. Szent Jófef mikor Jegyefe 
Ión a' Szfiz Máriának, negyven efz-
sendósvőit, a'tnint némelly Dok
torok mondgyák, magyarázváa 
az líáiás Protéta mondását. Ifa.61, 
-fi.S*^ Jegyes ér fi./ •a* Jtnyepsek, 
'$raz Ijú i Svíixzü lakik. Hogy 
ez így légyen, azzal-is prúbállyák* 
mivel-hogy a1 tób' okok-közótt, 
mellyekért kívántatott , hogy a' 
Szentséges Szűznek Jegyeié légyen, 
egygyík a" vek, hogy a1 Jegyes az'" 
iften Fiának j és'az Iften Fia An-
nyának fzolgállyon, és munkái, 's 
faradsági«álcal tápÚlya őket, melT 

lyet 



Szent Jőfef élete. a? 
lyet nem mívelhetett-vólna, ha 5-
reg ember vőlt-vóina. Noha kő-
ZŐnségefen a' kép-írok úgy írják 
Szene j'óféfét, mint öreg embert, 
de "azt a' Szentséges Szfiznek tifz-
cefségéért tséíekeízik; és hogy mi-
nékfirik értésSakré; adgyák-, hogy 
S bőlts, pkos, cfzes, és mértékléc 
ces ember vók, a' mint a' tí&tele-
tes jó" erkőítsfii' Öreg emberek ízok-
tak lenni, fok, dolgoknak Ikcáfá, 
és meg-próbáláfa-által. Krí.ftus U-
Trinkat-ís néha bárány képében ír
ják a' kép-írok, hogy az 6 nagy 
fzelídségét, : és ártatlanságát jelen
tsék , ki midőn a" háláira. Vitetnék, 
nem fúgoldozott. Ezt akarta Szent 
Lukáts jelenteni Szent Jófefről , 
férfiúnak, mondván őtet, az-az, 
embernek j mivel a' mondatik em
bernek ,. a', ki okos ^ és' értelmes, 
nem felettéb'vén, hanem negyven, 

.efztendőtől - fogva' ötven efzten-
deig. ••"' Szent Jéronimas , Szerit. 
Ágofton ,Béda, é§ tob' Ámorok nem 
ok-nélkfil erősítik', hogy .Szent. ]6-
íéf fzuz volt.. Míöt-hogy tudgyuk" 
az Evangyéliomból , hogy "mi'dőii 
Szfiz Mária az 6 Szent Fia Kereízt-
ífja-álatt állana, Kriftus. Uraik Sz. 
•János Evangyeiiftának ajánlá őtet,; 
A'Szent Atyák, és Doktorok azt 
möndgyák, hogy Idvőzítő KriítűS 
Urunk az, 6 Szent Ánnyát,azért 
ajánlotta mkáb* Szent Jánosnak, 
mert .6 Szőz volt, és otec ínkáb* 
feerette.;. Ez így íéfén ," ílléndSV 
Volt i hogy mikoron a' Szent Szfiz 
íróságának virágjában TÓJoa, Szfiss* 

nek ajánltatnék.3 a* mint Szent já* • 
fef volt. •• . ;_ 

4-. Némellyek azt mondgyáfc -t 
faképpen Germámis a' Konftántzi. 
nápolyi Ériek t hogy midőn a! Szent
séges Szfiz. Mária felT nevelkedett̂  
vóina, úgy Hogy férjhez mehetne, 
a' tőb' leány zók-kőzótt lévén a}Ten> 
plomfcan jérnsáletnberi j történek,. 
hogy. némelíyeket azok-kozzfil .ki
hoznának , hogy férjhez adnák őket. 
Akkor a' Szent Száz monda, hogy 
néki nem fzabad férjhez menni j 
mert fbgadáít tőtt az Iftennek, hogy 
Szfizefségét tifztán meg-tartya. Tsiu 
dálkozáiiak ezetí az új, dolgon ; mi* 
veí abban, az időben tsak égy leány
zó lem találtatik - vala, a' ki nera 
akarna férjhez menni, és fiakat fzfiL 
ni. Az-okáért ofzve - gyölének a* 
Papok, és a' Doktorok, hogy el
végeznék, mit kellene cselekedni, 
Egygyiknek kőzzülők meg-jelentá az 
Iften , hogy - a'Sz&znék Jegyeié il-
lyen módon lenne , hogy. minden 
házasulandó íffiak , r kik a'. Kivíl| 
nemzetéből valának , a' mint a* 
Szűz - is abból a" nemzetből vók , 
egy napon gyűlnének -a' Templom
ba ; és .ki-ki egy fzál-veízfzőe vinne 
kezében j-és a' kínek vefzfzeje meg
virágozik -annak légyen Mária Je
gyeié, ílgy csekkedének , és a' 
Szent jóíefyeízfzeje meg-virága, 
zék^ és, illyés módon fén néki Je-
gyefe a* ízífeekirefc Szent Szűze_jr. 
Ez azoka/bxigy-íifha »' kép-ímft-
Szent Jóiéfnek;,.ki-virágzott: ^vefc . 
fz&timak kméhm. 

.30 'f.Tud, 



í>£ Szent Jófef élete. 
j.Tudgyukazt-isjlzEvangyé- gyermeket fzölend az 6 házábafe, 

gombul, hogy Szene Jóíef Jegyeié 
lévén a' Szűz Máriának, és efzébe 
vévén, hogy nehézkes vúlna, tucU 
Ttfen, hogy femmi réfze e' dologban 
néki nem volna; mivel-hogy minek
előtte egygyik a* maiiknak: Jegyefe 
Iptt-vólna , mind a' ketten fcgadáft 
tőctek-vólt, hogy tifetán meg car-
tyák Szfizeíségeket j igen meg.ha-
borodék ízíyéberj. Matt. i. jfr. 19. 
fó/e/pedig a' férje (úgy-mond Sz. 
láa.té)mivel-íogy igaz vóhia ^ésnem 
akarná atet Mnsttem, titkon eUaka-
rí étet íotsátam. Ő pedig ezeket 
gondolván ,imé az Úr Angyala meg. 
jelenék néki álmában » mondván: 
Jófef Dávidnak fia, ne féüy el-venni 
Máriát a' Feleségedet mert a' mi 
é-benne fogantatott, a' Szent Lélek
től vagyon. Fiat ízül pedig, és a' 
nevét JÉfusnak hívod ; mert 5 fza-
badítcya - meg az 6 népét az 6 bii-
nőkbóL , Szent jÁ.gQfton , Szent 
Ambrus, és tób' Autsrok azt mondV 
0yák, hogy jól-lehet Szent Jófef 
a' Boldogságos Sz&z Máriát leg. 
ízenteb' Aízízony-állatnak tartotta, 
és 6-felőle femmi gonofzt nem tud
hatott ; mind,az-ájtal látván 6tet ne
hézkesnek lenni, és bizonyofon 
tudván, hogy abban femmi réfze 
oéki nem volna, meg , háborodék 
magában. Nem tudgya - vala, mit 
jtéllyen ; mert ha, vajami gonoízt 
itélt-volna felőle, és el - titkoltarvol
na; az Iften tifzteíségét, és a'ma
ga bőtsíjletét meg - sértette - volna, 

és néki femmi rétee nihts abban j 
a' maga becsületét igen meg - bán
totta-vóina. Ha pedig a'Szent Szűz-, 
felől gonofzt itélt -volna, és ki - hir
detvén, ő -ellene, mint a' házafság-
tőrő-ellen, panaízolkodotx - válna; 
úgy Iátfzot néki,;hogy nagy bofzfzú. 
ságoc tenne, az 6 Jegyesének, ki-
felől femmi gonofzt nem tudhatott* 
Annafc-okáért igaz ember lévén, 
és feokinek nehézségére nem akar
ván lenni; hogy ettől a' fzív - béli 
háborúságtól meg - menekedgyék, 
vakmi mentség - alatt vifzfza ákará 
&tet az Attya házához vinni , 6 
maga hazájából el - akara bujdoíhü 
GoodQliyírk-meg,melly nagy fzíy-
béli fájdalma volt a' Szentséges 
Szűz Máriának-is, látván, hogy az 
ő férje, kit igen fzeretert, olly igea 
ízomorködnék: meg - akarta - volna 
6tet menteni azoktól az unalmas 
gondolatoktól; de nem illik - vala 
az ő alázatofságához, hogy illy tit
kos Itteni dolgot ki-jelentsen néki.: 
az-okáért tsakhaigatott, Iftenre 
hagyván az ő gondgyát:. 

6". Nem akará az Ur Iften az i 
hív (zolgájár. Jofefet íök ideig ha. 
borúságban hagyni, hanem egy Aq. 
gyalát köldé ő-hozzá, ki meg-bá. 
toritá őtet , mondván : Jófef Dá
vidnak fia, ne félly i mert minden 
dolgod igazán, és bátorságoíbn_9 
vagyon. Ha a' te Jegyefed nehéz-. 
kes, a' nem ember tselekederiből, 
hanem a' Szent Lélektől vagyon; 

Mml látván, ftogy az S Je$Y& mivel-hogy ez. a' leányzó az, a'kirój 
líafts 



Szent Jóíe 
Ifaias Próféta tzőllott, mondván.* 
Ifai. "f. f. *4« lm> egy Szúz míhé-
tm fogad, kfiat fzúL Azt mond* 
gya Szent Bemard „ hogy az lír Is
ten meg-engedte, hogy Szent Jó-
fef kételkedgyék , hogy annak-
utánna eróífen meg - bizonyofod-
ván, fenki ne kételkednék a' Di-
ts&séges Szűz Mária tiíkaságos ízn-
zefségérí>L És a' mint a' Szent Ta
más kételkedéíe a' Kriftus Jéfus 
Fei-támadáfa-felól okot adott, hogy 
Senki 6-utánna ne kételkedgyék ar
ról; úgy a' Szent Jófef kételkedéfe-
is okot adott, hogy fenki a" Kriftus 
Jéfus Szent Ánnya fzüzefségéről ne 
kételkedgyék. Ebben a' dologban 
meg-mutatta Szent Jófef, melly igaz, 
és Iften-íéló vólc; melly-igen ol
talmazta a' maga, és felebaráttya 
tifzteíségét; meg-mutatta az 6 nagy 
elméjét, és bSlts okofságát. Mers 
ki találkoznék moft a' világon olly 
ember, ki ollyan dolgot látván a' 
maga házában, nem kiáltana, nem 
panaízolkodnék Attya-fiainak, bará
tinak , és nem kivánna , térvény-
fzerént bofzízút álianí? Ha egy ala-
:rsony|rend-béli leányzó a* maga jó 
erköltse , és jóságos cselekedeti-által 
Királynévá iéfzen, nagyra ftokott 
fcótsöítetni. Így ha egy alatsony 
rend-béli ember okofsága, és jó ma
ga - viteleié - által úgy etö - menne 
dolgában, hogy a* Királynét felesé
gül venné, Igen nagyra bótsüitet-
nék. így lőtt dolga Szene Jófef-
nek, 'ki az 6 Jegyefe méltóságáért 
•agy méltóságra emeltetett* mert & 

p élete. íj 
az Angyalok Királynéja Jegyefe 
vólt.̂  Akkor-is nagyra fzoktákbó-
tsfilni az embert, mikor igen ked
vében vagyon a' Királynak; min
denkor a* Királlyal nyájaskodik a* 
Palotában; íenki e!6tte bé nem 
zárja az ajtót; mindenkor fzabadon 
mehet a'Királyhoz. Erre-nézve - is 
nagyra bötsfiltetik Szent Jófef; 
mert 6 olly- igen kedves volt a' 
Mennynek, és földnek Királlya-eíött, 
hogy mindenkor a' Királlyával tár-
íalkodott, és barátságos-képpen nyá-
jaskodottjmint-ha tulajdon fia volt-
vóína. Az-is nagy tifzteíetben tar-
tatik, a* ki nagy rend-béli emberek
nek parantsoi, és engednek néki: 
«rre tefeintve - is nagy tifzteietre 
méltó Szent Jófef; mert parantsolt, 
és enged-vala néki, nem a' Nap, 
mint Joíbénak, hanem a' ki a* na
pot teremtette, az lír Jéfas Kris-
tus, a' mi Urunk, és íílenunk, 

7, Szent jerónimus azt monv, 
dotta, hogy ha eleget akarna fzól-
lani a! Szent Pál Apoftol dkséreté-
r61, fzökség volna, hogy minden 
tagjai nyelvekké lennének. Mi-is 
azt morídhattyuk, hogy ha illen
dő - képpen akarnok dksémi Szent 
júfefet, feSkség volna , hogy fok 
emberek, és Angyalok nyelvei 
ólz ve gyűlnének;. és mind-egygyfitt 
tsak alig ditsérhetnék Szent jofefet 
érdeme - ízerént. Hatvan - kilentz 
eíztendos volt, jmikor eJ-nyugtax ai 
íftenben, Kriftus ilmtitna-k %% 
efztendejében, M jtka volt az b 
halála óráján , és i^eg-parantsolta 

D % ^z 



28 Gyümőlts - oltó Báldog Afefzöny napjáról, 
az Angyaloknak-i-'hogf-Ábrahám kőzött, kik akkor-fel.támadtak,-
kebelébe vigyék az 6 felkét; holott Szent Jófef - is fel-tttmadótt;' és a* 
6 jó hírt r és nagy őrömet mondott 
a'Szent Atyáknak, mondván, né
kik i- kogy kevés idő-alatt ki- íza-
badíttatnak abból a? hetyb&i, tud. 
ni-illik, Limbasbólr Azt mond-
gya Szent Bemard,- hogy* Kriftus; §nagyirgalmaSágáérr,'t Ámen. 
Urunk Felitátfladkíf napjánV többi- "r -

Kriftus jésus Mennybe <• menetele 
napján ő - is ..tfifteftól, leikéitől fel
vitetett Merxny-orfzágb '̂az őrők^a-
boldogságba,' meilyben.̂ tegyen" ré-
fzefsé minnyajunkat az ttr íften 32 

Gyümölcs-Qtö Boldog AMzönj napjáról f és az; 

"A' Szent Doktorok okát ke*/ 
reíik «nnek a* tfodálatos ; 

dolognak, hogy 'az* Iften ifeJV vgfte 
az emberi terméfzetet, és emberré ' 
lőtt. Oka az első ember vétke ,". 
és a' nagy boízfzáság -yólt, mellyet 
6 az Iften,-ellen < tselek^dett, Az-
okáért éppen-való elég -tétel kivan-' 
tatván, annyit -kellett-vólna fizetni 
az Iftennek, a' mennyi el <-vétetett 
6 Szent Felségétől a' bűn - által. 
Tehát ízukség yólt, tíogy az Ifterr 
emberré légyen, hogy eleget té. 
gyen az emberért. Mivel-hogy a' 
vétek véghetetlen yólt az likőre 
tekintve, a'ki meg-bántódott; fzók* 
ség volt, hogy. az elég-tétel-is vég,, 
hetetlen Jenné ; melíy lehetetlen" 
lőtt-vólna, ha az, a' ki eleget téízen-
yala , Iften nem vójt-vójna, .És 
^leget tévén az Iften ollyíW módon, 
a' mint emberré-lévén eleget tőtt, 
annyi adatott az Iftennek, a' men
nyi el * vétetett - volt 6 Szent Felsé
gétől : annyi^olgálat tétetett az 

Iíténnek,'a' mennyi bofzízúság tété. 
tept ;vólt a' bún-által. \%J -an-'.. 
nyjra,, hogytí. ember yétkeVoltai-
kslmafofság ,-hogy - áz Ifteít ember
ré légyefl. -! iSIem ízűkség azért c* 
dolognak okát kerefti, hanem tsák 
az Iftennekt nagy |ó» voltát kell meg-, 
ismerni; mivel az a' dolog nem Vet
tetett érdem-alá.- Az Úr Iften tsalr 
hogy jót akart tselekedni az embe» 
reknek, azért lőtt emberré ) nern 
azért, hogy valamelly ember, vagy 
minnyájaíi az gíijbereks'2az|: meg-eV 
demlették-vólha.- Sok ezer eízten-
dőkig nem tselekedte - meg az lír 
lüeh azt a*- dolgot, m;nek.-utánna. 
a' világnak ízuksége volt- reá, hogy 
meg-tselekedné; azért, hogy az em
beri nagy nyomorúság világosban 
meg- iíméjtefsék , és inkáb'kiván-
tafsék az orvofság az emberektől; 
és mikor meg - adatnék, nagyobb
ra h&tsüitefsék* 

2.'Akár*mi-nému fcitsiny dolog 
tetfzik az Iftennek; mellyet mi az lí, 

ízére. 



és az emberre lőtt Wéörxlf* ' 2$ 
fzerejetéért tsekkerzünfr, ha kevés, vári a'- követséget, és eogedvéa;_ 
íéfzen-is, a' feolgálat; Matt, 10* mindenekben az Iftenakárattyánafcr 
#„ 41. És 4 & t-fk egy pohár hí~ íüyen alázatos fzókot monda: ZJW.:' 
iíjo- prwjf ddfis fekktráttyának az, xy$. $%<, Mé az Úr fiolád ló}a: IS* 
o mvéfcjtx eln?m vefziijutalmát.r gymmékem d te hfaédeaUJzeréat. 
Mind-áz-ákal az Annya válaíztásá- Ezekben a' fzókban nagy jóságos 
ban igen nehezen találtatott kedve, tseíekedeteket nyilatkoztatott-ki a* 
Sok nevezete^ Szent Aízízonyok Szentséges Szfiz, fó-képpen az 6 
voltak, a* világon; de tsak egy-is nagy aiázatoíságát. Mivé! kííleb* 
kSzzftlSk nem tecízettazlAétiek", alázatofságot mutatott - volna eU 
hagy . Annyivá,.'.' váialztotta - vtilna; lenne -mondván , hogy- íem bé-fö-í. 
mivei-hógy mindenikben találtatott gadv'an : a' mint cselekedék Ke-
vaíami fogyatkozás, meily-miatt nem relztelö Szene János, mikor Kriftus,. 
érdemlette azt a* nagy. méltóságot.. llrunk t&leakara meg-kerefzteltet-
Sok ezer e&tead&k - málvít tsak ni ; mellyec o alázatoíságáért nem-
egy taíáltaték minden makuía-néí- akar - vala tseíekedni, hanem mikor. 
fcfit, és fogyatkozás-nélk&l, ki tel- világoCon meg-parantsoíá az Úr 6-: 
lyesyúlt mmdenífteni malafztal, és néki. Szent Bécer nem akarámeg-,. 
jóságos cselekedetekkel, mellyek iL engedni •> hogy. Idvózítonk meg. 
|endök, és Izfikségefek yókak-abban, mofüá az..& lábak,, kinek 6 aláza-
a' kinek az IftenAnnyává kell-vaia tofságáér&.ellene>mond - vala.j, de. 
lenni. Ez pedjg™áz Af?ízony - állat végtére ;meg-parantsolván néki az 
g' Dítsóséges'Száz Mária ,yólt_js, Itr , és meg - fenyegetvén őtetj. 
Meg-routatá ez.a' nagy Afeízony meg-engedé. Mójfes-is alázatos-. 
az ö nagy érdemét, és jóságát, > ságáért nem akar-vala az Izrael né-. 
mikor még-felele Gábriel Arkan-, pének Fé- hadnagya, és Fejedelme 
gyakiak, ki &-hozzá kfildetett-vólt lenni. Mind ezek így lévén, a' 
követül az-Iítenról, hogy Annya Szentséges Szfiz Mária nagyob' alá. 
lenne az iílennek. Minek - utánna,. zatoíságát mutatá, bé fogadván a' 

- az Angyallal fokáig okoskodott-vól- követséget, hogy-fem eÜenne-mond-
na, kí ötét nagy alázatofon k&- ván. Oka az, mert meg-mondván 
fzőntvéá, elo-befzéllé a' követsé- néki az Iftcn Angyala, hogy az Úr. 
get, meilyet az Iftentól hozatt-vala Iften-Anbyáyá yálarztotta 6tet_s; 
néki; és meg4 magyarázá.a' mód- 0 azt feleié, högy-fzolgálója akar-
gyát, mi-képpen vitetnék véghez na lenni. A* Királynak^Ánnyává 

, ez &' méltóságos titkos dolog, nem lenni igen nagy méltóság a' Király 
onber tselekedeti-által, hanem a* házában; de fzolgálójává lenni ala-. 
Szent LéLek cselekedeti-által. A' tsony állapot. Bizonyára nagy alá« ,,. 
Szentséges- Szfiz alázatofon fogadd zato&ág v6lt ez a' Szüzt&l, hogjf-

D } mikor 



go GyümSlts-Má Bóldö; 
-mikor meg-értette5 hogy faz líten-
nek Annyává válaíkatott-volna, sk-
líor a' ízolgáló rendét válafztotta. 
A' Lutzifert követő Angyaloknak 
nagy efetek nem máfunnan tör
tént, hanem 4iOgy nagyob' méltó
ságban látván magokat lenni egye
beknél, fel-fúvalködának j mivel
hogy minden Angyal valami belsS 
tálentommal fellyfil - haladgya a' 
maiikat. - Az Angyalok , a' mint: 
mőndgyák a' Szent Doktorok, fő
képpen Szent Tamás 3 k&lórob&z-
nek egy-máftól az Angyali termé-
fzetben. Az-okáért Lutzifer látván 
magát kg-nagyob' garáditson len
ni a' töb' Angyaloknál, íe! - íúval-
kodék ; honnét minden kára , és 
vefzedelme következek néki. 

3. Nagy ízívfinek - is mutatá 
magát lenni a' Szentséges Szűz, 
bé - fogadván a' követséget, hogy 
az Klen Annya lenne; mivel meg
lévén irva a' Profeták-által, hogy as 

Mediáinak fokát kellene lienvedni, 
végtére a' keferves nagy kínok-u-
tán meg-is kellene halni; (meliy 
nem volt el - rejtve a' Szöztó]} és 
tudván, hogy néki-is ráfze lenne a' 
nagy fajdalmokban, hogy minde
nütt jelen kellene lenni; nagy ízi-
vöségét mutatá, kéíz lévén az Is-
sen Annyává lenni, illy nagy fziv-
beli .fajdalmoknak terhét magára 
vállalván. Hagy fzivfinek mutatá 
magát lenni ; mert engedelmes lé-

" ren, hogy az íften Annya légyen, 
az 6 tifztaságos vérét ada, .meliy-
hb\ az Iftca Fiának emberi tefte 

l Aföfzöfiy napjáról, * 
formál taték a' Szent Lélektől az % 
méhében. És meg kellvén fizetni 
Kriftus Urunknak a' mi adófságink. 
ért az 5 Szent vére. által, azt a' 
Sz&ztöl vévé j és így némi - ném&. 
•képpen látfzik, hogy 6-is réfe-fec-
réno (egétette Kriftus Urunkat arra 
a' csudálatos nagy dologra<, mellyec 
tselekedett a' mi vakságunkban j 
mivel az ó Szent vére lévén a' mi 
váltságunknak árra, azt a' Szent 
SzSzt61 vette - volt az Iftennek 
Fia. 

4. Meg-mutatá Mária az 6 nagy 
tifztefségét-is, mikor meg-kérdé út. 
Angyaltól, mondván ; Mi - képpert 
lehet az3 mert férfiat nem ifmérek? 
Tudván azért, hogy annak a' fogan
tatásnak nem közönséges mód-íze-
rént kellene lenni, a' mint egyéb 
emberek fogantatásának, férfiutói, 
és afzfzony-állattól ; bizonyos lé
vén az Ifaiás Profétáláía-ítital, hogy 
a' ki az Iften Annya lefzen, Szűznek 
kell annak lenni; azért kérdé: Mi
képpen lehet az , mert 6 férfiat 
nem ifmér. A' mint némelly Dok
torok mondgyák: Mária olly eróC 
fen el-rendelte-vúk ízívében, hogy 
meg-tartaná Szfizefségét , hogy ha 
lílen Annyává más-képpen nem le« 
hetettj-volna, hanem meg-kellett* 
vóina válni fzfizefségctöl j ha az 6 
fzabad akarattyára hagyatnék, és 
»éki meg nem parantsolcatnék j 
jól-lehet emberi tcíiben nem lehet 
nagyob' méltóság, mint az ífters 
Annyává lenni, tnrod-áz-altal «ze 
el.bagy ván3 mindeökoE rtieg maradti-

vólna 



és az emberré 
volna a' Sz&zefségben. Sok egyéb 
jóságos tselekedetefc ^ nyilatkozá-
nak-ki akkor a' SzeoiségesSzfizheni 
mert mi-képpen egy igen gazdag 
leányzó a' nyakára fzokta fSggefc 
teni az 6 arany lantzafc, drága kö
veit , és gyöngyeit, mellyékkel bír: 
így a' Szentséges Szfiz , nyaka lé* 
vén az Anya-ízent-egy-háznak,az Úr 
Itten fok jóságos tselekedeteknek 
ízép arany lántzaival, drága kövei
vel > és gyöngyeivel fel - ékeíltecce 
az b lelkét , mellyek - által meg-
érdemfctte , Jiogy -az Itten Annyá, 
vá lenne, Úgy-annyira, hogy a' 
Szentséges Szűz miwS a' Mennyei 
Polgárokat, Angyalokat, és min
den Szenteket fenyíti - halad azzal 
a' tituluflal, hogy- 6 Annya légyen 
az Kennek; mivel -hogy 6-benne 
mindenek meg-találtattak, a.' mik 
ízűkségeflek voltak, hogy az líten 
Annya légyen j és femmi olly dolog 
nem találtatott, a' mi őtet méltat
lanná t&tte - volna, hogy tőle íz&-
lettefsék, e szék i fia légyen a' 
mindenható llr líten. Annak - oká
ért mindgyárt, hogy a* Szfiz enge-
4e az Itten akarattyának, a' három 
Itteni Személy egy lelket terem
te , és a* Szűznek tifztaságos véré
ből egy emberi tettet formála, és 
a.1 lelket a* teltbe őntvén, az Ige 
azt a' terméízetet magához kap-
tsolá i és így a' két iterméízeth&l, 

' i t teni , és emberi terjnéfzetb&l,egy 
ízemély lön, a' Kriftns Jéfus. An-
nak.f61ótte a' három líteni ízemély 
azt az kldoK lelket fd-ékeiké át

lőtt IfténróL §r 
tsőséges látáflil, hogy áz Jflené 
ízínről ízínre M a jlftew tudomány t r 
és •faőitseséget 6nte beléje, és meg-
erosíté ki-mondhatatlan nagy áfán. 
dékofckai , és izent malalztokkaf, 
lígy , hogy igazán mondhatni 5-
felóle j a' mit Szent János Evangye-
iifta mondott xj-oan. x.^.14. Láttuk 
az c JitsSségét, mint az Atyának 
tgygytthn - egy fx&ISttéfitk• ditsSsi* 
gét ytellyeft maíafztaf, és igafsdgttf, 

f. Az líten teremthetett-volna 
job' Eget, job' főidet, job' világot, 
job' embereket; de nem cseleked
hetett job' dolgot, és tekéiletesbet, 
mint ezt, hogy líten emberré lőtt. 
Itten ki-terjefztette az líten a* kar
ját minden erejével, a* mint az 6 
Szent Annya meg-vallotta : Hatal-
mafságot tselekedett az 6 karjával. 
Hiendő itt a' példa < beízéd az Afo 
fzony-állatról, ki hogy meg talál-
lya az el-veízett garaft, meg-gy'uj-
tá a! gyertyát. Ez az líteni meg* 
teítesülésnek cselekedete, mellyben 
igen meg-aiázá magát az Úr Itten , 
példáztatott az AízfzQny-állatban* 
ki meg-gyűjtá a' gyertyát; mívá 
Kriftus Űrünk minden tehetségé
vel fáradozott, hogy meg-talállya, 
a' garaft, tudni-ülik az el-veízett 
embert. Meg-igér-te-vala az öten 
Abraháainak, hogy meg 4átagattya 
az 6 maradékit mind a' négy nem
ééiig, és meg-ízabadíttya éket a' 
ízolgáktból, mellyben volnának-*. 
Négy nemzésnek módgyai találtat
nak. Az első volt férfiú - nélkül ̂  
és afzízony.állac-néikül, tudni -illik 

Ádám. 



Gyümöte-óltó Boldog Afzfzony napfáről, 
A* máfik férfiúból vóle tet az o nemzetiből fzármazandó 

. V-
Ádám, 
aízfzony-állat-nétk&I, úgy-mint Éva-. 
A' harmadik vók férfiútól* és a!z-
fzonyiállactúl, a' mint Ábel, es a' 
tőb" emberek.- Hátra-vala még a* 
•negyedik , . afzfzony -állattól férfiú-
nélkfil r és ebben a* negyedikben az 
lílen emberré 15n , fogantatván, e's 
feőlettetvén a' Szíiz Máriától fér
fiú- nélkül, a7 Szent Lélek tseleke-
deti-által: és ebben látogatá-tneg 
az tír lílen az 6 népét. Nem akar
ta azlílen ezta'dolgot egyfzer-'s-mind 
meg - jelenteni, és ki-nyilatkoztatni 

" az embereknek; hanem fafíaivlaílan, 
és íbk idftk-múlva;mivel igen nagy, 
és tsudálatos titkos dolog volna. 
Némellyeknek egy titkos dolgot 
ki-jelentett, máfoknak más titkos 
dolgot. Még Adámtól-fogva kez-
dé ezt tselekední az lílen, kinek 
midőn- a' földi Pafaditsomban alun-
nék, egy réfzét ennek a'titkos do
lognak-még-jelenté. Az Ábel ha
lálában pedig ki-nyüatkozék, hogy 
az emberré.l&tt Iften meg-©lette-
t ik , halált Ézerezvén ö-néki a' ?Zí-
áó nép-; mivel Kriílus Urunk azok-
kőzött fzfilettetvén , teft - ízerént 
attya-fiai voltak néki. MikorNoe 
a' Bárkába bé;rekefzkedék,meg-;e-
lenteték, hogy az lílen Fia bé-re-
kefzkednék a' Szfiz Mária méhébe. 
Nem volt el-rejtve ez a' titkos do
log Ábrahámtól, hanem nagy réfz-
re ki-nyilatkoztatott nékii mikor 
Eaeg-akará áldozni az & fiátf nyíl
ván meg-moodatott néki, hogy az 
.Iften fei-véfzi az emberi terméfze-

egy afeízony - állatból. Meg - jelen* 
tetett réfz-fzerént Isáknak, mikor 
magának Rébekkát el-jegyzetté: Já. 
kobnák , : tóikor az Angyallal vias-
kod o t t , és "mikor a' lajtorját látta 
méily á'" földről a!z Égig ér - vala! 
Meg-jelentetett réíz.fzerént Szent 
Jóbnak-is, jól-lehet 8 a' terméízet 
tőrvénye' - alatt élt. Ezt példázta 
Sámfön-ís, mikor' idegen nemzet
ből vótt magának 'feleséget , el-
hagyvárij' az 6 hazája-béli ' leányzó-
kat: úgy az lílen Fia eí-hagyta az 
Angyali terméfzetet az 6- hazájábarí} 
úgy - mint Menny - orfzágban; és le-
fzállott a' földre, hogy idegent vé
gyen, tudni-illik az emberi termé-
fzetef.A' Próféták -iymeg-tudták ezt 
a' titkos dolgot. Mójfesnek, Illyés-
riek j Eliséusnaky Ifaiás'nak,Dávid
nak , Jeremiásnak, Dánielnek, E-
zekielnek, és a' tőb' Prófétáknak 
naponként világosban ki-jelentet* 
te az lílen ezt ar Szent Szákramen-
.tómat, hogy annak manna ne lát-
tátnek hihetetlennek fenni, és meg 
ne rettentené a' világot. 
• 6. Minek-utánna kí-iiyílatko'* 

zék ez a' titkos dolog, ki néni 
mondhatni, melly nagy kívánság
gal kívánta az emberi terméízet_* 
ezt a' tsudálatos nagy kegyelmet: 
azért azt" mondgya-vaía, a' mit a' 
jegyes mondott ; Én kívánom a* 
te ízájadnak tsokját; mintába mon
danád j&j- el Uram, jbj «él én Jé* 
gyefem rkaptsolly magadhoz engem: 
tselekedgyeá, hogy éa iagyati azats 

egy 



és az emberré 
egy dolog legyek Teled. A'.&olló. 
vefzfz&n lévő gerezdet, mellyet az 
Izrael népe kémei hoztak az ígéret 
földéről, azt mondgyaazlrás, Num. 
15. Hogy axt a1 fíőllót kitjérfiú rú~ 
ion vitte. A' ki elSl mégyen-vala, 
nem láthatta a' fz&ll$t ; de a' ki 
utói ment, láthatta, és ehetett -is 
benne. így az Ó teftamentom-
béli Atyák, hern látták a' fz&llöt, 
melly a' Kriftus Jéfus emberré l&tt 
.Iften va!a; de a' kik utói mentek, 
az áj teílamentomban élvén, látták 
&tet , meg-kóftokák. Az-okáért 
mondotta Kriftus Urunk az Apos
toloknak : Máfok fáradtak , és ti 
yefzitek a' gyömSltsSt. De jói 
efznnkbe kell vennünk, hogy ennek 
a' Izóll&nek nemcsak meg-érttgerez-
di vannak, hanem favanyok - is, mel-
lyeket mind meg kell ennflnk.Azok, 
a' kik tsak a' meg-értt gerezdet akar
ják enni, nem máfok, hanem a' kik a' 
Kriftus keferves kin - ízenvedésének 
édes gy&móltsét akarják, és a5 

haíznot, melly onnan következik az 
embereknek; de el-hadgyák a'fa-
vanyú gerezdet > nem akarván pe-
nitentziát tartani az ő bánókért , 
valami íanyaruságot fzenvedvénji 

lőtt IftenróL 33 
tulajdon vétkekért, és fogyatkozá. 
fokért, a' mint a' Kriftus Jé'ftis ízen-
védett a' mi bűneinkért. Ez illye-
neknek fanyarú gerezdet fatsar az 
Iften a' fzemekbe a' más világon , 
hogy fzemek lévén, meg ne láthaf-
sák 6tet Mennyekben; sőt az 6 lá-
táfok légyen fetétség, és utálatos 
undokság a" Pokolnak nagy gyót-
relmiben. Ne tselekedgyfink mi 
illyen módon, hanem ha tetfzik 
nékfink a' Kriftus Jésus faradsági, 
nagy kinnyai, és keferves halála 
fzenvedésének édes gyöm6ltse, tud
ni-illik, hogy azok-által meg-vál
tott minket, ésMenny-orfzágnak ka. 
púját meg-nykotta. nékSnk; teísék 
a' favanyú-is,az-az, háborúságokat, 
és fanyaraságokat ízenvedni a' mi 
bűneinkért, és a' Kriftus ízerete-
téért. Meg -mutattyuk illyen mó
don , hogy fok jókat vettunk az 
Iftentöl, és hafzriunkra léízen,hogy 
6 emberré lőtt a' mi fzeretetfinkértj 
és örvendezni;- fogunk az ómeg-tes-
tes&lésének gyüm&ltsével az 6 
Szent jnalafztya - által, tnellyre te
gyen méltókká minnyájunkat az 
6 nagy irgalmafságáért, Ámen. 

Boldog Aízfzony látogatásáról. 

X. A ' Szentséges Szfiz Mária, bé-
í \ fogadván Gábriel Arkangyal^ 

által-való követséget az Iftentól, 
és meg-lévén immár ama' termé-
ízét-fe]ett-való nagy titkos dolog ? 

Síemtk kiese. 

az Iften JFiának meg - teftesfiléfe, ki 
az 6 tifztaságos méhében ember
ré 16n.' Azt mondgya Szent Lu-
káts Evangyelifta,Zaf. 1. hogy: Fel
kelvén Mária azokban a napokban, 

• - • T i tl-mt" 



«£ Boldog Afzfzon; 
zí-mtne az h^yis tartományba föt-
í.égfda) Juict varas/i !>a., ésbfcmbie 
d Zak#nés .bútáfa^ éskofzőmé Er
ié fotet. Szent Amb rus Pűfpők azt 
ipiondgya, hogy a' Szentséges Szűz 
Detn azért yáüalta-fel azt sz utat , 
fcogy kérókedenvvótea .arról, .a* mit 
az Angyal .néki monda.; vagy pedig., 
feogy hizonyafsá lenne, ha Ersébet 
m ő rokont hat hóbapi Detíézkes 
¥Ó.ln.a jes arról meg-Dudaáí, ha igaz.- é 
?Í mi néki mondatott. Nem ez volt 
oka az b uttyánák : mert a' J)i* 
tsöséges Szyz fenamk nem kétel
kedett erről a' titkos dologról i a* 
tuínt Szent Ersébet meg-moodá ab-, 
ban a' látogatásban; Boldog vagy, 
a' ki hittél; mert bé- tellyefednek 
qzok, mellyek néked mondattak 
az Úrtól •: hanem tsak a' Szent Lé
lektől viíe.ltetvén vitte véghez azt 
a-z utat , hogy Kerfztelő Szent 
János az Annya méhében meg-fzen-
teltetnék; és & a' fzeretetnek tse-
lekedetjbcn magát gyakorolná , 
meg-látogatván Ersébetet, és néki 
ízolgálván , ré&eltetvén otet az 
ífteni titkos dolgokban , mellyek-
ben h réfzefsé tétetett * vala az .Is. 
tentőli és hogy mind a' ketten 
egyetemben magafzcalnák , és di
csőítenék a' Fölséges Ur Iftent. 

i. Itten meg-gondolhatni a' Di-
ts&séges Szűznek nagy alázatofsá-

' gát, hogy az III Ifién olly nagy 
méltóságban helyheztetvén otet, 
fel nem fuvalkodott j sőt kevefebbec 
tulajdonított magának, bogy-fem an-
pak* előtte i olly nagy alázatoíság. 

'látogatásáról. 
nak tsekfcedetíben magát gyafas, 
Kolván; úgy - anint Iften Anaya lé. 
vén, nem tsak meg - látogatta Er-
iébetet., hanem fzolgátt - is néki 
Mind az ideig a' Szentséges SzSz 
bé - rekefztve lakott, imádságokban, 
<és ífteni clmékkedéfekben magát 
gyakorolván J de moftan az Iftea 
akarta, hogy M-mennyen: házából, 
és fíetséggei az hegyes tartomány
ija imeu-nyea a' Zakariás házába: 
azért vagy akarta, vagy nem , fok 
embereket látóit, és fokán látták 
•6tet, - Ezzel példát adott nékönk, 
bogy mí~is öigedelmeíek legyünk 
minden időben az liternek min
den dolgokban*, mcUyeket néMnk 
pamnfisol Az Ifteo akarattyát t-se-. 
Ickedni pem áll abban., hogy nagy 
áldozatot tegy&nk néki» a' mint 
Saul Király cselekedett, meg- tart
ván e' végre az Arnaletzkák kovérb, 
és fzeb' ökreit , és minden drága 
köveit, és gyöngyeit, olly igyeke
zettel, hogy mind azokat az Iíten-
nek adgya. Sőt ezzel meg - bántott 
ta az Iftent; és az Llslften meg-aka-
xk őtec fbfztani Orfzágátó); mivel 
meg-parantsolta-vala néki, hogy 
femmit az' Amalek marháiból meg 
ne tartana. Ha mi az igaz úton 
akarunk járni ? a* mi akaratunkat 
kaptsollyuk az Iften akarattyához} 
és ne a' mi akaratunkat, hanem az 
Itten akarattyát tseiekedgyfik. Mert > 
kevés dolog-is , mellyet az Iften 
akarattya - ízerént tselekeíz&nk, 
igen tetfzik ő -nék i ; de ha fokát-
cselekefzfink-is, ha, nem mivellywk 
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ít b altarattya - fzerént r femmire 
fcotsíílK- a' mi Eselskedetínket, 

gv A'' Szentséges- Száz Mária., 
M-t&ém az"hegyes Éartomásyba, 
és .bér-méne a'"Zakariás- Pap házába* 
mindgyart,- h*©gy emberré' lóri az 
fííeff a£ ó méhében,. és véle v61t 
az lír'> es- rfe» eMb'.- Mint - hogy 
&t hegyes Éarcomány* és- *' Zafca-
íías- Pap háza: a?' SlénG Szerzetet 
példázt-a;* feűkség f h-ögy a' ki arra 
s?' hegyre fel- akar' menni, ágy ts&.-
fekedgyéky hogy" az Iftert az &tár-
fasagabsm íégyeií £ ha valami főt 
akar cselekedni? r atmak az életnek: 
formáját válafztvárí magána-kv Az> 
ekáért f§ férfiúi f fe afzíztífíy-állat bé 
se mennyen- a-* Szerit Szerzet&e_j 
tSak Tolatni világi, és emberi- ce» 
kentééért^ hanemi a' mint az ffte* 

* s61- Eúv'atsatife. Miveí tórténjk né
ha) ,=h"ogy laítatifc égy ember az útora 
futni,; a-'' mint lehet r a' kik Mtyak 
éter,, meg,-kérdik, hova mégyes 
©Ily nagy fietséggel r meg - felel &, 
vagy míifofe 6-helyette,, hogy a* 
Templomba tríégyen* A5 kik meg* 
fcérdetcék,. monágyák magok-b-art r 
aagy ájeatofsaga- lehet annak, hogy 
©Ily nagy fietséggel rnégyetí a' TeirK 
frfomba. De egy kevés vártatva 
íneg-értik t hogy egy embert &lt-
meg x és azért futott a3 Terwplorrfc. 
l a , bogy .a?rtiaga életét meg-tart;-

c feaffiá,;. úgy hogy nem- az á-jcaios" 
ság vitte} hanem'' az' utólső -fe&fc-
gég űzte- §tee a'. Ternplom'hav Így' 
falaik outiak néha- olly ifia-k ,- aVa'gy 
leányzók,- kjk olly' nagy fzorgalmse* 
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tofsággal' igyekeznek bé-menaí a* 
Szent Szerzetbe, h©gy-a-z 6 kíván
ságok ájtaeofs.'gn»k láttaák lenni ? 
hogy az Iftentíek jobban feolgálHsá
nak f és lelkek fidvőfségét fnk'áb' 
kerefséfc : de néha kéíségfee esés-, 
és hogy vaíami nyavalyától meg-
raenekedgyenek,- az b ájsaíoéágok. 
Izillyeuek tsak alig mennek-bé 
a' Szerzetbe, és-mindgyárt ki akar
nának mesnt a' Kalaftromból; és 
fea nem- lehet , az 6' életek unal
mas-,- és botránkozáft fzerzó mind 
magoknaks mind mátoknak. Mi
kor Lót ki-rűéne Sodbiíiábót, az 
Ángyai sanátsából bé-rnéne egy 
várasba, fhellyben bátorságofon 
íBeg-maradhatott-vúloa: de & egy 
hegyre &kzfa, menni az 6 leányi* 
vaij és ©ttatt meg - réfzegedvén-, 
vétkezek mind a'' két leányával. 
Ez péltiája azoknak,- kik tsak a' 
ma-gok tanácsából- mennek-bé a1 Szer-
zetbe, holott olly dolgokat tsele-
kednekr mellyekkel nem hogy Is
tennek fzolgálnának,- hanem igeii 
meg-bántyák az- tlr ííten-t; és rofrí--
<tenk©r ízomorúságbarr élnek, mint 
egy kétségbe-- efettelí, Áf ki azért 
fel akar menni a' Szerzetes életnek 
hegyére t -ügy tselekedgyék ,. hogy 
az tír Ifteö az b táffaságában íégyerí; 
ragafzkodgyék az Iftenhez, és erö&-
feD el-tekéllyej hogy 6tet Sgazáö 
feoi^jlíya. 

4,. Azt-fe rtíowdgya' a* Széöt 
Eviingyeliík- -, ftög-y Mária .fietsé^-
get, meni az útonv Innét azt taS-
núibáttyuk^ .h'ógy fiecséggd kell 
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Járnunk a' m i ..egéfz életűnknek látván-,el-.vőn egy keveíét benne 
.iVrv?in . rerorrsL világi dolgon meg melly - miatt .életét" halálos vefzede-

lembe ejté; i.Rsg, 14. #-,44. mi
vel az ő Attya Saul Király meg
parancsolta- vaia, hogy íenki ne en
nék addig , míg az 6 ellenségit 
cellyeíséggel meg - győznék. • Nem 
kell meg - állanunk mézet enni e' vi
lágon , míglen < meg nem. győzzük 
ellenséginketj a' világot, a' teftet, 
és az ördögöt. Mikor annak-után-
na a* rothadandó nyavalyás teltnek 
terhétől meg-fz'abadúlunk j és az el. 
jenséginknek meg-gyózéfe - utáa 
az őrök életnek.koronáját el-nyer-
hettyük Menny - orízágban , akkor 
minden gazdagságokban \ minden 
tifztefségekben, és minden gyönyö
rűségekben mind örökké. Örvende
zünk, és vigadozunk. 

f. Immár a' Szentséges Sznz 
a' Szent Júfef házánál lévén: meg
jelenté' néki, hogy ő Ersébet látó*, 
gátasára akarna menni. Hofzízú 
lévén pedig az út Názárettől az 
hegyes tartományig , a' hol.vala a' 
Zakariás háza, el r méné Szent Jó-
fef-is Máriával az ő Jegyesével. 
Bé-menvén azért Mária a' Zakariás 
házába, kőízőnré Érsébetet. Szépen 
meg - írta e' dplgot Szent Lúkáts 
Evangyeliíla: És lön, úgy-mond, 
hogy hallá Ersébet a* Mária kőfzón-
tését, repdefe a' magzat az ő mé
hében: és bé-telek Ersébet Szent. 
Lélekkel; és nagy fzóval" fel-kiál-
t a , és monda : Áldott vagy te az 
Afzfzony -állatok - kőzött, és áldott 
a' te méhednek gyömőltse. Ée 

hon-

•uttyan, 
nem tartóztatván, iábahkat; ha
nem úgy tseíekedvén, mint a' Noe 
galambja , melly a' Bárkából ki-bo-
tsáttatván, még nem fzáltott, ha
nem viízfza-tért a' Bárkába; mivel 
nem talált helyet , hogy a' lábát 
meg-nyugofzfza. így vagyon dolga 
az igaznak : nem találtatik hely. 
ezen a' világon, a' hol a' lábát meg-
nyugathaffat' :• minden dolgok teli 
vannak tőrrel: nem kell femmi do
logban meg-állani. KevéíTel ele
get tehetőnk tefti fzúkségfiuknek; 
vegyünk annyit, a'* mennyi íztiksé-
gesj hadgyuk-el á' többit. Jó intés 
ez minnyájunknak, mert mittnyá-
jan a" halálhoz igen - közelgetünk. 
Melly efztelenől tselekednék az az 
ember, kinek igen hoízfzú úttya 
lévén, mikor eftve a' vendég-foga
dóba érkeznék , tsak egy étfzaká-
r a , mellyen ott.keilene maradni, 
meg-akarná újítani a' házat, újon
nan findelyeztetni , új pádimentu
mot tsináltatni , a' ház falait meg
fehéríttetni, és minden dolgokat más
képpen alkalmaztatni. Oh nyava
lyás ember! mit fzorgalmatoskodol 
annyira egy étfzakáért , mellyen 
kell maradnod ebben a' házban ? 
A' világi tifztek , gazdagságok; 
fzépségek , nagy méltóságok, és 
gyönyörűségek tőrrel, és méreg
gel mind tellyeíek-: vefzni kell an
nak, a' ki ezekben igen meg -tar
tózkodik. Jonatás midőn az ellen
ségivel hartzolna , egy fán mézet 
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honnét vagyon ez nékem, hogy az 
én Uram Annya én-hozzám jöjjön ? 
Mert- imé hogy ar te kóizőntéfed 
fzava 16n az én föleimben , őröm
mel repdefe a' magzat az én mé
hemben. És boldog vagy, a' ki hit 
t é l , mert bé - teílyeíednek azok, 
meilyek néked mondattak az tírtól. 
Egygyeznek az Ersébet fzavai az 
Angyal fzávaival; mert mind a' 
ketten azt mondották a' Szentsé
ges Szűznek: Áldott vagy te az 
'Aízfzony - állatok-kőzött. De Er
sébet azt-is mondotta: És áldott a' 
te méhednek gy&mőkse : az An
gyal nem mondotta ezeket a' ízó-
kat, mert az lilén nem lőtt-vala 
még emberré a' Szfiz méhében. 
Szent Ambrus "P&fpök azt mond-
gya, hogy ar mint Ersébet igen 
örvendezett. a' Mária köfzőntésé-
ér t ; hafon ló - képpen őrölt János, 
ki még az Annya méhében vala, 
lílen Fia látogatásáért, ki hafonló-
képpen jött-volt 6tet meg-látogat
ni. Ebben a' látogatásban nem tsak 
meg-ízentéltetett', és meg fzabadít-
tatott János az eredendő bűntől, 
mellyben fogantatott, bé - teliyefed-
vén y a' mit'az Angyal mondott-
vala az 6 Attyának Zakariásnak , 
hogy a' Szent Lélekkel bé - telik' 
még'az Annya méhétől-fogva j ha. 
nem az elmének okoskodáfa-is meg
adatott néki, és prófétálásnak lel
ke - által még az Annya méhében 
meg - ifmérte az Iíten Fiát, ki a' 
Szűznek méhében mént-vala őtet 
meg-látogatni, Az-okaért hozzája 

íj látogatásáról. 37 
fordulván aiázatofon imádá é te t , 
őrömének jelét adván , a' -mint 
meg-monda az Annya. Arany ízá-
j« Szent János miot-ha Kerefztelö 
Szent Jánosnak fzóllana: Mond-
meg nékem kitsiny gyermetske, 
mond-meg nékem nagyob' minden 
Prófétáknál, honnét adatott néked 
e' gyönyörűségnek , • és őrömnek 
újsága v Mi dolog ez, hogy még 
nem fz&lettél ,- még^-is profétálíz, 
és meg-ismérted az Úrnak el - jöve
telét? Méltán hí vattától nagyob \ 
nak Prófétánál-, mert a' tób' Pró
féták prófétáltak , minek - utánna 
fzűlettek ; te pedig profetálfz az 
Anyád méhében. Fel - kiáltván 
azért nagy őrömében Szent Ersé
bet Afzlzony, monda: Honnét va. 
gyón ez nékem, hogy az én Uram 
Annya én-hozzám jöjjön ? Honnét, 
vagy mikor érdemlettem én azt ? 
Éh-nékem kellett-volna inkáb' téged' 
meg - látogatni mennem ; de a' te 
alázatofságod, és a' te méhed gyü
mölcsének alázatofsága hozott té
ged' az én látogatáíomra. Nem 
tsak engem' örvendeztetett a' te « 
én-hozzám-való jöveteled, hanem 
a1 méhemben lévő fiatskámot-is, ki 
a' fzájával meg nem jelenthetvén a* 
titkos dolgokat , . meltyekec a' te 
jelen-léteddel meg-ifmért, nagy 
örömmel, és repdeséflél nyilatkóz. 
tattya-ki azokat,. -

6. Mid&n látta a' Szentséges 
Szfiz, hogy az íften titkos dolgai 
-immár a' Szent Lélek-által ki - nyi
latkoztattak , nagy lelki őrömmel 

E 3 kezdé 
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kezdé énekelni ama' csodálatos 
éneket; Magafatailyá az én lékem 
az Urat,. és Srvmiizett az- én ki* 
• keni az én Üdvözítő JftenemfauSzo-
kafa vófc az Izrael népének r hogy 
mikor kreált-képpen-való nagy ir= 
galnaáfságát mutatta azlfen S-fröz-. 
üájok,- fiíiia-ado énekeket fzerzet-
tek ,és énekekek az fftennefc. &z 
ü r Iften © Szent,Felsége olty tragy 
jrgaLrnáföágát matatta a Sz§zr Má
niának. y és- ölly ki> - mondhatatlan 
magy Jűkat cselekedett véle r mel--
fyeket föha- fcnkiveí nem cseleke
dett •;. méltán- kik&b*' dicsérte, és tó. 
lakát adocc azilftennek y hogy-fen* 
akár mellyifc a^Szeatek-kfesök Oh 
Ersébet! ce engem?' dksérfz a-"jókért, 
meliyeket bennem! latík j , dé az éri, 

* telkem- d-kséri , és rnagufztaMya; az 
Úr I-ft-ent, a? kinek kezei b61 min
den- jók én-reám fzállottak.. Mb-
fodik versébea. az- éneknek azt 
moodgya.;. Meg-f ekénmtr az őfzot-
gú'fy ánúk aPázaiofs ágát r nyert iiné 
müfrant-él -fogv® bé&gnak moadiir 

. nakeitgftítmPíden ;icmzttség<rk.$tx£W 
az alázatofiágpn; ércetik az alaesony-
s'ig.' Azt akarta; azért mondania'' 
SzuzrmegrCekéntecteaallr Iftea az. 
én alacsonyságötnat _, hogy fel; rna^ 
gaíztallyDn engem',- ihkáh'meg-rni& 
tatván ebben az b nagy hatalmát;, 
a? minc néha' a'" Királyok feoktak 
tseiekedni:,, kik hogy jobban' raegr 

rniutafsak az.-ó hatalrnokat,- alatssony 
rendi-bélj; ízemélyekec /vagy állapot
ra íél-magafz-talnak:. Itgy hogy aze 
akarta- mondania' Szentséges. Szűz:,, 

látogatásától. 
hogy minden nemzetek áldottnak 
mondanak engem-'; mivel aa- i t r 
líten dily-igen alacsony aílapocroli 
illy nagy méltóságos állapotra feli. 
siagafztak engem-''. Harmadik vers
ben azt tnondgya: Nagy^ dolpofia? 
tfdzktdttt nékimrc£ ki hatalmas T ér 
Szem az í neve. Mellyek azok - a" 
nagy dolgok, oh Ditséfséges Száz í 
tnelíyekec ce-bennedv és te-akaladi 
cselekedett, a-' ki hatalmas;?' Enaze 
hiízeniyhogy eze&rnrórelcte, cerenv 
írett állat' lévén;, a? Téremtét. ízt*-
teá: fzoígátó lévén„ az: űrae ruen*-
zettedr földbél;- -való afeízony-rkilac 
lévén-., az Egeknek Királynéja; lét.-
té% Meg-vakás az. Klsm a? ^ilagotv 
te. étet emberi tértei; feli- ruházván •„ 
Breliyben ízenved&ecett 3; hogy •'az: 
.emberi: nemzetet az ördögnek rabsá
gából kiifzabadípcsa, Midón a' Szfe. 
hálákat ada azlftenaelc a''nékiadqt£ 
jőkérs.^. dirsé'réy és rfiagafetaiá az Is
tent minden nemzetekkel- tótt j(.'v 
kcrt-is,.mondván: Az, Mten-trgalnmf-
$ága>nemzetségrél nemzetségre az *-
mfélóknek,\X$y-h vagyon rmerc júlf 
lehet az Mten irgalmafeága egy az é 
igaíságával;: mind-az-által mi-reánk: 
teKéntve, és az' Iften kű'is5 cseleko~ 
detire inkáb' világoskadiit mindfe. 
Bekkel̂  az b irgalffiaisága ; hogy íera; 
igaísíigá; Mikor'az Iften igafságottse-
líkelzik az ernberekkel^meg-vervény . 
és fanyargatván éket } ez a'' tselek&-
det mint-egy eréízakot téfzen az Is* 
senbea j . mert meg nenr verne , és-
feiiHcetne minket, ha nem; vétkezv 
i&iik-volna „és nem-vétkeznénk. De 

jóikor 
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swíkor irgsámalsagot tselefcefzik ve-. 
Mnk, meg-botsátyán aék&nk-M-
Sicinfcet, és fok {ókat adván t ÍIZ 
a* 'csekkedet .ceraiéízet-fzeriní-való 
indulat o-íbeuneí .mert csak az £ 
jó-voltáért -tselekeízík irgalmafsá-
.g-ot velünk. Azért mondgya a' Ki
rályi Próféta: Pfalni. X44. líényö-
rtiió., és irgalmas.a%r Unttir-á,csige& 
irgalmas. Édes az tkmindemknek^ 
.és az, SkónysrMetefsígi minden tseh-
ktditi-főlétt* OnnSa-maga az Llr 
Sften az © nagy irgalmafságát -.ér
tésünkre adta Mójfes-áltaU mond-
wkn : EXQÍ iá, En vagy$k .»* te 
Ura d Ifísmd, erős fofzjzú-á/lój meg
látogatván az .Atyák kanúfságát & 

Jiakban .bnrmaaT, és negyed íziglen^ 
.azokban^ kiteegem' gyídőÍKk -. és ir-
igalmafságot .tselekedvíu •ez.eriglen 
.$zokka /, kik.mgenífzentmk^s meg-
tartyák farantsdatimat* Ezekben, 
.az igékben határoztatik xi íítera 
igafságának xselekedcce ; de az 0 
lirgalmafságának .tseiekedeti véget
leneknek jelentetnek lenni. Szál
lott a' Szentséges Szftz az 6 éne
ikében az Úr Iften rettenetes igaf-
ságárókls á' kevélyek-eilea, mond
ván : Hatahnafságot tselekedett az 0 
k&rjávahel-fztíkfztette d kevélye
ket azópúvek elméjében. Le- vetet
te d'•baíaímáfokat á jzékbál, ésfel-
?nagajítalta az, alázatsffbkat. Bizo
nyos dolqg ^ hogy az Úr -Iften .a' 
Kriftu-s Jéílis - által, le-tsendefitette 
a' világot., ki - vetvén a' kevélye
ket j és az Iftenteleneket; meg nem 
.engedvén, " 

mk az o gonoíz .kívánságok ; é r 
a' ,feelídeket,j 's az alázatos .'ízi- • 
-vSéfcet fel-magaíztalváa. Se- féje-
zé aanak-utánsá a' Szentséges Szfiz 
az 6 Énekét, bálákat adván az ő-
?&k' Atya SfiertBelí 'Aty iü mondha, 
tatlan nagy íjáért, az ó Szent-Fiá-
nak üirg-teftesSléséértj .és mondai 
Fellőtte Izraelt azó/zo/gájáí:}meg-
emlékezvén az$ irgalmajs ágáról.^ 
mint ftóllot az Atyáinknak, A'jra-
bámnak^ és az .5 magvá%ak.)Az-íiz, 
á'téb' Szent Atyáknak.)Jeten az Is-
tennék Szent.Annya ki -terjefetetta 
azó Czasrait, és többet ízqllott, hogy* 
fcm máíott olvaftatik .az JEvangyéli-
amban^ hogy (zóllott-volna ;péL 
.-dát adván rm-nékúnk,, hogy az Is- * 
X£Ú ditséretekben., és hála- adások
ban bővebben kell ízóllanunk ,1iogy-
fem más dolgokban.; de ojlyan tifz-
ca ízívvel j és ájcatofsággal, mint az 
Iften Annya, . 

7. Meg - raarada Mária Ersébet-
tel a' Zakariás házában három hói-
na,pig.9 és az-után virzfza-jtére Ná
záretbe. Buldqg az a' ház, melly-
ben vagyon az Egek Királlyá a* 
fzepl&tekn -Szfe. Máriának méhé
ben, és Kerefztelo Szent János az 
Ersébet méhében -• a ' Szűz Mária e 
és Ersébet: Szent Jofef, és Zaka
riás -mind egy fódel-alact iakuak-
vala. Hatodik Orbán Pápa 1388* 
efztendőben rendelte ̂  hogy Boldog 
Aízfzoray Játogatáfá napját mindé-, 
nőtt -meg - fillyék .az. egé& Kerefz-
ténységben. És -jól-lehet Boldog 

hogy .bé-. cellyefedgye- ^Afzfzony Játogatáfá volt az Iftea 
í ia 
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Fia meg-tefíes&léfe-utáa, Bojt tms. az irgalmas Iftent az 6 nagy ditsSC 
havának vége-felé j mind -az- á lu l , ségében Szent Fiának érd eme. által;' 
mivel akkor az Anya-fzent-egy-ház Ámen. . 
foglalatos a'- Kríftus Jésus kín- 8- Negyedik Orbán Pápa ( ki 
fzenvedéfínek tifzteletében, azt aka- a' Kriflus Jéfus Szent Teíle nap
ra ez a'Pápa , hogy Boldog Afz- jának inneplését rendelte ) enge-
fzoriy látogatáía napja Szent Jakab. dett azoknak, 'kik az első vetser-
havinak m'ifodik napján innepel- nyén ájtatoíTan jelen vannak, fzáz 
tefsék, Kerefztetö Szent János f)k-. ta^itlndulgentht: a' kik a' Matu. 
távája-utizn. Ugyan ezen Pápa 
minden "Kerefztényeknek , Idk á* 
Szent Misén, és a' tőb' Illeni Solos-r 
míkon e' Szent Inheplésnek napján 
Kereíztéhyi ájtatoísággal jelen van
nak , :mind azokat az Iiidu/gentiá-
kat meg - engedte, mellyeket Ne
gyedik Orbán Pápá, és Hatodik Ke
lemen Pápa tlr napjára , az•<• az , 
Kriftus Jéfűs Szent Teriének inne-
pe napjára meg-engedtek; mellyek 
fokak, és nagyra kell azokat b&-
tsfilnunk ; és minnyájan faradnunk 
azoknak el-nyeréséért, hogy hói 
tank - után "annál hamaráb'- e l . ve 
hefsűk az Órék Boldogságnak ko- vén, el-nyerhettyük. 
rónáját, és ízínről-fzínre láthaíTuk 

tinómon , az-az: a' 'Zóltárok éneklé. 
sén jelen vannak, fzáz napit: a' Sz. 
Misére fzáz napit, a' máfodik ve-
tsernyére, melly azon napon léfzen," 
fzáz napit : az Officiumban Iév6 
órákra mindenikére, negyven na
pit: és az Oktáva-alatt léy& na# 
pókon, 3 ki minden órákon jelen, 
léfzen, minden-nap fzáz napi Iw 
dulgentüt- nyerhet. Ezeket az In-
du/geot iákat, a' mint feljyeb' meg
mondok , Hatodik Orbán )Pápa_» 
Boldog Afzfzony Játogatáía napjá
ra mind meg - engedte. Ha igye
kezünk , Iften fcgétsége velünk lé, 

Gyertya fzenteló Boldog Afzfzony napjáról. 
. * Z t mondgya Szent Lukáts 

Evangyeliíia, Lvc. a. f. 22. 
hogy: Minek -utáima bi-ulének a" 
Mária meg-tifztűlásának napjai;d 
Méjfes tórvénye-fzerént vivék a' 
gyermek Jéfitft jérusákmfo, hogy 
frémntawik őtet az Úrnak, hl tőb' 
parantsolatok - kőzött 4 mellyeket 

.»' Térvényben adott az íften a' 'Zi-

dóknak, egygyik a' Gyermek - ízű-
16 afzrzony-állatokrúl ez volt: Lsv. 
12. Az afzfzony-állat, ha magot fo
gadván \férfiatfzul, tifztátalan té~ 
gyen hét napig. Es nyóltzad-napm 
a'gyermetskekérny{d-metéltefséha% 
Annya pedig harminfz-bárom napig 
mmradgyon az $ tifztúláfa vérében; 
Semmi fzmttltett neMkJfenfe bém 

mtn* 



. Gyertya fzenteló Bóld 
mennyen d Szent helyre, míg bénem 
telnek az 5 úfztúláfa napjai. Ha pe-
dia hunytátftülend, tifztátalán lé~ 
gyen két hétig, és hatvan-hat napig 
maraigyon a% ó tifztúláfa vérében. 
És mikor M-tthiek az ő tifztúláfa 
nap]'ctiyá'fáért * avagy leányáért•vi
gyen egy efztendős bárányt, és egy 
galamb fiat, vagy gerlitzét á bűnért', 
Ű' bizonyság hajlékának ajtajához,, 
is adgya í Papnak. Ha fzegény lé-
ízen , és nem vihet bárányt; vigyen 
két gerlitzét, vagy két galamb fiat, 
és imádkoznék érem á Pap, és úgy 
meg-ttfztnLMkGitt pedig azt mo»d-
gya az IftenMójíes-által: Num.-% 
Enyhnek az Izrael fiainak minden 
elsőfzúlótti, mind az emberekből, 's 
mind á* barmokból. A' naptól-fog-
va, melyen meg - öltem minden első 
fzülőttetEgyiptus földén, magam
nak fzent eltem őket: és el-vőttem d 
Lévitákat az Izrael fiainak minden 
első pzi'dőttiért. Máíütc pedig Mójfes 
azt parantsoka: Exo.i^.Ki-válafzd 
az Úrnak mind, d mi az Annya mé
hét meg-nyittya, és d mi elsőfajzás 
*' barmaidban: valami Mmfajzatod 
léfzen, az Úrnak fzentellyed. A* 

fzamárnak első vemhétjuhon t ser éld
el: ha mígnem váltod, meg-ollyed. 
Az embernek pedig minden első fzú-
lőttét a* fiaid -kőzzél árron váltsd-
meg. £s mikor meg-kérdend téged' a' 
fiad, mondván: Mitsoda ezi Felel-
lysdnéki: Erős kézzelhozott~ki min
ket az Úr Egyiptus főidéből, a? fzal-
gálfit házából. Mert mikor ineg-ke-
ményed.ett-vólna Fáraó, és nem akar* 

Szentek Elete* 
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naminket el-bot sátáni, meg-öhaz Út 
minden első fzülőttet Egyiptus f61-
dén,az ember elsőfzülőttétő!fogva a7 

barmok dsér fajzásáig. Az.okáért 
áldozok az Urnák minden bínut,melly 
á' méhet meg-mttya,és az én fiaimnak 
minden első fzülőttet meg-váltom. 

a. Ezt a'törvényt meg-gondol-
ván í Szentséges Szűz Mária, jól
lehet a' mint Szent-Bernárd mond-
gya j a' törvény nem kötelezte 6-
tet , -mint-hogy tjem férfiú tseleke-
deti-által fogadott fiat, hanem a' 
Szent Lélek ereje - által, és azért • 
nem volt tifztktalaa; mínd-az-ákal 
látván, hogy az 6 Szent Fia az ál. 
dott Jésus nem lévén a' körny61-
metélésnek -törvénye - alatt, kör-
nyűL akart metéltetni, hogy meg
ismerteire nagy alázatoíságát; úgy 
ö- is Jérusálembe akart menni, hogy 
meg - tiíztúllyon , követvén az 6 
Szent Fiának alázatoíságát. Azért-
is oda ment, hogy azoknak bot
ránkozás ne adafsék, kik tudták, 
hogy ö férfiú gyermeket fzfilt, ki 
első fzölött vala;; és meg - botrán
koztak-volna, ha Jérusálembe el 
nem ment - volna a' meg - tííztú-, 
lásért. Oda ment azért-is, hogy 
nékünk példát adgyon , hogy mi 
motskofok lévén lelki-képpén, fzor-
galmatofón meg ' tifztúllyufik; mi
vel fenkiínincsen az emberek-köz-
zúl, kibeti není találtatnék olly do
log,, mellytöl meg-kellene tifztúlni. 
Némellyeknelf meg kellene tifztúl-
niok az értelemben, kik igén íze-
rétik a' hafzontalan dolgokról-való 

F tuda-
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tudakozáft: á* cob> érzékenységek
ben ", úgy-mint a' látásban, hogy ne 
látnának hivskgokat; a' hallásban, 
hogy ne hallanának felebaráttyok-
ellen - váló morgólódáfokat, rút 
gyalázáíbkat; á' nyelvekben^ ho^y 
azokkal meg ne bántanák az tír 
Iítent. De fó-képpen az akaraetyok-
ban , és fzívőkben kellene meg-
tiíztúlniok az embereknek, hogy . 
gonofera ne hajolnának, és femmi 
hamifTat ne kívánnának, -Betle
hem hétmély-főld volt Jérasálem-
hez : a' Dicsőséges Szűz' nem ke
vés fáradsággal vitte véghez Szent 
JófefFel az £ férjével .ax á m ; mivel 
téli hideg idő volt» 6 pedig gyen
g e , és fzokatla,n volt a*-féle fárad* 
sághoz. Mind. az-által könnyénél* 
viíelt minden nehézséget., karjain 
hordozván az Iften Fiát, és óvét, 
kivel ífteni igéket befzélgetett > 
tudván bizonyafon , hogy 6 azo
kat jól értené, noha, nem adott fe
leletet , hogy mindenekben a' gyer
meki idejéhez - képeit magát alkal
maztatná. 

3. Azt mondgya az Evangy elitta, 
hogy akkor egy ember vala jérusá-
lemben, kit Simeonnak hittak. Gon* 
dolkodáíra. méltó dolog, a*.mit az 
Evangyelifta mond, hogy olly nagy 
fo varasban, mint Jémsáíem , egy 
ember volt. Így vagyon , mert_í 
némellj éknek tsak a' nevek ember. 
Az ollyan ember , a' kinek fogai 
vannak , hogy felebaráttyát tiíz-
tefségében meg - marja, ebnek hí
vattatik. Az az ember, kinek kör

mei vannak , hogy felebaráttyát 
meg-sértse, és a' marháját hami£ 
fan el , vegye , orofzlánynak , vagy 
medvének hívattatik. Az az em^ 
ber , kinek lábai vannak, hogy meg
rúgja, és ártalmára légyen feleba. 
ráttyának r fzamarnak. hívattatik. 
Az az ember, ki egyebet, nem gcm. 
dol, hanem hogy egyék , igyék, és 
zabáilyon ; és foha meg nem elég-
ízik, farkasnak hívattatik. Az aj 
ember, ki a* tefti gyönyörűségnek 
rát poffadékábanyésganéjjában fek,, 
fzik , difznónak hívattatik. „Az az 
ember, ki mérget vet-ki a' fzájáu 
felebaráttyát rágalmazó mérges he. 
izéddel, sárkánynak y. és BafiUskus 
mérges kígyónak hívattatik. Tsak 
az hivattatik igazán embernek, a' 
ki hafonló léfzen Simeonhoz, k i 
ről azt olvaflük, hogy igaz , és I* 
ten-félő vala. Azt-is mondgya az 
Evangyelifta , hogy Simeon várja-
vala Izraelnek vigafetalását, és a? 
Szent Lélek vala ó- benne. És fe
leletet vőtt-vala &' Szent Lélektől, 
hagy halált, nem 1 látna , míg elöb; 
meg nem látná az tlr Kriftusát, az
az , a' Meffiáft. 

4. Azt írja Egefippus, hogy Si
meon nagy Mefter, és bölts Dok
tor vala a' 'Zidók - kőzött, és a? 
Szent íráft nyilván olvafta Jérusá-
lemben , és követvén folyását az 
olvasásnak, érkezek ama' versnek 
magyarázására,. Ifaiás Prófétánál: 
Ifai. 7. •fi.T4.I1ne egy Szú^ méjtéh 
bm fogadt és. fiat fzfiL Úgylát. 
izék néki., hogy nyilván azt tanítani». 

bogy 
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hDoyegy Szűznek méhében kellé- plomba méné. És mikor bé-víV 
ne^fogadni, és fiat fefilni, nem vól- nék a' gyermek jéfuft az 6 fzfiléi , 
5a bátorságos j mert kételkedett, hogy a' törvény fzokáfa - fceréntr 
és botránkozáft ízerzené a' t an í tó- tselekednének 6 - érette, 5 - is ölébe 
nyi fzívében: ama* név -^helyett: vévé ötét , és áldá az lílenc , és 
Száz, más neyet tón az Írásában, monda: Mojl botsátod- el Uram a'te 
mellyet 6 könnyen meg -tseleked- fzolgádatya'uigéd-fzerémbékésig-
hetett, tsak egy bötfit el-változtat- ben: Mert látták az4n fzemeim d 
ván a' 'Zido nyelvben. A ' n é v , te Jdvozítőd5t>kitJzerzettélmmdm 
mellyet t&tt-vala az ö írásában, népnek púm elejébe', Filágofságúl 
volt; egy ifiú afzfzony. Három- a' Pogányoknak meg-világojTtására, 
(zor változtatta-el Simeon ama' ne- is iitsőségid cC te népednek Izrael-
vet, és mind annyikor el-torelve nek. Látván Simeon, hogy fok profé
találta : és mindenkor a' Szűz nevét táláfok bé-töltenek, várja-vaía na-
talállya^vala, mellyet 5 el akart ponként a' Meffiáft. Égy napon 
változtatni. Tsudálkozván ezen_* azért fzólla az Iften Simeonnak , és-
a* dolgon, az Iftenhez folyamodék, monda: Menny a'templomba, lásd-
könyör&gvén néki, hogy jelente* meg azt, a' mit olly - igen kívántál, 
ué-ineg & Szent Felsége azt a' tit- Mindgyárt feí-kele Simeon az ágya-
kos dolgot. Meg-jelenteték néki, ból, fel - öltözék ruháiba, foga pál-
de elsőbben igen meg-dorgákatotc tzáját, és a' Templomba méno, és-
arról,a"mit tselekedett-valajmind. ottan várja-vala az Iften Fiát: ki. 
az-által mint-hogy jó volt az ö igye- hogy meg-láfla Simeont olly öreg 
kezete., meg nem böntetodött. embert, Jérusálembe akara menni; 
Az-titán meg-ígértetek néki, hogy jól-Iehet azt akarta, hogy a'Páfz-
halála-elött meg-láttya bé-tellye- torok, és a' három Királyok Bet-
fedni azt a' profétáláft; és tulajdon lehembe jönnének, hogy őtet meg-
fzemeivel meg- láttya azt a' Szfiz találnák. Azt akarja az Iften, hogy 
leányzót , ki fiat fzfilend 3 és vele az ember tselekedgye- meg , a' mi-
egyetemben a' fiatskáját , kr a5 vei tartozik, és az Iften mindgyárt 
Világnak Meg-váltója léfzen. llgy- jelen vagyon. Grn. 8. Nóe ki-bo-
annyira, hogy Simeon reménlecte , tsátá a bárkából a1 galambot; a'pe-
bogy meg-láttya , .minek- előtte dig vieg-jőve hozzája ejlvére, %Síd 
meg-halna, a' Kriftus Jésuít: a' levelit olaj-fa ágat hozván afzájá*-
mintmeg-is látta. i z t noohdgya lan jmeg'értc azért Kóé,.hogj meg-
Egefippus , és .ugyan ezent erősíti fzfmtek-vólua /z' vizek a'fó/dSu, és ' 
Mtzeforus. ez Iftmberágja meg-engtfztdódStt, 
;• j . Azt mondgya Szent Lukáts, Így a' világnak eftvéjén-is el-j&tt 

hogy Simeon a'Leiek-áícal a' tem-, a' galamb méreg- nélk&l, tudni-
F » iliik, 
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illik a* Szentséges Szfiz , és egy 
olaj-fa ágat hozott, melly az 6 egy-
gyetlen* egy Szülött fk; Paraditso-
mi őkj-ía ágat, melly az irgalmaf-
súg, metlyben kedve tóit .az Urnák, 
és el-.jótt a' Templom bárkájába. 
Kit látván Simeon,mindgyárt meg
érté , hogy az Iften haragjának vi
zei az emberek-ellen m e g - i n t e 
nek-volna. Mindgyárc meg-isme* 
ré a' jámbor,vén ember az Idvö-
zícflt, és fietséggel kezde menni a' 
Templom ajtaja-felé, és a' ízeméit 
az.Iften gazdag bárányára fóggefz-
t é , melly a' Szentséges Szfiz ólé-
ben vala. Térdre esek, és imádá 
ötét, könyvézvén a* ízeméi nagy 
örömében. Az-után a' Boldogsá
gos Szüzet alázatofon kére , hogy 
adná kezeibe azt , a' kinek kezei 
tartyák az egélz világot. Oda adá 
néki a' Szfiz , meg-értvén , hogy az 
Iften akarta-volna, ki meg-igérte-
vó'lc néki , hogy meg • látná a& 6 

, fiát, minek-előtte meg -halna. Az 
Iften többet ád annál, hogy-íem 
a' mit ígér : .nem úgy cselekefzik, 
mint a' világ , melly fákat igér, de 
kevcíct ád. $. 

6. Ott vala Anna Proféta-Afz-
fzony-is, ki fzúll-vala a' Kriftus-felöl 
mindeneknek , a' kik várják - vala 
Izraelnek váltságát: mind-az-által 
oem mondgya az Evangyelifta ,hogy 
ö kezeibe vötte-vúlna a' Kriftus 
Jéfuft, a"' mint Simeon. Ez az Afz-
fzony példája volt a' Sinagógának , 
melly nagy dolgokat mondott a' 
KriftuSról a'Profccák-ákal; mind-az-

iog Áfzfzony napjáról. 
által mikor eljött , bé nem fogad
ta ótet. Nem így tselekedék Si
meon , ki a.' Pogányokat példázta $ 
mert el-jővén a' Meílíás , kezeibe 
vévé ötét , meg-mutatván , hogy 
a' Pogányság bá- fogadandó -volna. 
a' Kriftus Jésuft. Kezeibe vévé Si
meon a" Meg-válcó Iftent, mert az 
az 6 tulajdon helye. Néoiellyek 
a* fejeken tartyák ötét, dicseked
vén , Jhogy ók-is Kerefztények., de 
tselekedétekkel pogányok. Némel-
lyek a' fzájókban tartyák, befzél-
getvén'az Iftenrölj de toYáb'nem, 
igyekeznek , azt alítván, hogy az 
Iften törvénnyé igen nehéz, Né. 
meilyek a', iábok-alá téfzik, tapod-
gyák, fzünteleri'Való halálos vét
kekkel meg-bántván az llr Iftent. 
Nem kell máfutt állani a' Kriftus 
Jéfusnak , hanem a' fzívében , ke
zeiben , és -a' (zajában a' Kerefzté. 
nyeknek ; mert ottan tartotta ötét 
Simeon. A' fzívében, fzájában. kell 
álkni, hívén, és meg-vallván ötét 
Iftennek lenni: a* kezeiben pedig, 
hogy jót csektkedgyék ; mert a'..ki 
igaz Kerefzcény , nem csak jó be-
fzédévcl dicsőíti az Iftent, hanem 
jó tselekédedvel - is.; Midőn Si
meon kezeibe vévé Idvözító Kriftus 
Urunkat, meg réfzegfile az Ö fze-
retetétöl, és énekelni kezde, mond-' 
ván: Mófi botsátod-cldtcfr.olgádaty 
ű' te igéd-fzerént béhefségbm: Mett 
látták az énfzemeim d' te,Jdvőzítrh-
dót. Simeon ebben az énekben áu 
tséri a' Kriftuft, ki kedvefen véízi. 
tőle dicsértetni. A' dicséretek, met; 

Ivek* 
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lyekkel dksérte ötét Simeon , há- vételével, mindeneket -egyenlőkké 
rom-féliek voltak; tudni-illik: min- tón; mert a' Pogányoknak világof-
deneknek üdvófsége, a' Pogányok
nak világofsága, és Izrael népének 
ditsöfsége. Az egéfz emberi nem
zet közönségeién fzíikőlkódik- va
la fidvófség - nélkül ; mivel meg-
fofzcatván az Iften malaíztyátóJ , 
minnyájan a' tefti, és lelki halálra 
kárhoztattunk-vala. Az Iftennek 
Fia meg - fzabadított minket a' ha
láltól az 6 el jövetelével, a' mint: 
Szent Pál mondgya: Mivtl-hogy etn-
btr-áttal vagyon d halál, ember-ál
tal d holtaknak fel -támadáfa-is. 1. 
Cór, !<;.'&. 21, Es a' mint Ádámban 
minnyájan meg-halnak, úgy a' Kris-
tusban is minnyájan meg - elevenít-
tetnek : 6 -tőle véfznek életet, és 
idvőíséget, mellyen meg - mutat a' 
jcfus'neve, melly azt, téfzi, hogy 
Idvózíto. 

7. Szokáfa az Iftennek , hogy 
meg-adgya mindeneknek, a* mi fzfik-
séges. A" Kriftus meg - teftesfiléfe-
etótt a' Pogány népeknek volt 
Világi tiizteletek, mivel a' világnak 
urasága övék volt: de ízfikólköd-
nek-vala a' yílágofság-nélkfii.j mert 
tévelygettek még azokban a*1 dol-
gokban-is, mellyeket a' terméfzet 
okofságával - is fel - érhettek- volna. 
Ellenében a* *2idóknak volt világos
ságok ; meí% âz Iftentöl adatott tör
vények vala, melly meg - tanította 
ökec arra, a' mit kellett tudniok ; 
de nem vala bötsfiletek , mert a' 
Pogány népeknek jobbágyi vá-
lá-nak. De az Iften Fiá -az 6 el jó

ságot ada az ó tudományával a és 
a' 'Zídúknak bőtsúletet ada; mi
vel nem kitsiny bótsöietekre lön 
a' 'Zidúknak , hogy az lír Jéfus 
Kriílus ö-közöttök akarta fel - ven
ni az emberi tcftet. Ez három di
cséretet adá Simeon a' Kriílusnak , 
és fzabadságot kére tőle meg - válni 
e' világtol, és meg-halni. Mi do
log ez oh Simeon ? Te az halált 
kerefed, midőn úgy látízik, hogy 
leg-inkáb' kellene az életet keres
ned? Ha Dávid láthatta, és kezei
be vehette - volna, a' mint te lá
tod , és kezeidbe vőtted a' Kriílus 
Jésuft, melly nagy örömmel mon-
dotta-vólna://H 117. Nem halok* 
meg, hajiem élek: és hirdetem az Úr 
ts elekede fit; Oh Urmn fzabadíts-meg 
engem ! oh Uram adgjjó elő-mene
tek'. áldott,ay ki ax Ifr nevében)6tu 
Mind-az-áltat Simeon kivánnya a* 
halált, mint- ha okát adná; Ha én 
immár kiváncm a' halált, hogy 
meg - láttam, a' mit olly-igen kíván
tam, és az íítent kezeimben tar
tom , nem azért vagyon az , hogy 
én nem akarnék illy édes látáfon 
fokáig örvendezni ; hanem azért, 
mivel én tudom, ez a' nép olly há
la-adatlan léfzen, hogy mikor a' 
Kriftus meg - állapodott idejében 
léfzen, a'-helyett, hogy ötét fze-
retnék, és fzolgálnákío gyalázzák, 
és fzidalmazzák éter; áldozik, ker
getik ötét; meg-verífc , és igen ke-
gyetlen&l meg -kínozzák ötét. ; Ez1 

F 3 a' kis. 



46 " Gyertya fzeqteiö Bak 
&' kisded teftetske ki - mondhatat
lanig meg- veretikVépperk bé - fedez
tetik febekkel : éppen a* maga vé
rébe kevertetik. Ezek a' kezek , 
és lábak által - lyuggattatnak ke
mény vas-fzegekkel. Ez az ortza 
fzeb' a' fényes napnál ifzfzonyú rút 
tornákkal bé-motskoltatik, és meg-
kékfil a' fok verés-miatt. ' Ez a' 
minden tiízteletre méltó fu mcg-
koronáztatik, és által-veretik he
gyes tővifekkel. Ez- a' Kriftus, 
kit mait .elevenen tártok kezeim
ben, • meg-fefcíttetik,,; és meg- hal 
a'Kerefzt - tán. Hogy azért ezeket 
a' dolgokat ne Mam,jkívánom, hogy 
azlften botsáífon-el engem' békef-
ségben.; ne Mám az én Uramat,olly 
kegyetlen nagy kínokat ízen vedni. 

8. A' Dicsőséges Szűz bé-muta-
tá a' Templomban az Mennek az 6 
fzerelmes Fiát, és áldozatot adaegy 
bokor gerlitzét,Vágy két galamb fiat, 
melly áldozatot a' ízegények adnak-
vala. Madarakat ada áldozatul, nem 
kívántatván,hogy bárányt adgyon; 
mert bé-mutatván áldozatul az 6 Sz. 
Piát, bé-mutatca az igaz , és maku-
la-nélkül - való bárányc. Annak-u-. 
tánna meg - válta őtet a' Pap kezé
ből ótt íikluííal, hogy éppen • be
töltse a' törvényt. ( A1 fiklusian 
M/h -jí'Ilyér vagyon. Ex oá. 30.) 
Szűkség efzúnkbe vennünk , hogy a' 
Templom ajtajától-fogva, mind az 
Oltárig, a' hol az áldozat fzoleák 
tátik- vala, azon. a' napon egy Pro-
t%í(]ió lón nevezetesb mind azok
nál", melíyek vwJtak valaha a 'vi-

og Aízfzöny napjáról. 
lágon , a' fzemélyekre*nézve, kik 
ottan jelen voltak. Valának pe. 
dig ottan elsőben az Angyalok y 
kik fzántelen a' "Kriftus tarfesagá* 
ban voltak, mint hív fzolgák. Va-, 
Iának ottan némelly Papok, és Le.: 
viták, kik álmélkodnak -vala azo«. 
kon , a' miket Simeon t és Annái 
"mondanak-vala aJ Kriffusról. Ottr 
vala Szent Jófef Pátriárka a' Di-
tsóíséges Szűznek Jegyefe. Ott 
vala a' DitsSíjéges Szűz Mária, és 
Anna a' Próféta-afzfzony * kik . kó-
zőtt jelen vala Simeon a' Szent, 
Szakramentom hajlékával, kezeibe^ 
hordozván, a' Kriftus JéíMt. Az? 
Anya-fzent-egy-ház annak aíi^agy; 
Inneplésnek emlékezetére azt akar-, 
ta , hogy azon a' napon feép: Tro.\ 
t%íffió légyen , hogy az 6 hív fiai, 
jelen lenni találtaíTanak ottan , hogy 
ki - ki kezében hordozza a' Kttítusj 
Jéfuft egy égő gyertyának példá
jában iilyen módon; A' gyertyá-s 
ban három dolog - találtatik; viaízj, 
tzérna, és viiágoiság.,. A' Kriftus, 
Jésusban vagyon viaíz, tne% aj; & 
Szentséges tefte ; vagyon tzérna,, 
melly az o lelke ; vagyon világos.-
ság, melly az ő Iftensége, A' viafzj 
a' Kriílus Jéfus teíle, mellyhen 
mint a' viafzban, fok ízorongatá-
folí, vereségek, és febek bé-vétet-
tek. ' AJ tzérna jelenti a' lelkét j 
merc a' mint a' tzérna mindgyárt 
fel - gyúlad a' lánghoz illettetvén j , 
így a' Kriftus Jéfus lelke -az Iften. 
séghez illettetvén, mindgyárt fel-
gyuládon:, és fogantatásától. fogva.. 



Kagy Boldog 
lattá ae Iftennek állattyát, és ból-
dogságát. A' láng Iftenségét je
lenti ; mivel az Iften gyakorta az
alatt mutatta magát , mint Mój-
(esnek a' tözes • bokorban, és az 
Apollótoknak Píinkósd napján a' 
tfizes nyelvekben, tlgy-annyira, 
faogy az Anya-fzenC-egy-ház egy égő 
gyertyát adván kezünkbe , hogy 

Aízfzony napjáról. 4f 
hordozzuk a' Protzejftoban, a' Kris-
tus Jésuft adgya mi-nékünk pél
dában ; kívánván, hogy raí lelki 
kezfinkben igyekezzünk ötét hor
dozni az 6 Szent malafztya ^ által, 
hogy annak-utánna mind őrökké 
örvendezzünk az Mennek . fzíne-
látásával az őr&k boldogságban , 
Ametn 

Nagy Boldog Afzfzony napjáról. 
Szent DamafzfLéims János, és tői? 

. jíutorok íráfibóL 
•I. \ ' KerefztényAnya-ízeot-egy-

í \ ház a' Ditsőfséges Szűz Má-
riának három innepér. ülli, Boldog 
Afzfzony Mennybe-vitele titulu-

fa-alatt. Egygyik az ö boldogsá
gos halála , ' midőn az 6 Szentsé
ges Lelke el ̂  vak a' teliétől. Má-
lödik az 6 ditsőséges fel-támadá-
fa , midőn kevés idő-múlva az 6 
lelke, újjabban a" teliéhez kaptsol-
taték, és nagy ditsőséggel fel-Vi
tetek Menny-orfcágba. Harmadik az 
6 nagy méltósága, midőn az An
gyalóknak, és Mennyeknek Király-

jiéjává meg-koronáztaték > és min
deneknek Afzlzonyává. tétetek. 
-Tsudálatos dolog, hogy a" Szent 
Evangyelifták emlékezetet nem téfz-
nék e' három dologról; hafűníó-
képpen el-halgattyák'.az 6. foganta
tását, és ízfiletését, mind: "tzikke-
jycnként meg-írváo ezeri dolgokat. 
Kerefzteló Szent Jánosról, A' Szent 
Doktorok azt th-Ondgyák, ;hogy, a' 

Szent Lélek, ki az Evangyelifták 
pennáját igazgatta; gondot vileít 
reá, hogy az Evangyéliomban meg
írattatnék, a' mi ízökséges, és haíz. 
nos volt a' mi lelkűnk javára, cud-
ni-illik a' mit nékünk el-kell hin
nünk, "és tselekedettel kell kóvet-r 
D&nk. Mí-nékfihk el-kell hinnönk ̂  
hogy a' Kriftus Jéíüs Iften: azeoká^ 
ért fzökség volt,' hogy arról bi. 
zonyságot tenne 'egy jeles fzava 
hihető fzemély , a' mint Kereízte-
lő Szent János volt; és ez-okáérc 
tzikkelyenként meg-íratott az 6 fW 
gántatáfa, ízületeié, élete, prédi* 
kállaik, és halála. Nem volt ízfik-
ség ., hogy ezek a', dolgok mind 
meg-írattaffanak a' Szentséges Szűz, 
röl e' végre; mert néki nemjiellett 
bizonyságot tenni a1 Kriftus jésusi 
ról, mivel, az & fia vők j : és. az 
Anyák - felől mindenkor gyanakod* 
ni ízoktak, mikor a* magok .fiq. 
kat .ditsérik: mivel-hogya' ízeretet, 
mellytől azokhoz ví&ítetnek , ákat 
lépCéti vélek-a*tzék. i 

a. Jól-



.̂g Nagy Boldog 1 
i. jól - lehet az Evangyelifták 

nieg nem irtanak fok nagy dol
gokat a' Szfiz Mariáról, fem azt nem 
mondották i hogy a' Kriftus Jésus 
ditsoséges fel-támadáfa-után meg-
jelent-vólna néki; nem azért, hogy 
meg nem jelent- volna, hanem azt 
el-halgatták , a' mint némelly Szent 
Atyák mondgyák, a' meg - monda
tott okért: mind-az által ók azt 
mondván, hogy Mária az' Iften An-
nya, mind meg-mondották , a' mi 
az 6 dicséretére mondathatott - vol
na. Annak- fól&tte ,a' mint Mój-
fes a' világnak teremtéscról írván , 
nem t&tt világofon: emlékezetet 
az Angyalokról •;. mellyet' tseleke-
dietfi, a- mint némelly Doktorok 
mondgyák , hogy ne adgyon alkal-
matofságot a' 'Zidóknak a' Bálvá-
nyőzásra, hajlandók lévén &k az 
új Mennek keresésében<> és könnyen 
Jften - gyanánt imádták - volna az 
Angyalokat: így az Evangyelifták-
is fok dolgokat el-halgattak a' Szent
séges Szűzről, mellyeket az 6 na-
gyob' ditséretére mondhattak-vol
na ; mivel találkoztak - volna ne
mei lyek a.' Kerefzcények - k6zzul; kik 
olly nagy ájtatofsággal voltak * vol
na a' Száz Máriához , hogy, tsak-
nem Iften-gyanánt imádták-volna 
fitet. De jókléhet-az Evangyelifták 
fok dolgokat el-halgattak, mellye
ket az IÜeii Annya ditséretére tnond-
.hattak-vólna 5 mind-az-által illendő 
dicséretektől nem, vók & rjieg-foíztt 
na:' mert-ft'j Kriftus Jésus hátak 
mat hagyoít azAnya-Jzect-egy-házT 

fzfzony nap fáról. 
nak, hogy alkalmatos időben ki
hirdetne , és meg,-magyarázna fok 
igaz, és bizonyos dolgokat; a'mint 
a' Dits&séges Szfiz Máriának ha. 
lottaibóí-való fel - támadását , fy 
telteitől , leikéitől az Angyalok-
által Mennyekbe-való fel-menését; 
melly dolog egy ideig vélekedéf 
v ó k , a' mint Szent Jerónimu$ 
mondgya , moft pedig igaz hittél 
vallyuk; mert az Anyálfzent-egy-há« 
trttditziók-útú tartya, hogy a' Szfe 
Mária tefteítól fel-vitetett Menny-or- , 
fzágba. Kriftus" Urunk. Mennybe
menetele-után meddig élt a' föl
dön az 6 Szent Annya , bizonya, 
fon nem tudhatni ; k&zSnsJgefen 
úgy tartyák, a' mint Eusébius 
mondgya , hogy a' Kriftus Jéíűs 
Mennybe - menetele-után rizen-négy 
eíztendővel hólt-meg a' Szöz Má
ria; úgy hogy az ö dicsőséges ál
tal - menetele vók Klaudius Tsáfzár 
idejében, midón hatvan - három efe-
tendős volna , Kriftus jéfus- fzfile.. 
téfe-után négy ven • nyúlczadik clz-
tendöben. 

3. A' Boldogságos Szöz kézi 
munkákban-is csudálatos - képpen 
foglaka magát az o . Szent Fiának 
Kriftus urunknak Mennybe - mcne-
tele-el&tt , fzolgá'lván, és kedves
kedvén néki,olly ízolgálatokkal* 
mellyekhez hafoniókkal íbha tsak 
.egy teremtett ^állat-is nem fzolgáít 
az Iftennek. Ügy-annyira, hogy a' 
Mennyéi Angyalok igen kívántak a.* 
Szfe Marii' tárfasagáhan lenni; mi-
vti-hogy némell'yekközzulok látták^ 

aémel-
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ricqieUyek,hallották, hogy 6 inkáb' Szent János, é: 
tudgya fzolg'i'-nij és jobban tudgya vangyeiiítával ; 
ízeretni az Iftent, hogy-fem 6k min- --"i"-' ' ' •»' -'"-^ 
twájan; és kedvesb vóLia, és na-
ayob' kegyelmet talált-vólna, heg}"-
fem más akár-mely teremtett -ai 
Ja:. Annak-fölötte magát gyakor-
lota Iíieni' imádságokban , és el
írj rikedéfekben , & mint Szent A-
gofton mondgya. Szent Lukáts 
Eyangyeliíta - is emlékezetet téfzen 
felőle,- mnndván , hogy az Apofio-
lok Máriával a' Jéíus Annyával 
meg-maradnak-va!a az imidságban. 
Szent Bafilius azt mondgya az el
mélkedés-felól, hogy meg-világo-
íktya értelműnket ebben az élet
ben, hogy meg-tudhaíTuk, mit kell 
keresnfmk, és mitől kell futnunk. 
A' mint Szent Jerónimus mondgya, 
néha az Itten Annya az 6 Szent 
Fiáról meg-emlékezvén, nagy lelki 
fzorongatáíokat ízenvedett a' fel-
gyáladott buzgó fzerctet-miatt, mel
lyé! kivánca ótec látni. E' vük az 
oka, hogy a" ISzehtséges S5z gy§k-
rao meg-látogatta a' helyeket, a' 
hol az ó Szent Fia a' mi vakságunk 
titkos dolgait cselekedte, de kivált
képpen a' koporsót. Ezt 6 nem 
azért tsekkedte , hogy az elevent 
a' halottak-között kereíhé; hárem 
hogy magát meg-vigafztalná jelen-
vóltával, 4s látásával annak , és a* 
tőb' helyeknek, néha örvendez
vén , néha fzomorkodván, azok-
fzerént, a' mik azokon a' helyeken 
történtek - vala. Az Apoílolokkal, 
és Tanítványokkal, kivált-képpcij 

Sssute&ÉUie. 

és Szent Lukáts E» 
gyakorta befzélíetí 

azokról a' titkos dolgokról, mel-
lyeket ö Ftudott, és "máfok'. előtt 
el-rejtve voltának; úgy-mint, az . 
Angyali. kőfzőntésről , midőn az 
Iften Fiát méhében fogadta; és mi-
képpen az-után Ersébetet meg-iáto-
gacta, és a' többiről; mellyeket 6 
nagy őrömmel, iíieni fzeretettels 
és háíá-adáífai befzélgetett; amazok, 
is hafonló-képpen halgatták. Ezek 
mind ífteni elmélkedéfeknek gya-
korláll voltak, innét vagyon, hogy 
az Anya-fzent-egy-ház a' Szent Lé
lektől igazgattatván, áztaz Evangyé-
liomot rendelte Nagy Buldog Afz
fzony napjára , midőn Kriííus U-
runk bé - ment a' két Nénék, Má"taa 
és Mária Kaftéllyába; kik házokba 
fogadván étet, egygyik, úgy - mint 
Márta,fzorgalmatoskodik, és fárad, 
vala, néki, és a' tanítványinak ele
delt kslzítcni : a' máíik, úgy-minc 
Mária, a' Kriítus lábainál ülvén, hal-
gattya - vala az ő igéjét. Ezek as 

két Nénék példázzák a' két éietet: 
a' kézi munkában - való fzorgalma. 
tofságot, és az ífteni elméÚiedé-
fekben-való gyakorlatoíságot. Mind 
a' kettőben igen gyakorlottá ma
gát a' Szentséges Szfiz Mária: az 
elsőben a' Kriftus halála , és fel-
támadáfa- előtt; a' maiikban az-ntán. 
Követte ebben Kriíius Urunkat, 
ki elsőben tselekedni , és az - utáa 
tanítani kezdett. 

4. El - jővén azért Jftentcl el
rendeltetett ideje az ő Ditsőséges 

G ' hala- . 



5® Nagy Boldog A 
halálának; mivel jól-lehet fzabád 
vólc a' közönséges t&b* törvé
nyektől j méít eredendő buh-nél-
fcSl fogantatott , fajdalon* - nélkül 
fjEÖlt, Annya lőtt az Iííennek, és 
SzSzten ttiaradott: tneg nem me
nekedhetett mind-azon-által a' tefti 
haláltól; söt önnön - maga-i$ az Is-, 
pen Fia nem vóít fzabad attól, 
meg - akarván - halni a' mi váltsá
gunkért. Az Iften Annyinak egy 
kis háza. vala a' Sión hegyén , és 
a' mint Kreteníis András Jérusále-
tni Érfek, és Niczeförus Kalikfzttis 
mondgyák } az 6 Szent Fiának„» 
Mcnnybe-menetele, és a' Szent Lé
lek el - jövetele - után abban lakott 
az 6 ditsöséges által - meneteléig, 
avagy haláláig. Azt írja Feaerá-
bilis Béda, hogy a1 Szfiz Mária fzól-
Íott Szent János Evangyeliftának, 
azt rendelvén néki, hogy el ne tá
voznék tőle , a' míg e' világon él
né i még halála-után-ís mind addig, 
míg az 6 tefte el nem temettetnék. 
Mellyet azért rendelt a' Szent Szűz , 
hogy némellyek a' 'Zidúk - kőzzfil 
meg-fenyegették- volt ötet, hogy 
halála-után meg-tsúiölnák az 6 tes
tét. Az-okáért a' Sión hegyén ab
ban a' kis házatskában lakván , és 
el-közelgetvén az 6 halálának órá
ja , egyfzer-'s-mind fel - gyúlada az 
& fzívében a' nagy kívánság, és 
igen erós eleven fzeretet a' Kriftus 
jéfushoz; és ki-mondhatatlan nagy 
Jzorgalmatos kívánsággal akarja-va-
la látni az ő Szent Fiát, fokkal 
nagyobbal, hogy-fem annak-előtte. 

rzfeony napjáról. 
Minden némü kívánsága íel-mégyeBk 
vala , af hol 6 - néki minden jav^ 
vala , és azt mondotta Dáviddal í 
Pfalni. 4 t . sf mint kívánkozik a' 

fzarvas a'vizek h'it-fejébezyiigyku, 
vánkazik aa én lelkem teiozzad Is. 
ttn. Szomjúhozott^ «' lelkem az erőt 
élő Iflenbez: mikor megyek'el, *sjc 
lenem .-meg az Iften ortzája•'--eUft% 
Azt mondgyák, hogy az íften meg. 
jelentette Gábriel Arkangyal - áltai 
Szfiz Máriának, mikor lenne halála; 
mellyet ó nagy órómmel, és háli-a-
dáíTal fogadott, várván kevés ido
mulva az Iftent fzínről-fzínre látni az 
örök boldogságban. Azt-is mond. 
gyák, hogy némelly dolgokat ki-
vánt-vólna meg - erígfctkétnj akkor
ra az 6 Szent Fiától, mellyek még
is engedtettek 6 - néki. Egy azok-
kőzzűl vol t , hogy minnyájan az 
Apoftolofc jelen-lennének az 6 ha
lálán. Szent Diénes, Damaíztaéríüs 
Szent János , Jérusálemi Juyenális 
azt mondgyák, és etófen álhttyák , 
bogy minnyájan az Apoftolok je
len voltak a' Szfiz Mária halálán , 
Szent Tamás Aípoílolon-kivfil. Az 
Ur Iften , ki az embereknek meg. 
parantsolta: Atyádat, és Anyádat 
tifztellyed ; tifztelni akarta az 6 
Szentséges Annyát, még halálának 
idején-is, oda vitetvén az Ángya-
lok kezei-által az Apoftolokat a* 
világnak kfilómb-féle réízeiröl, a" 
hováel-mentek-valaa' Szent Evaa-
gyéliomot prédikáliani. Azt-is akar-
t a , hogy fok Seent Pátriárkáknak 
lelkei, és fok ezer Angyalok ízál-

laná. 
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lanának-le az Égből, Ádám, és 
Éva illyen módon kőfzónt6tték az 
iftennek Szene Annyát: Oh áldott 
Aízfzony 2 mi- nékünk j és az cgéfíc. 
emberi nemzetnek tifzteísége! Mi 
bé-zárlottuk-vólt a' Paraditsom ka
puját ; te pedig az élet fajához 
menni 6tat nyitottál. Boldog, és 
áldott vagy minden aízfzony -áBa-
Eok-folótt A*. Pátriárkáknak fé
regé él-érkezvén, azt mondák: Oh 
Boldogságos Szöz, és áldott^Anya! 
ki-által bé • tellyefitette az llr Iíten 
a' mi-nékünk tótt igireteket; ki-
által bé-tÓÍt a' mi kívánságunk j 
és meg-ízabadúlván a" halálnak kó-
telétŐl, az &rók ditsóségben örven
dezünk. 

y. Nagy kívánságokat mutatták 
a' Szent Pátriárkák a' Szentséges 
Szüzet látni Mennyeknek orfzágá-
ban. Dé az Apoftolok (komornak 
voltának az 6 Aíijfzonyokért; mi
vel látták , hogy el -menvén, el
hagyná éket, Továb' el nem titkol-
hatván fzív-béli fajdalmokat, igen 
firának ; és mínnyájan kSrnyüle lé
vén, azt mondák néki: Szentséges 
Anyánk í maradgy»meg mi - vel&nk 
még egy kê vés ideig : ne hadgy 
minket árvául irgalmafságnak An-
nya : ha pedig el akarfz menni,vigy
él minket-is a' te tárlaságodban* 
így fzüllának közönségeién az A-
poflolok. De Szent Péter a' tob' 
Apoftolok képében , azt mondái 
Szerelmes Anyánk,-és Aízfzony ünk! 
hogy-ha mi nem tudnók, hogy te 
•rizágolni mégy , és dits&ségeíea 

bizony napjáról. 51 
Örvendezni á1 te áldott Szöat Fiad
dal , mellyet meg - érdemlettél az 6 
Szent malafztya -által; nékünk igen 
vifzfza-tetfzénék a' te el meneteled : 
de meg-gondolván,hová mégy, al-
kalmaíint meg-erósódik a' mi fzí. 
vönk; júl-lehet annyi erőt nem ve. 
hetünk, hogy fzemeinket meg-tar-
tóztaffuk a' iköny-húllatáftól. Te 
Aízfzony unk et-mégy a' te Szene 
Fiadhoz, a 'mi Urunkhoz, Meftc-
rünkh&z örvendezni 6ríikké - való 
jókkal Mennyeknek oríiágában í 
és minket el-hadíz ezen a' világon, 
melly nem egyéb, hanem nehéz, 
és unalmas uralomnak völgye : mit 
mivelünk immár nálad -nélkül? A' 
Szentséges Szűz Mária felele né
kik, mondván : Nem illik Sérel
mes fiaim» hogy a' ti ízomorúság-
tok meg-öregbíttse az én fajdalmo
mat , mellyet én érzek tőletek. va
ló el - menetelemben. Ha engem' 
fzerettek, ne bánnyátok , hogy el
hagyom ezt a* fok nyomorúsággal 
tellyes világot, iel-mcnvén Menny* 
orízágba, melly minden Órómmel} 
békeséggel, és nyugodalommal tél. 
lyes. ; Ha itt én titeket meg-vigaíz-
taltalak jelen-létemmel, és nyájas-
kodáíbmmal, oda Fel-is meg-(éget
lek az én fzönxeleh - való kónyor-
géferrimel , mindeniket fzemeim-
elótt vitel vén , és mindenekben, 
a' mikre ízükségetek léfzen, tite
ket ffieg-íegétvén.Azort-kózben,fze-
relmes ía im, fzönnyenek. meg fze* 
meiteknek köny-húllatáji; érósód- ~~ 
gyetek-meg, és jo fidvel legyetek ; 
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mert Mkség, hogy el-végezzétek vók már a' temet5 hely Getfzenu 
dolgaitokat, meltyeket el - kezdet
tetek, prédikálván az Evangyéíio-
rooc, a' mint néktek az én Szent 
Fjamtólmeg-vanparancsolva, Tsak 
egy dologra kérlek titeket, meliyet 
9z én Szent Fiam meg-parantsolt 
néktek: Szereísétek egy-máft. Ez
zel meg-mutattyátok, hogy az én 
Fiam tanítványi, és enyimek vagy
tok : 6 -ízé-rét titeket mint Mefte-
retek , én mint Anyátok. Fiaim 
maradgyatok békeségben. Iften 
véletek fiaim. Az Iften áldáfa lé
gyen tí-rajtatok. Damalztzénus Sz. 
|ános azt mondgya, hogy az Apos
tolok Himnüfokst'-'-kezdenek éne
kelni az Iftennek, és a' Szűz Má
riának í és a' Kriftus jéfus meg
jelenek az 6 Szent Annyinak", mond
ván néki igen édes ízukkal : J6J-
«1, ízerelmes Anyám , az én orók 
dks&ségembe: kelly-fel leg - ékeíTeb' 
niihden aízfzöny-áüatok-között .• el
múlt immár a' tél, és < el-J&tt a' vi
rágozó - tavafznak gyóny&ruséges 
ideje. Éppen feép vagy ízerelme-
fem, és femmi makuía nem talál
tatik te- benned. Feleié a' Szent 
Szűz: Oh fzerelmes édes Fiam! én 
Uram, és én Iílenem! a' te kezeid
ben ajánlom az én lelkemet: ezt 
mondván, el - válék a' teltétől az & 
Szent leiké. 

6. Az Apoít&fók látván a" Szűz 
Máriát, hogy meg hólt - volna, tífz* 
££ fejértspedokktl bé-takarák, és 
nagy tifztelettei a' koporsóba tévék 
az ó Szent teítct. Ei-kéfzittetett-

nis templomban, és fzép Protzeffiífe 
rendelének, hogy oda vigyék a' tó. 
metéíre. A' Protzeffióban ízép reri-
defen mennék - valá- az Apoftolok 
fók tanítványokkal egyetemben , 
és tób' ájtatos népekkel, ki ki az ő 
módgya -fzerént Himnufóka.t > és 
'Zúi tárokat énekeivén. Nem hólt-
vaia még meg a' gonoíz meg-álta!-
kodott 'Zidóknak irigysége , kik 
meg-akarák ellenzem", és háboríta
ni ezt a' Szent tselekedetet. Egy 
'Zidó leg-iftenteleneb',. és vak-me-
rób' a' többinél a' koporsóhoz kő-
zelgete, hogy a' Szent teftet -a'.' föld
re rángaffa; de minek -elóttc hozzá
nyúlna, az Iften odorát magán ére-
zé ; mert meg- fzárada az ö karja : 
de az-után meg-bánván gonoíz tse
lekedetet, és penitentziát tartván , 
-meg-gyógyúla. Ezt a' tsudát lát
ván a' tób' gonoíz tárfai, igen meg. 
félemiének, és íemmit nem meré-
nek tfelekedni. Az Apoftolok pe
dig minden ellenzés - nélkül cl-te
metek azt az áldott teftet. • • 

7. Damaíztzénus Szent János elő-
befzéíli, mi-képpen az-után a'Bol
dogságos Szűz Mária tefteftól, lei-
keft&l fel-vicetett Menny-orfzágba. 
Nyilván - való dolog, úgy-mond, 
mindeneknél, mi- képpen Mártziá-
nus Tsáfzár az ó uralkodásának 
mindgyárt kezdetin Pulkéria Tsá-
fzá'raénak az 6 feleségének kő-
nyörgéíitol fel-indíttatván ,_némelly 
Templomokat építe Konílántziná-
polyban a* Kriítus Jéfus tifzteísé. 
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grére, és az 5 "Szenednek tifztefsé-
sekre. A' többi -kőzött az Itten 
Annyánák tllzteíségére-is cpíte egy-
oyet. Azt. kiváná a* Tsáfzárné, 
hogy a* Dits&séges Szfiz Máriának 
tefte abba a'Templomba vitetnék, 
azt alítván, hogy Jérasálemben a' 
Getfzemanis templomban - volna, 
mellyec az ő tiíztefségéré építettek-
vala. Ugyan azon időben közön
séges Kontzitium fzolgáltaték a' 
Tsáízár akarattyából; és ottan je
len volt Juvenalis a' Jérasálemi Ér-
fek, ki a' Tsáfzár. eleibe hívatta-
ték a' Tsáízárnénak jelen-létében , 
és mondák néki, (a ' mint mind 
a' ketten kivánnyak-vaia ) hogy a' 
•Boldogságos Szűz Máriának tefte 
Gettzemanis Templomból vitetnék 
Konftántzinápolyba. Hallván e' ké-
réft Juvenalis, monda: Mi régi, és 
bizonyos trádiizi6kbó\ tudgyuk ,. 
hogy á' Ditsőséges Szfiz Mária ál
tal - menéfe idején minnyájan az 
Apoílolok, kik a' világnak minden 
réfzeire el - o&lottak - vala prédikál-
lani az Evangyéliomat, egy ízem-
pillantáfnyi idő - alatt az Angya
lok kezei - által jelen lőttek az h 
halála órájára; gyönyörűséges An
gyali énekléfeket hallottak; és mi
kor az 6 áldott lelke tifztaságos 
teliétől el-váit-vólna-is , meg nem 
fzönt az Angyalok énekléfé. Az 
Apoftolok-is JtíimnufokM , és 'Z ól-
tárokat énekelvén, Getfzemanisba 
vivék a' tettét, és ottan el - teme
tek. De jól.lehet a' Szent teíl el-
temettetett•-volna , mind- az,-ákal 

meg nem tzfinék.az Angyali ma. 
fika; sőt a' Mennyei Hmmufolt-
nak énékléíi három napig hallatá
nak , méllyek -után foha nem hal
latott az a' gyönyörűséges nóta. 
Az Apoílolok mind végig jelen 
lévén, örvendeztek a' ízép egygye-
ző ének - (zónák gyönyörűséges 
zeiagéfiben.- tsak egy nem vóli je* 
len kőzzulők, tiidni-iíiik, Szent Ta
más , ki harmad-nap-után érkezek 
oda, és fólőttéb' fzomorkodik-va
la, hogy nem vólc jelen az ő ha
lálán. Az-okáért igen fzorgalma-
tofon kére a* téb' Apoftolokat.-, 
nyítnák-meg néki a' koporsót, had 
láthatná - meg- az Iften Annyáciak 
tettét. Az Apoílolok meg-enge
dek néki, és. meg-nyitván a' ko
porsót, nem találák ottan a' Szfiz 
Mária tettét, hanem tsak a' tiízta 
fejér lepedőkőt , mellyekben be
takarták - vala; és gyönyörűséges 
jó illat jő-vala-ki a' koporsóból, 
melly igen örvendeztette azokat, 
a' kik azt érzették; és femmit egye
bet nem találának. Az Apoílolok 
igen tsudálkozának e' dolgon, és 
minnyájan azt erősítek, hogy az 
ttr Itten, ki ő -tóle vett emberi 
tettet, és emberré lőtt az ő tifztasá
gos méhében, kivált - képpen - való 
nagy privilégyiomvnaX akarta őtet 
tifztelni ;. fel - támaíztvárl őtet a* 
közönséges fel - támadás-előtt, és 
tetteitől, leikéitől'fel-vivénMen
nyekbe. . . , - ' . 

8. Midőn Mártziánus Tsáfzár ,• 
és a' Tsáfzárné- Pulkéria meg - ér-
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tették-volna azt a" nagy csudát, 
kerék Juvenáüs ErTeket, hogy en
gedné nékika*koporsót, meilyben 
a' Ditsőséges Szftz Máriának tefte 
helyheztetett - volt, és az 6 ruhá
zatit. Az-okáért mind ezek Jéna-
salemből Könftántzinápolyba vite
l ének , és a'Szfiz Mártának ciíztef-
ségére építtetett Templomban hely-
fceztecének. Annak - utánna pedig 
el-oíztattak, és a'Kerdzténységnek 
Mlőmb réízeire el-vitettek. Mind 
ezeket meg-írta Damalztzénus Szent 
János t és az egéíz Kereíztény Anya-
fzent - egy-ház így tarcya:, hogy a* 
Szentséges SzfizMkria mind tefteftőí, 
*s lelkeftőifel-vketctt Meany-orfzág-
ba. Meg-látta-vók ezeket lélekben 
bőks Salamon: azért álmélkodván 
mondotta erről a" nagy Aízfzony-
rul; Carrt. 6, Kit f oda e&, a' ki ele-
jő, mint ctfd-kiU bajwlyptp mint 
d bold, váhfttott mint a* nap, ret
tenetes mint d tg Soioknak ű-reudeh 

ferege. Szent Bemard Etoktor fzé-
pen elmélkedik, mondván; Az Is
ten fok Szenteknek tefteket ki-nyi
latkoztatta , ' és meg - jelentette, 
meüyek k&lőmb- féle helyekém 
voltak el-rejtve j ezt pedig azért 
tselekedte , hogy a' Kereíztények-
tői ufztelteflének ; az - okáért ha 
a' Boldogságos Szfenek tefte fői
dőn vóina , a' mint a' t&b' Szen
teknek tefteket ki-nyilatkoztatta, 
és jelentette az Iften , hogy a' Ke-
refixényektél tíTztelteflcoek; ki-

zízony napjáról. 
nyilatkoztatta , és meg - jeíentette-
vóína a* minden Szenteknek Ki
rálynéja teftét-is, ki mindeneknél 
nagyob3 tiizteletet érdemlett. Nyit 
ván-való dolog pedig , hogy az 
egéfz világon foha fel nem talál, 
hatni a' meg-nevezett ditsőséges 
teííet , avagy pedig annak valami 
kevés maradékotskáját; hanem_* 
,tsak> a' ruházatiban, és házi eízM-
zíben tatáltatnak, (A* háza Laur 
retomban vagyonv) Inneitis követ. 
kezik f hogy máfutc nem találta-
tik, hanem Menny-örfzágban, a' 
Királyi Próféta mondáía - ízerént, ki 
lélekben meg-látván Kfi£l«s Urun
kat az &ro& dítsőségheu ,.az § 
Szent Annyival egyetemben, így 
fzaltaiiéki: /^ár/wz.44. A* Király
né pV keied-feUÍ állott aranyat 
ruházatban v Mrtfyíií-vétetvén fok 

fiínít (kefséggtL A' meííy őrök 
boldogságban » és dicsőségben^* 
hogy minket-is tegyen réfzefié az 
irgalmas liten, kérjők a' mí Szent
séges Anyánkaf , íégyeri Szó-fzóüó 
mi- érettánk SÍ & Szent Fia- előtt, 
Ámen. ' 

fíítzeforas Kálíkfztus ázt mond-
gya, hogy a' meg-nevezett Már-
tziánus Tsáfzár ízérzetté a' Pápá
tól , hogy a* Boldogságos Szűz 
Máriának Mennybe - vitele napja 
Kis-Afzfzony havának if. napján 
meg-fzentekeísék a' Kerefztényék
től. 
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Havi Boldog Afzfzony napjáról 
I . r Ibérius Pápa idejében egy 

JL/ Nemesi, és igeri gazdag Já
nos nevű etítber találtatott Ró
mában. Kinek feleségeiévé®, nem 
voltak fiai tőle, a' kikre az ő jóízá-
ga maradna. Ez jó élet& ember 
volt, és az Iíten Annyáhöz igen 
ájtatos: és a' felesége minden dol
gokban magához hafonló. Ezek 
ketten befzéllének egygy&tt, tanáts-
kozván, kit tennének őrőkóísé az 
o jóízágofcban • azt végezek, hogy 
az Iftennek Szent Annyát; es, e' 
végre fogadáft tónek. Annak-ti
tánná könyörgenek a' Szentséges 
Szöznek, mutatná -meg nékik, mi
nemű dolgokban kőltenék-el a* jó
ságokat az & fzolgálattyára ," és 
tiíztefségére. A' Dicsőséges Szűz 
meg-halgatá az 6 ájtatos kőnyőr-
géfekec, a' mint világofon lácfzik 
egy nagy tsuda-által; mivel-hogy 
Kis-Afzízony havának ötödik nap
ja - előtt - való étfzaka, mikor Ró-, 
inában igen nagy melegek volná
nak, nagy bővséges hó esek, és Es-
kvilínus hegyének egy réfzét el-
borítá. Ugyan azon éjjel a' Bol
dogságos Szűz Mária mind a' ket
tőnek meg- jelenvén , kinek-kinek 
magán 4 monda nékik , hogy a' hol 
reggel a' főidet hóval bé-borítva 
talállyák, ott építtsenek egy Szent-
egy-házat i» meliyben a* Kerefzté-
nyék étet bőtsáilyék, és tifztellyék. 
Az ájtatos férfiú,,, és a' felesége 

meg-beízéllék reggel egy-máfnak a* 
lácáft, és meg-akarák jelenteni a' 
Pápának j és hozzája menvén,meg. 
érték, hogy azon étfzaka a' Pápa-
is ugyan aZán jelenedét, és fátáf-
íal örvendezett-volna. Az-okáért 
egybe-gyöjcé a' Papokat, és a'kőd 
séget; és Izép Protteffiót rendelvén, 
minnyájan az Eskvüínus hegyére 
ménének , é~s annak réfzét hóval 
bé-borítva találák , a' hol egy jó 
öreg Szent-egy-ház építtethetnék. 
El rendelek a' helyet, és mindgyátt 
hozzá kezdenek a' Templom építé
séhez, és az-utkn el-is végezek a1 

Római Pátritzius János, és a* fele* 
sége költségével. 

.1. E' volt az első Szeat- egy
ház , mellyet építettek a' Szfiz Má
ria tituIníTa. - alatt. Mellyet az- után 
Harmadik Siktztus , Papa újonnaa 
meg-építe. Ez a* Szent-egy-ház kö-
lómb időkben k&lőmb nevekkel_» 
hívattatott. Elsőbben Libérius 
Szent-egy-házának,az-utáh Jáízolyos 
Szöz Máriának ; mert oda vitetek 
ugyan azon jáízoly, meliyben hely-
heztetett-vólt a' Kriftus Jéfus, mi. 
kor fzfileték Betlehemben. Annak-
utanna, mivelhogy tőb' Szent-egy
házak építtettenek Rómában a'Szöz 
Mária 'mieluíü-ahtt, ez mint-hogy 
fó - képpen a7 meg - nevezett nagy 
tsiidáért építtetek;, Nágyob' Szene 
Máriának hívattaték. Az Ánya-
fzent-egy-ház ennek a* Templomnak 

inne 
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innepéc, és azzal egygyutt a' meg-ne- • 
vezett nagy tsudát ugyattizon a' na
pon fzenteü , a' mellyen történt; 
úgy-mint Kis - Afzfzony havának 6-
todik napján , Kriftus Urunknak 
három ízkz hatvan-három efztendé-
jében. Ebben meg-érthetni az Iften 
Annyának mí-hozzánk-való jó aka-
rattyát, melly - igen kivánnya a' mí-
juvunkat, mivel - hogy meg - muta* 
tá a' helyet, a1 hol egy Szent-egy
házat építenének az 6 tifzteíségé-

ArkaogyairQlj,,;; 
;. T? , a' hová, folyamodhatnának a' 

-Kerefztényetó íegltse%et, és Szent 
malaíztot kérni az b fzukségekben, 

- és nyomorúságokban:. Kérjnk a^ért 
tMe a' mire nagyob' fzúkségnnk fa
gyon , hogy nyerje-meg az .6. Szene 
Eiától a* rní b&neinknek t borsáríátj-
tyát e' foldón , és a' mi jó tseíe. 
kedetinknek jutalmát Mennyek 
orfzágában, hogy véle egyetem
ben mind órókké örvendezzünk, 
Ámen. 

Szent Mihály Arkangyal meg-jelenéséről, és a* 
tób' Angyalokról 

E L S Ő B E S Z E D . 
I . \ 7Annak Angyalok , és azok-

\ között leg - nagyob' Szent 
Mihály Arkangyal. Hogy Angya
lok legyenek, nem tsak Szent János 
Jelenésében olvaíTuk,a' hol meg-írta 
»' Szent Mihály, és Lutzifer :kŐzott-
vsló hartzot ,;• mondván: És nagy 
kartz lén azÉghm Apöcii. Mi
hály., és az őÁngy ah\ hartzejjiak-
vala.a' Sárkánnyal-, és <?' Sárkány 
bartzol-vala, és az ó Angyali : és 
nem vehétémk erét- yft helyek .mm 
találtai ék azoknak töbhé azÉgbeit. 
És le-v-stteték •ama' nagy Sárkány, 
á1 régi kígyó, ki ördögnek hívat
tatik , és §átánynah-,d ki el-Mteti 
/^z egéfz világot: és a főidre vet té
tek, és az ó.Aügyali o- véle le-vet-
tetének. Nem tsak innen tudgyuk, 
mondám ; hogy Angyalok- Jegye
sek , haasm téb' fok helyeken-is 

o-Ivafluk a' Szent írásban. Dániel 
Próféta azt mondgya , hogy egy 
Angyal fzúllott néki, és mondotta: 
Hun. IO . Ne félly Dániel, mert az 
elsó naptól-fogva, mellyen a' té'JzU 
vedet az értéfre adtaá\ hogy fanyar-
gatnád magadat a\te Ifleaednek fzí, 
ne-előtt^meg-halgattattak a' te igéid: 
és én «' te h/zédidért jöttem. A1 

Persák Orfzágának Fejedelme pedig 
ellenem - állott hufzon-egy napig: és 
imé Mihály egy az elsőFejedelmek-
kő%z&l fegétségemrejove, és én ott' 
maradék á" Persák Királlya-mellett. 
Itt emlékezet vagyon az Angyalok
ról jfó-képpen Szent Mihályról. Sőt 
úgy látfzik, hogy 6 - kőzóttök hartz 
volna; mellyet így kell érteni: Egy 
Angyal Júda tartományát oltalmaz
za-vala,* más Angyal pedig a' Per
sák Orüzágát. A' melly Angyal 
gondot vifel-vala Júda tartomá-

nyara, 
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nyara, azt akarta, hozy a'- 'Zíclók, 
kik fogságban valának a' Persák 
Orfzágában, onnan kí-ízabadúlná-
nak; bogy'ííabadbn lévén, azlíteo-
nck jobban izolálhatnának a' ma
gok hazájában ; és (zőnnék - meg 
az a' kár, mefly nstnelly ékben tSr-

" ténifc-vala a' báíványoz6kkal-való 
nyájaskodás-miatt; mivel-hogy né-
meliyek bálványozókká Icfeneíc-Tá
la, Áz-okáérc ha ez az Angyal az 
8 (zándékát véghez vihette - volna f 

' a' 'Zídóknak nagyob' haíznokra lótt-
tolna, és néki nagyob' dicséretére 
tértént - volna Menny-orfzágban. Az 
az Angyal pedíg, ki a' Persák Or-
ízágára gondot viCék, meg-gondol
ván, hogy fogságban tartatván a* 
'Zidók abban az Orízágban, fegét-
ségekre volnának a' Persáknak az 
Ifteni dolgokban; úgy hogy íbkan 
közzúlék el-hagynak a' bálványo-
záll, és meg-térnénefc az íílen tör
vényére; azon igyekezik-vala, hogy 
ki ne fzabadúlnának abbul a'fog
ságból. Kiiómbézó akarattyok-* 
ezeknek az Angyaloknak, mint egy 
lelki hartz vók, melly meg - mara
dott ó-k&zőttók, míg az Iftennek 
utolsó -akarattyát meg - értették. 
De nem kell oilyan hartzról érte
ni j melly Szent Mihály - kózőtt, és 
Lutzifer-között vók; fetn pedig oi
lyan hartzot n e m kell érteni, mi-
neműek a' földön léfznek; mert az 
Égben níntsenek ízabíyák , Ián-

.̂ jsák , puskák , taratzkok} avagy 
ágyúk. Az a hartz. tsak az aka
ratnak , vélekedésnek, vagy itékt-

Ssenttk E3cts« 
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nek ellenkező kűlömbsége Vóír, 
melly egygyik , és a' máfik réíz-kó. 
zétt vala. 

t. Azt olvafluk Mújfes ^eíső 
könyvében, Gen. ig . Hogy Ábra
hámnak bárom Angyal meg-jelent. 
Gen. 1 9. Útnak pedig kettő. Gen. 
1%. Jákob Pátriárka-is láta álmá
ban egy lajtorját,melly a'jóldSn áll~ 
vala, ét annak teteje az Eget éri-va-' 
la, az Iflen Angyalit-is fel's alá 
járni azon. Gen. 32. Jákob-is el. 
mine az S kezdett után; és eleibe 

jővének az lfien Angyali. Gen, 4S, 
Meg-áldá Jákob d Jófeffiait, és 
monda: Az Ifiért, á'kinek fzwe-elott 
jártak az én Atyáim Ábrahám, és 
Isúk;az Iflen, ki tngeni ifiúságoni' 
tól-fagva táplál é" jelen-való napig j 
az Angyal, ki engeni minden go-
nofztól meg-fzabadított, áUgya-
meg é1 gyermeket, és lávattafsék réá-
jekaz.Innevem, és az Atyáimnak. 
Ábrahámnak, éslsáknak nevek rés 
nevekedgyenek fokaságra é1 jóidon. 
Mójfes máíbdik könyvében olvaöa-
tik, hogy az Úr Iften monda Mójfes-
nek :Exod. 53. f. oo. Imé énel-Ml-
dom az én••Angyalomat, ki előtted 
mennyen, és meg-órizzen az úton, és 
bé-vigyen á helyre, mellyelkéfzt-
tettem, Meg-Mtsúllyed étet, és bal. 
gafd az Sfzavát, és meg ne vejfed 1 
mert elmmfzenvedi, ha vétkezel', 
és az én nevem vagyon o~benne. 
Hogy-ha halgát od az Sfzavát., és 
meg-tselekefzed tninda' miket fzóU 
lek, ellensége léfzek ellen ségidnek., 
is nyomorgatom nyomorgatóidat. 

í i 3 . Nfim. 32, 



Szent Mihály- Arkangyalról, 
f. 43, Móffes ne- ^fzamárodat ? énjöttem, hogytllen-

kedgyem veled, mert gono/z az utad, 
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gyedik Könyvében , írva vagyon: 
Hogy meg-álla az Úr Angyala az 
útban B áldám eüenébeufiidfzama
ton él-vala véle. Látván a fzamár 
a% útban mtg-állott Angyalt mtzíte. 
len kardal, ki - téré az útb&h &s ^ 
mezőn megye/i-vah. Mellyet midőn 
vertté Bála ám,és az őfvényre akar
ná hozni, meg-álla az Angyal két 
gyep fzorofsáfában , mellyekkelke* 
rítve valánalt dfzőllSk. Kit látván 
d'fzamár, dfalhoz fzorúla, és meg
tértéd rajta időnek lábát. Ama'pe
dig ifmég veri-vala őtet: és mivd-az-
által az Angyal a'fzoros helyre men
vén, holott fem jobbra, feni balra ki 
nem térbet-vala, ellenében meg-álla. 
Es mikor látta - volna á'fzamár az 
Anpyalt állani, d rajta ülőnek fába-
alait le-esék. Ki meg-baragnván,ke. 
menyben veri-vala paltzáva! az él-
dalát. És az Úrmegrnyitá á" fzá. 

ját, és meg-fzóllala: Mit tnive/te'm 
néked? Miért verfz engem'? imémár 
harmadfzor? Felele Báladm: Mert 
meg-érdemletted, és meg-tsúfoltá len
gem'. Vajba fegyver eni volna, hogy 
megdőlnélek téged'!Mondád1 fzamár 
nem u barmod vagyok » é, mellyen 
mindenkor úlnifzoktáli' jelen-valá 
napig ? Mond* meg mit tsetekedtetn 
íafonlőt valaha veledi Atnd pedig 

és ellenem vagyoni és ha a' fzamár 
ki nem tért-vólna az útból, helyt ad-
van az elkne-állának,tégei'meg-őlte« 
lek-válna, és ő éhe. A'Királyok 
Könyveiben-is fok helyen vagyon 
emlékezet az Angyalokról. 1. Re-
gum 24. f. If. Királyok Mdfodik 
könyvében meg-vagyon írva, Hogy 
dőg-haláh botsáta az Úr Izraelre 
reggeltől-fogva d rendeltideig, és 
meg-balának a' nép-kőzzúl Dántői 
Berfabeig hetven-ezer férfiak._ És 
mikor ki-nyújtotta kezét az Úr An
gyalajj-érusáhmre, hogy eUvefzxe-
né azt, kőnyőríde az Úr d nyomorú
ságon, és monda d nép' őlő Angyal
nak , 3. Reg. 19. V. f. Elég: tartóz. 
tasd-meg már d kezedet. Az Ur An
gyala enni adott Illyés Prófétának, 
Hogy a* többiről ne fzóllyak.^-fog, 
ip.)£. 3?. Királyok Negyedik köny
vében olvaftacik : Lón azért azon 
éjjel, eljőve az Úr Angyala, és 
meg - őle az Afjiriufok táborúbatt 

Jzáz nyóltzpan-Őt tzeret. 
4. Az Új Teftaroentomban pe

dig annál-is töh* emlékezet vagyon 
az Angyalokról. Matt. I. 20. f. 
a. 13.19- Az Úr Angyala meg je-. 
lenek főfefnek álmában. Matt.^.ir. 
11. Az Angyalok j övének, ésfzol-

monda; foha vem. Mindgyárt meg* gálának Jéfusnak. Matt.i^.f.^x, 
nyitá az (ír d Bálaámfzemeit, és '49. El-küldi az ember fa az § An~. 
látá az Angyalt az úton állani me* gyalit, és mind kifzedik az ő orfzd-
zítilen kardal, és imádd óm dfőld- gál-ól d botránkozó fokát, és azokat% 
re borulván. Kinek monda az An- kik hamifságot tselekefzwk, éstúzet 
gyal: Miért-vered larmadfzgr d H kemeipzébe vetik őket. Ott léfzetf, 

jfrás, 
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fitáSihfogaknak tsikorgatáfa. Matt. 
1.#.17- Az ember fia el -jőve/idő 
03, 6 Attyának. dit sósegében azS 
Angyalival: és akkor meg -fizet ki
nek-kinek az 6 tselektden - fzerénU 
Matt.i%. f. JO. Meg-láfsátok ,bogy 
meg ne utá Ily átok egygyete' kisdedek-
kózzwl: mert mondom néktek, hogy 
tzeknek. Angyali Mennyekben min
denkor láttyák az Atyám ortzáját, 
ki Mennyekben vagyon. Morc. 13$. 
3a. Arról pedig a. napról, vagy 
éráról fenki mm tud, fem az An
gyalok Mennyben,fem d Fiú, hanem 
tsak az Atya. Luc. it.f. g. Min
ién,<í ki meg-vaüengerd ax ember ek-
élétt,az emberfi'a-is meg-vallya őtet 
az Ifién Angyali -előtt: d ki pedig 
me?-tagad engeni az emberek-e lőtt, 
meg-tagadtatikazljlenAiigyali-dőtt. 
Luc. 16. # . M . Lón pedig, bogymeg-
balna d kóldus,ésvitettetnék az An
gyalok: ól az Ábrahám kebelébe. A* 
Szent írásban fok egyéb helyeken 
vagyon emiékezet az Angyalokról. 
Némellyek a' Pogány Filofofufok-
kózzfit-is meg -ismerték ezt az igát 
ságot az emberi okoísággal ; mert 
valamelly ember-bé-menvén egy 
házba,a' hoítőbblzór nem vók, és 
értvén, hogy járnak féllyűl, »em ok-
nélkűl mondhattya, hogy ott va
lami állat légyen. Mi lányuk , hogy 

„ínégyen a' Nap,. a' Hold, a' tsilla-
gok, és az Egek; az-okáértízíikség, 
hogy legyenek azoknak indítói. 
Árifztoteies illyen jmódon az Egek 
forgásából meg - értette , hogy ot
tan értelmes lelki allatok legye-
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nek, kiket mi Kereíkények An-* 
gyaloknak hívunk, és azok forgat-
tyák az Egeket. 

M Á S O D I K B E S 2 É D . 
1. T?Ddig meg-látók, hogy Ángy a-

EL lok legyenek, láffuk .- meg 
immár, mi-némá légyen az Angyal. 
Az Angyal lelki teremtere állat; 
nem matériából, és formából - való, 
nemteftből, és lélekből álló, mint 
az ember; hanem tsak magán - va
ló tifzta lélek. Terméfzet -fzerénc -
iSnéri az Iftetit, mint minden te
remtett állatoknak leg'- első okát, 
de nem mint a' Mennyei Boldog
ságnak objektum-t, avagy tzéllyát; 
mert eze tsak az Iften jelentéséből 
ismerte-meg. Mikor az Iften az; 
Angyalokat teremte, olly tudo
mányt őnte az 6 elméjekbe , hogy 
mindeneket, meg-ismérheífenek az 
6 nemek -fzerént; de nem egyenlő
képpen, hanem ki-ki erejének, és 
terméfzetének tőkélletefsége - fze-( 
rént; és az-által minden teremtett 
állatokat ismernek, őnnőn-maga- J 
kat-is jól ismerik. A' világon há-- v 

rom kivált - képpen - való kölőmb-
ségek találtatnak; némelly dolgok 
tsak matériából állanak , úgy-mint 
a5 kövek: némellyek matériából, 
és formából, úgy-mint az ember: 
némellyek tsak lélekből, úgy - mint 
az Angyal. A' Mójíes könyvében 
nintsen emlékezet az Angyal vét
kéről , á* mint az ember vétkéről; 
mert az Iften úgy cselekedett, mint 

.egy hatalmas 11^, kinek két fzol-
H j gája 
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.gája vagyon t kik azon vétekbe 
cil.ek. Egygyik ezek-kózzfil nagy 
rená-béli fzemély, a' máíik tsak pa-
raízt ember.. Ezt a' Király nyil
ván fel - akafztattya az fi bfinteté-
séérti hogy a' többi példát vegye
nek róla; a* maiikra, hogy a' kőC 
ség fel ne zendnilyőn, vagy az At-
tya-fiai erófzafcot ne tegyenek az 
ígaísag ízolgaia , titkontorvényt 
láttatván » és meg-fzententziáztat-
ván , érízaka a' tomlStzhez mea-
nek, és meg-ólak ótet. "Az Iften 
titkon bfinteté - meg az Angyalt , 
mint leg-nemesb teremtett álla
tot j de az embert, ki foídb&l-Yaló 
para&t volt, nyilván meg-bíinteté, 
.Azért-is titkon volt az "Angyal vét-
ke, és bíintetéfe, mert aző beteg
sége orvofság-nélköl volt; és a'-fé!e 
betegségnek meg-gyógyításáról az 
orvoíök nem-is gondolkodnak. Va
gyon pedig emiékezet a' Mójíes 
könyvében az ember vétkére!, mert 
az ő betegségének vala orvofiága; 
mert a' ki más intselkedéfíból, és 
hamis tanátsábúl vétkezett, illen
dő vők , hogy máitól orvoíságot 
venne. Ez meg-adaték az ember
nek , de nem az ördögnek; mert 
néki nem lévén tefti érzékenysége, 
nem késértetett attól ; fém pedig 
máitól nem késértetett, hanem o-
maga magát késértette. 

2. Kegyelemben teremtette az 
Iften az Angyalokat, a' mint Da-
mafetzénus Szent János mondgya; 
Az Iften az Angyalok terméízetét 
egyízer-'s-mind teremte, és az 6 ke-
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gyeimét beléfek enté. A' Szent 
Doktorok bárom ízem - piliantáfl: 
tefznek az Angyalokban. Az első
ben minnyájan réízesfikek az Iften 
tnalafztyában ki-ki az t> terrnéfzete 
ereje - ízerént.. A' tnáfodikban a' 
jó Angyalok mind az Iftenhez té
rének , (zeretven ótet , és tiízte-
letet tévétv néki , mint Üroknak 
literieknek; és az-áltaí érdernlet-
tek. Ugyan azon ízem - pillantás-

.bab. a' gonoíz Angyalok' fel-fúva!̂  
kodván az ó terméízet-fzerént-va^ 
ló tekéilcteíségekkel, nagyra kez
dek magokat bótsíilni, és kevély
ségbe esének. Az Iften meg.pa. 
rantsolá nékik, hogy imádnák az 
6 egygyetlen - egy fzűlStt fiát, úgy* >. 
mint emberré lőttet, melJyct meg
jelentett- vala nékik. X' jó An
gyalok imádák otet ; de a* gonoíz 
Angyalok ífleden dolognak kélek 
lenni, hogy ók Angyalok lévén , 
és nagy magos állapotban helyhez, 
tetve, magokat meg-alázzák,és egy 
embert imádgyanak, jól-lehet em
ber, és íften volná. Az-okáért nem 
akarák otet imádni, kevélyeknek, "" 
és bűnösöknek mutatván magokat. 
A' harmadik ízem - pillantásban a' 
jó Angyalok meg- erosíttetének az 
Iften kegyelmében; a' gonoíz An
gyalok pedig meg - általkodván a" 
gónoízban, le-hányattatának Pokol, 
ra az orck kárhozatra. Az llr Is
ten nagy malafztott adott az em
bernek ; mert az ember az 6 fzabad 
akarattyával, és az Iften malaíztya-
által annyié érdemelhet, hogy az 

Ángya- j 
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Angyalokat-ís feÜyúl - haiadhattya. 
Mert az utolsó karban lévó Án
gyai ott maradott, és íbba feliyeb' 
nem mehet; de nem így vagyon az 
emberekkel. Ha valaki Ikna egy 
tsígát repölni, hátán lévén az ó 
háza ,_ igen tsudálkoznék ; de na-
gyob' tsuda látni egy lelket ttúf-
61 , csontokkal meg - terhelve re
pfilni j és feilyúl-haladta az Angya
lokat, Az Angyalok meg-fzámlál-
hatadanok mi - hozzánk - képeit, 
azt mondgya Szent Jób ,- és kű-
lőmbóznek nemekben egygyik a' 
maiiktól, azt mondgykk a' böfcs 
Teologufók, a' mint kfilómbóznek 
a' ló , és az orofzlány. Nagy tsú-
da , hogy annyi fok ezer emberek-
kózótt nem találtatik egy, ki a' 
maiikhoz oily hafonló légyen , hogy 
ne találtafsék valami k&lómbség 
khzbttbk ; de fokkal inkáb' tsu-
dálkozhatunk azon , hogy az An
gyal nem tsak úgy kűlombözik az 
Angyaltól, minc az ember az em
bertol, hanem mint az orofzlány 
a' med vétói. 

3. Az Angyalok három Hierár-
kiába , avagy Szent Fejedelemség
be vannak el-oíztva. A* leg-elsó 
Hierárkiában három rend vagyon: 
a* nagyob'Angyalok Szerafimoknak 
hívattatnak, az-az, Illeni ízeretet-
t61 fel-gyúladtt lelkeknek. Azok , 
kik ezekhez kózeleb* vannak, Ke-
rubímoknak hívattatnak, az-az, Is
teni tudománnyal cellyes lelkek
nek. A' harmadik renden-valók 
Királyi ízékeknek ; mert azokban 
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nyug&ik az Ur Iften , mjnt az 5 
tulajdon izékében. A* máíbdík 
Hierárkiában-is három rend-béli An
gyalok vannak, kik Uraságoknak , 
Erőségeknek , és Hatalmaknak hí
vattatnak. A' harmadik Hierár-
küban haíbnió-képpen három rend 
vagyon ; dudni-ilíik , Fejedelem
ségek, Arkangyalok, Angyalok; 
roelly név kőzónséges mind a' töb
binek , és ennek az utolsó rend
nek nintsen magán - való egyéb 
neve. Némelly Doktorok azt mond
gykk , hogy az iíten nem kSld er
re a' világra Angyalokat az első ,• 
és roá&dik Hierárkiából , hanem 
tsak a'harmadikból De jól-lehet 
ez így légyen kőz&nségefen ; mind-
az-á!tal mikor igen nagy dolgok
nak alkalmatofsága j&, a' mint volt 
az Iften Fiának meg - teílesfiléfe, 
az Iften a' leg felsób' Hierárkiá
ból köld Ángyait. Azért mond-s 
gya-Szent Gergely: Illendő volt, 
hogy a' Szöz Máriához küldetnék 
egy a' leg-felsőbbik Angyaiök-köz-
zSl; mert igen nagy vólc a' dolog, 
melly traktáftatik-vate. Az Úr Is
ten mind a'három Hierárkia-béli 
Angyalok - kőzzúl Mid e' világra-
iliyen módon. Némcllyek azt 
mondottak, hogy az líten minden 
teremtett oktalan állatoknak ne
mek -fzerént ád egy 6rizó Angyalt; 
úgy hogy egy Angyal az orofzlá
ny okra vifel gondot, hogy azok
nak neme el ne íogygyon ; más 
Angyal a' lovakra; harmadik a' ju
hokra ; és így a' tób* Angyalok a' 
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tőb' oktalan állatokra. De az em-
bérnek , ki az Itten képére , és ha-
fonlatofsígára teremtetett, kinek-
kinek egy őriző -Angyalt ád h 
Szent Felsége. A' Királynak" pedig, 
és a' nagy Fejedelemnek két An
gyala- vagyon: egygyik a' magáé , 
máíik a' tartományé, a' meílynek 

: b Pejedeltne. Némelly Doktorok 
oüyan vélekedésben vannak, hogy 
mibent a' gyermek fogantatik az 
Annya méhében, és az íílen leiket 

- ont beléje, mindgyárt őriző An
gyalt ád néki , hogy: gondot viíel-
lyen reá. Szent Tamás azt mond-
gya, hogy mikor a' gyermek ízü
letik , akkor adatik néki őriző An
gyal ; mert elég az Annya őriző 
Angyala, hogy gondot vifellyen 
reá , mikor az Annya méhében va
gyon, Szent Jerótiimus azt mond-
gya : rtagy méltósága vagyon az 
.ember leikének , mivel őriző An
gyal adatik néki, mihent fzfilette-
tík. Szent Bernárd arra int minket, 
hogy mindenütt,a'hová megyünk, 
magunk- tárfaságában lévén az őri
ző Angyalunk , fzégyenleofink kell 
ollyan dolgokat tselekedni előtte, 
mellyeket az emberek - előtt fzé-
gyenlenénk meg tselekedni. Akár-
meily gonofz, és Iftentelcn légyen 
az ember , az őriző Angyala foha 
el nem hadgya ótet halálig ; úgy-

: annyira, hogy Ánci-kriftusnak-is. lé-
fzen őriző Angyala, ki meg-tartóz-
tattya ótet, hogy mind azokat a* 
gonofságokat, és iíientelenségeket 
meg ae tselekedgye , mellyeket 
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meg-tseíekedne, ha 6riz6 Angyala 
nem lenne. Mikor az ember meg-
hal, az ő őriző Angyala más em
bernek adatik az Sftentől; a' mint 
mikor meg- hal az ember, kit az 
őrdőg kísértett, Lutzifer meg - pa-
rantsollya, hogy más embert ké-
sértem mennyen. 

4. Az Angyaloknak két gya-
korlatoísága vagyon r egygyik őrök
ké-való , a'.máíik tsak ideig -való. 
Az lílent ditsérnl orókké - való 7 
mellyben mind őrökké gyakoroíiykk 
magokat: az íften eleibe vinnimin» 
den jókat, mellyeket az emberek; 
tsdekeíznek, ideig-való; cs ebbcat 
tsak addig gyakorollyák magokat 
az Angyalok, míg a'vitézkedő A-
nya-(zent-egy-ház meg-marad e* 
főidón. Ez-okáért mondotta Ra« 
fael Angyal Tobíáfnak: Tok ti f, 
12. Mikor zmtídkozol'Valá kfoiy~Md-
[atáffal, és el-temeted-vata a" halotta
kat, es el-bogyod-vah ebédedet, és eh 
rejted-va/aáhalottakat nappalt! te 
bímtdbmi) ésjjjel el- temeted -vala 
őket, én az Űr-1 ki fa vittem d* te i-
múdságodat* Három igen hafznos 
cksígot cselekednek az Angyalok zz 
embereknek.- Első az, hogy meg-
világofietyák őket, lilén tit
kait meg-jelentik nékik, Máfodik 
az , hogy tekélJeteftéget fccreznek 
nékik, véghez, vitetvén azt, a 'mit 
meg - jelentettek ••, és arra izgat
ván őket, hogy inkáb' fzcm'sék9 
és dksőittsék az 6 teremtő igene
ket. Harmadik dolog az , hogy fok 
tudatlanságoktól meg - tifztimaK 

tóin-
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minket,mellyekben meg.fitkóznek, 
és meg - botránkoznak a' balgatag 
emberek; azokban a* dolgokban-is, 
mellyeket meg-iíméi-hetni a' termé-
fzet-feerént-való okofsággal. Há* 
rom Angyalnak tudgyuk a' nevét: 
Mihálynak, Gábrielnek , Rafaelnek. 
Rafael az Iften orvoíságát Jelenti: 
b vók , a' ki a' vén Tobiáft meg
gyógyította ; és vezére vófc az ifiú 
Tóbiásnak; meg-adatá az 6 pénzét, 
meg-ókalmazá Steta' haltól, melly 
el-akarja - vala őtet nyelni ; felesé
get ada néki; és az .6 tanácsa-ál
tal gyozeték-meg az Afzmodéus ór-
dég; meg-vigafztalá a'nyomoro-
dotcakat; és mind ezekért a' dol
gokért jó Szó-lzolló az Iílen - előtt. 

s Gábriel annyit téfzen, hogy Iílen 
férfia, vagy erősége. Ez a* Szent 
Angyal jelenté-meg Dánielnek az 
Iften Fia mcg-teílesölésének titkait; 
és k&vetségöí köideték a' Ditsosé-
ges Szfiz Máriához , és véle amaz 
édes befzélgetéít tévé, mellyet 
meg-írc Szent Lukáts Evangyelifta. 
Ő a' leg-felsób' Hierárkiából vók , 
a' mint Szent Gergely, és Szent 
Bernárd mondgyák. Meg - hírdeté 
a1 Kerefztelo Szent János fzídeté-
sét; meg-Mnteté Zakariás Papot, 
hogy az ö be&édének nem akar-
vala "hinni; ételt vitt Kriflus U-

.runknak, mikor a* puíztában meg-
• éhezett-volna; és az - után meg-

" er&sité 6tet , mikor a1 kertben 
imádkozik - vala. Kriflus Urunk
nak nem volt örizo Angyala > mert 
oem vók fcüksége reá ; a' jcnim 
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nem illendő volna, hogf égy gyep
inek adatnék páfztorúl, és mefte-
rűl egy bőks ,és tudós embernek. 

y. Mihály , vagy Michael azt 
"jelenti, hogy kicsoda, mintáz íltera. 
Mert mikor az iílen réfzérölineg-
hartzola Lutzifer-ellen, amaz igé
ket monda ^ mellyeket a' Királyt. 
Próféta az-ntán énekek, mondván : 
Pfalm. 11 a. lütseJa, mint a'mí'U-
runk Ifierifmi, ki a* magafiághan la
kik? Szent Mihály Arkangyal az-e-
lótt a'Sinagóga Fejedelme vók.rhoír 
pedig az Anya-fzent-egy-házé, melly 
néki innepet feentel egyízeri.meg. 
jelenéséért, meily illyen módon 
volt; Elsó Gyetáfius Pápa idejében, 
egy igen gazdag ember vala PuliáT 
ban, kinek neve Garganus, ki egy 
hegy-a!áct lakik-vala, mellyet ha-
íbnló-képpen Garganusnak hittak: 
talám a hegy S-tőíe v6tt nevet; 
vágyó a' hegytol. Történek egy-
fzer , hogy egy bika el - tévelyed-
,vén más emberek tsardája-kí>zzöl, 
fokáig kereftetett, és végtére meg
találtatott a' hegyen, egy barlangi 
ban. Senki oda bé nem mere men
ni: sz-okáért egy nyilat 16vének 
oda, melly mikor fél utat el-ment-
vólna, vifzízanére, és meg-febefíté 
azt , a'ki el-l&tte-vala. Tsudála-i 
tos dologaak látízék 32 lenni, és 
mindeneket meg - rettente , a' kik 
hallották-vala. Sztpontínus Pfilpok 
az Iftenhez fblyamodék , kony&róg-
vén j hogy Jelenrené-meg azt a' tit. 
kos dolgot. És három nap b&j-
tólvéa , és fzánteleo imádkozván , 

vége^ 
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•végezetre meg-jelenék néki Szent 
Mitáiy, mi - képpen az 6 órizéfe , 
és ókalma - alatt volna; az -okáért 
azt akará,, hogy abban1 a' barlang
ban egy Templomot építenének az 
Mennek, *mind az 6, 's mind a't&b" 
Angyalok tilzteíségére. A' P&íp&k 
a' népnek fokaságával bé-méné a' 
barlangba,ésláták, hogy a* barlang 
Templom módgyára va!a el-kéízít-
ve. Az - okaiért: a' Püfpíik Szene 
Mihály tifetefségére ízentelé azt, 
és ottan el -végezé az Ifteni SoloH 
mákat. Annak -utánna íbk tsúdák 
3&ttenek ottan; honnét az a'hely 
igen nevezetes l&n. Nemfokidomúl-
va Bóoifátzius Pápa egy nagy kerék 
Templomot építe Romában a' Szent 

Iften-után az Angyaloktól. 
Mihály tiíztefségére, és annak meg-» 
fzentelésérőí innepec ől! az Anya-
fzent-egy-lláz Szent Mihály hava. 
nak ap, napján. Kérjők a' Szent 
Angyalokat, imádgyanak Iftent é. 
rettftnk , hogy Szentek legyenek 
a' mi tselekedednk, és nyerjük", el 
az &rók dks8séget, melfyben 6k 
moft, és mind őrökké örvendeznek 
és mí-is örvendezhetünk yélekj 
egyetemben, Ámen. 

Az-Anya.rzent-egy.ház ölli Szent 
Mihály Arkangyal meg - jelenését „ 
a' melly napon t&rtént, melly vólc 
Pünkösd havának 8- napján , Kris. 
tus Urunk irfiietésének ncgy ízaz 
kilcntzven-St efztendejében,, 

Szent Mihály Arkangyal lnnepróí, 
És azokrél a* jókról, tnellyekti Is-
' ttn-után az Angyaloktól vefzfaik; 

és a' rm kótehfség&nMl, mel
lyel tartozunk a' Szem Angyala* 
kat tifzuhi. 

' H A R M A D I K B E S Z É D . 
I. A Z Anya-Czent-egy-ház, mikor 

í\ az Angyalok innepét fzeti-
teli, Morc.9. f. 33. mindenkor a' 
Szent Misében azt az Evangyélio-
moc olvaítattya , mellyben M van 
jegyezve, mi - képpen egy kis ve
tekedés támada az Apoftolok-kö-
a&tt: Matt. 18- Ki vóha kőzzídSk 
nacryoF?És hozzá-híván Jésus egy 
kisdedet, kítjákbe állata £>cec, ;és 

monda: Bizony mofíckm tíékuktM 
meg nem tértik, és Iéfztek mim a' 
kisdedek, nem mmtek-bé'mennyeknek 
0 fzegába, F'ilski azért magát meg
alázza mint £ kisded', a*'nagyol? 
Mennyeknek orfzágűían, Júl-lehec 
2L Szent Lélek akarattya, ki - által 
az Anya-ízent-egy *ház igazgattatík 
az Evangyéliom oivaftatásában ha-
fonló Innepeken, az légyen, hogy 
fenki meg ne titállya az alázatoC 
fokát, és kisdedeket, mert azok
nak Angyali mindenkor Kutyák az 
Klen ortzájátjmind-az-álcaí némelly 
Doktorok, noha nem a' bfitfl-fze-
rént, ezt a' hiftóriát az Angyalok
ról akarják magyarázói* mondván: 

hogy 
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hogv ttiibent az lilét} az Angyala* 
kat teremte, mindgyártmeg-jelén* 
té nékik az Ifteűi meg - teftesuié*. 
Jjek titkát i és-az 6 fterbik';eteib© 
tévé amaz áldott gyermek- )<5sö4 
Kriíluftj ki alvilágot meg-yáká; 
és az - után monda nékik r Bizony 
mondom néktek , ha ti úgy nem 
ssélekelztek, mint ez a' gyentíek} 
ha ti étet nem kóvetitek; az" aláza-
songban; ha e' kevés idö-alatt, 

HRíellyén az úton vagytok, és vagyon 
időtök , hogy jó t , vagy gonoízt 
érdemellyetek , nem igyekeztek e' 
fy érmeket követni, és ő-hozzá ha-
fonlúk tenni; ha nem akarjátok 6-
tét dfztelni, és imádni; az én ma-
lafztomban, és kegyelmemben meg 
nem erősíttettek , és az én dicső
ségembe bé nem mentek. Mind-
az-által Lutzifer látván ttíagát olly 
ízépnek , és tífzteleteftek;%nnv*; 
illetlennek, és bőftelenségnek kelé 
lenni, hogy egy embert kellene 
követni, tifztelni, " és imádni. És 
a' töb' Angyalokat - az 6 akarattyá-
ra akarván húzni , monda nékik: 
hogy nagy ízégyen , és boftelen-
ség volna , ha "ök olly nagy fzép-
ségben, és tifzteletben lévén, egy 
embert imádnának; harmad réízét 
az Angyaloknak az ö vélekedésére 
fordítá. Szent Mihály Arkangyal 
pedig engedelmes lévén az Iften-
nek , mind a' tob' Angyalokkal, 
és imádván a' Kríftus Jésuft azok
kal egyetemben , meg - ókalmazá 
az Iften tifzteíségéc Lutzifér-ellen, 
is eöb' Angyalok-ellen, kik Lu-

«etten«cs 
, nem tes-

tzííert [követék, Egy 
hartz kezdeték közőttők. 
tí fegyverekkel *-; hanem kfilótti-" 
b6i$ akaratottat,? és olly hatalmas 
volt Szent Mihály az 6 rárfaságával, 
hogy le-vetek'az Égből Lutzifert 
mind az ő követőivel- egygyfitt. 
Mihent Lutzifer ki - verettetek az 
J%böl, és le-esek a' világra, egy 
nagy ízózat hallaték j roelíf monda: 
jaj a' világnak ! mert oda efett Lu
tzifer, és meg-botránkoztattya art. 
De Tokkal nagyob' jaj annak, a' ki. 
által bocránkozáíbk j&ftek í job' 
volna ¥nnak , hogy egy malora-kö 
köttetnék a* nyakára^ és a' ten-
berbe vettetnék. így történek 
dolgok az ördögöknek , mert egy 
igen nagy kö köttetek az ö aka-
rattyok nyakára, melly az 6 meg. 
általködáíök vök , melly le-húzá 
őket a' mélységnek fenékére. Ak
kor monda az Iften : Meg-ójjátok 
magatokat, hogy fenki kitfinyt ne 
yéUyen ezekről az én Angyalim-
ról, kik meg-maradtak az Égben: 
meg - bőtsfillyétek őket, és tilzte-
letct tegyetek nékik. Mert bizony 
mondom néktek, hogy Sk mín-

• denkor láttyák az örök Atya Iften-
nek ortzáját. Ez az, a' mit némelly 
Doktorok mondanak ; mellyet én 
moítan elő nem hoztam-vólna, ha 
mind éppen, ázott nem fundáltat
nék , hogy a' volt á' Lutzifer vétke, 
hogy ő nem akarta imádni a' Kris-
tuft, azt Ítélvén, hpgy el-vefztene 
b&ts&letiben , ha 6 Angyal lévén , 
líjagát meg ^alázna a' Kriftus ima- y 

l dásár.:-.'" 



66 Melly fok lókat vefzúnt 
dására , ]ól-lehec ember» és Jfteti 
vóJna, 

2.MintJaogy a' Szent Doktorok 
közönséges Szcntentziája ,. melly 
a' Szent lráfon fbndákatik, az, 
hogy Lutzifer vétke kevélység, és 
engedetlenség volt. Szent Pál A. 
poftol a' 'Zidókhoz írt levelében, 
Fzóllván i az Iften Fiának meg-
ceftesöléséról , ffebn I. y, 6. 
Es-isrníg mikor H'-hozta az ő 
ghőfzüBttét a' fSld kerekségére, 
azt luondgya: Esimádgyík Siet az 
•Ifreúmk minden Angyali. - Mafodik 
réfzeben pedig így fzúll : Mefcji. 
Szűkség jiékúak fzorgahiato^aa 
tneg-tartuuutfk azokat, d niikethaU 
{ottunk, hogy valami ~ képpen ki ne 
follyunk. Mert ha az Angyalok, által 
mondatott befeéd eróíié lőtt, és min
den által-hágás, és engedetlenség ju
talmának igaz fizetését vótte , A-
rany-fzájú Szent János azt mond-
gy.a, hogy ez a' parantsolat: És 
imúdgyák íttt az Ifienmk minden 
angyali, közönségeién adatott az 
Angyaloknak; Innét ízármazotc 
nagy bofzfzonkodáfa, és gonofz aka-
rattya Lutzifernek Kriftus Urunk-el
len, melly miatt ki vettetett az Ég
ből: és mivel -hogy ellene bofzfzút 
nem álihar, az embereken akar boíz-
Izútájlary érette. Az-okáért mond-
gya Szent Baíüíus , hogy Lutzifer 
úgy tselekefzik, mint a' bika; melly 
látván,hogy az embertói vettetik 
néki tör a! íjzarvára, kegyetlenül 
bofzfzonkodik az ember-ellen;és mi
kor leg - nagyob' dfihöfiégében va-

Iften-után az Angyaloktól. 
gyón r- egy ember, formát ízoktak 
eleibe tenni, és az-ellen tólti bofz. 
fzúját; júl-lehet nem a' volt, a' ki 
néki tőrt vetett a' fearvaira. így 
tselekeízik Lutzifer-is : nem állhat
ván boízfzút a' Kriftuíön, ki őtec 
meg-kötözte ,, és oka volt, ho.j;y 
ki-vettefsék az Égből, és a1 pokol 
tíizének rettenetes kínnyát ízen-
yedgye; az ember-ellen akarja bofz. 
fzúját tölteni, ki az Iílen képére, 
és hafonlaeo&ágára teremtetett. El
lenében pedig z" jó Angyalok ízívőfc, 
fzerént ízeretik az embereket; el
sőbben azért, mert iáttyák a' Kri
ftus, JésuilÉ;ki ember, és Iíten : má-
fodízor; mert; láftyák ,, meily-ígeu 
áldozik őket az ördögök> és melly 
kegyetlen hartzot téfznek ellenek. 
Innét vagyon , hogy meg - paran-
tsolváti, nékik az Iílen , hogy lé
gyenek i az. emberek őrizői , es lé
gyenek nékik úgy-mint vezéri, és 
meftefi, ők azt nem neheztelik ; 
sőt tiíztelctes állapotnak itéíik, és 
abban nagy kedvek telik, Az-o-
káúrt a' rurtzban, meliyec az em
berek-ellen térzen az érdőg , két 
erős fzolgaival elvén, tudni-illik a' 
világgal, és a' teítcl, el jónck az 
Angyalok, és a' mi réízankről har-
tzolnak, és meg • ligetnek minket. 
2. Macbab. n . f. 8. A' mint tör
tének Júdás Makabéuííal, ki az Ö 
ellenséginck íókasjga - elten akar
ván hartzolni, meg-jclenék néki az 
Iílen Angyala, és meg - íégété ötét, 
és győzedelmet vőn az 6 ellensé
gül. Annak-elótte pedig, a' mint a* 

Szent 
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SzSúsmoad^yi-a.Mach. 10.^.19. tá őtet. Ezek az áldott Angyalok 
Mikor kemény hartz volna , lácta- mí-velfink járnak minden útaink-
tának az ellenségektől az Egból őt ban; a'mint Raüel az ifiú Tobíák 
férfiak lovakon, .arany zabolákkal fal, Toi. <;. ki fok jókat vótt az 
tkt(ek,a" 'Zid'kat vezetvén; kik- Iftentől ez-által az Angyal-által, 
kftzzúl ketcen Makabéuft közbe-ve- Ki mid5n hofzfzú útra ment-vól. 
ven , és az ó fegyverekkel kórnyfi- na, és az Annya igen fíratná ótet 
3e forgolódván,sérelem-nélküimeg- monda a' vés Tóbiás: Ne fin; 
ólulmazzák-vala> az ellenségre pe- cgéfségben el-jut a 'mi fiunk, és 
dig nyilakat, és menny-köveket ha- cgéfségben viízfza - jö hozzánk, 
gyigálnak-vala -, melty-miatt vak- Mert hifzem, hogy az Iftennck jó* 
siggal - is meg-háboríttatván, és ból- Angyala késéri őtet; és jól rende-
düláffal-is e l - te lvén, el -hulla- li minden dolgait, úgy hogy őröm-
nak-vala. "' mel jőjjőn-vifzfza hozzánk. Ezek 

3, Ezek a' Szent Angyalok meg. a'míréfzúnkr&l állanak, és minket, 
©halmaznak minket a' vefzedeí- meg -oltalmaznak ,' fenyegetvén a' 
ölektől, mellyekben gyakorta for*-, mi ellenséginket; a' mint Eliséus 
gunk, Oen. 19. f. 15-., a' mint Ló- Prófétával tselekedén^k, 4. Reg, 6. 
tot meg-ókalmazták., mikor ki-vit- . f. 16. mikor a' Szirufok kőrnyül-
ték Sodomából, hogy ott a' Sodo- vótték-vala a' váraft, melly bén Eli-
mítak -kőzött eh nSM.égjen. Ezek séus vaja ; mert Angyaloknak fow 
a' Szent Angyalok; tneg-tartóztat- .kasága méné az 6 oltalmára. Ezek 
nak minket , ha néha vakmerő- az Angyalok igazgatnak, és vezet-
képpen rohanunk valami nagy vé- nek minker «•>• úmn ™»n-„=„ 1. 
tekre ; a' mint történek Bakám 
Proféúval, Kum. ii.ifr. a$. kicl-
akarván menni, hogy az lílen né
pét meg-átkozza, eleibe álla egy 
Angyal az útban mezítelen kardal. 
Ezek a' Szent Angyalok meg-vi-
gafztalnak minket nyomorúságink-
ban ; aJ mint Kriftus Urunkat., Luc. 
ni. üt. 43 . mikor a' kertben imád
koznék , és fzomorú volna az ő lel
ke , egy Angyal meg-bátoríts. Jól
lehet a' Jésusnak nem vuk őriző 
..Angyala , mert nem fzűkőlkódék 
a'-nélkol; mind az-ákal le-ízálla egy 
Angyal Mennyből, és meg. bácoxí-

járnunk; a' minc a' 'Zidókat vezér-
lették j mikor Egyiptusból ki-men-
nek-vala; Exod, 13. f. 21. mivel
hogy az Úr Angyala elóttők mé-
gyea-vaía , hogy utat mutatna t 
nappal felhő ofzlopban^ és éjjel tüz 
oíziopban, hogy vezére volna útá-
nak mind a' két időben. Soha el 
nem távozott a' felhő- oízlop nap
pal yfem a'tnz ofzlop éjjel a' nép
eiéi. Ezek- a' boldog Angyalok 
meg-erősítnek minket, és gondos 
vifclnek reánk e' •világi utunkban j 
a' mint Illyés Prófétával tseleked-
tek, 3.Atg. l$.$. j . iaert egyAn-



,£g .;:•••- Szent Qémét 
gyai ételt,és italt hozott néM* *nw 
4&n nagy út volna előtte, Ezek 
az Angyaloli'bé-rautattyák az Iften* 
nek a' mík6ny6rgé{inket, é"sk6ny-
húJlatáfinkat Í a' mint" tselekedének 
Sárával^a' Rágueí leányával,' Tok 
3, ^ . 7 . ki hécfzer maradóit - vala 
Ozvegygyé i mert az ordőg egy
más -után meg-ölte-vala a'hécíér-
fiat, kik bé - mentek - vala ó-hozzá-
ja; és egy Ángyai bé-mutatá azo 
imádságit , és kóny - hííllatáíic az 
Iften-eleibe , és meg - ízabadíctaték 
attól a' nyomorúságtól. 

4. Végezetre ezek az Angya
lok mikor a' mi lelkönk el-válik a' 
teílönktól , ha a' Purgátóriumba 
mégyen, oda késérik 6tet; és gyak
ran meg - Tátogatván, bátoríttyák, 
és erősítik &tet. Ha mennyekbe 
mégyen, előtte mennek nagy öröm
mel , és vígafsággal Annák • okk
ere-ijlendó dologi hogy annyi' fok 

Szent Gábriel 
I. trŰldeták ! öábriel Arkangyal 
. , J \ az Iftentól Oa/i/eámk víu 
íafsába, IMC. I>-•$, 26, meEynefe 
Názáret neve , egy Szúzhóz, ki fér
fiúnak vala el-jggyezve, kinek neve 
fala jóíef} a' Dávid házából j és a' 
fcöznek neve Mária. Szent Gcr. 
gely/, és Szent Bernárd azt mond» 
gyák, hogy Szene Gábriel nem az 
alsó :titcrárkia- béli Angyalok- kóz*. 
zfil vúlt, a' honnan közönségeién 
vannak az Angyalok, kik e' világ* 

yrkangyaíról v . 
jókat vévén az etrAerek az Iftert 
Angyalitól, nagyö blcsfillyék, & 
íiíendó-képpea tiíztelíyék éket. 
Ezt jól meg ^gondolván. Harmadik 
Bonifátzius Pápa, és látván, hogy 
Rómában a' Szentek tifztefiégére 
fűk Terhplomok építtettek - vol
na , a' Szent Mihály Arkangyal 
tífzteíségére - is építtető egygyet t 
mcllynek emlékezetére azt akará t 
hogy az egéCz Kerefzténységben 
meg-úllenck a' Szene Mihály, és 
a' t6fa' Szent Angyalok ínnepéc , 
Szent Mihály havának 29. napján, 
Mi - nék&nk ezen a' napon kivált
képpen kell órveudcznfink a' Szent 
Angyalokkal, -kéryén.' őket., hogy 
nyerjenek feent malsfetot nékfink 
az irgalmas- Iftentóí, hogy hóltunk-
utánő.vélek egyetembea mind &; 
rókké 6r&lhefs5nk + és vígadhaf. 
fűnk a' Mennyei örók boldogság, 
ban, Amcn. 

Arkangyalról. 
ra' jónek -bizonyos dolgokért, és 
hogy az,embernek-őrizői Jegyének; 
hanem mint -.hogy oliy méltóságos 
nagy a'tkos dolog volt, a* miért 
káldetett-vala, illendő vók, hogy 
a' kg - felsob* Hierárkiából lenne , 
a* mint bizonnyal onnan-is volt, 
Bé.mcnvén az Angyal a' Szűzhöz» 
monda { ŰdvS-üigy nmlafzfa} 4d-
fyes: a% Úr fe-veM s ifdstt vagy 
te a<z Af%f%ony-úllat®k*kh,kt, £a 
mivel-hogy, látá a* Angyal, hogy 



Szent Gábriel Arkangyalról 
az 5 fzavaít hallván a' Sz5z, maga- bében fogadgyon 

:s - háborodott - vúlna ban meg - háborodott - volna ; és 
gondolkodnék, mi-néma Yülna#ez 
3.' k&fzóflces, meg - akará őrét bá
torítani, mondván néki: Ne féliy 
Mária, nurt kedvet taiáltálaz Iflen-
néli imé méhedben fogadfz ^ és fiat 

Jíúl/z* és- azo mvét J-éfusuak hívod. 
Ez nagy léfzen.- és £ Magafságbeli 
Fiánakfávattatihés orfzágola' Jé-

'hat-hátéban érőkké: és az ő arfzá-
gának nem léfzen vege. Ez annyit 
téizen, mint-ha azt mondotta-vúlna 
s! Száz Máriának, hogy 6 Annya 
léfzen a' Meífiásnak , és annak a* 
Királynak, kit régtől-fogva vára ' 
'Zidó nép; ki meg-jgértetett a* régi 
Szent Atyáknak , kivák-képpen 
Mójfesnek , és Dávidnak ; kiröi 
írtak a' Próféták, fő-képpen I&íás: 
Ifai 7. f. 14. Imé egy. Szút mé-
h ében fsgadv és fat-fzíd. A' Száz 
hallván c' beízédet, monda az An
gyalnak: mint lépten ez^mert fér-

Jiat nem ifmérek ? Tudskozék annak 
a'módgyáról)rni.képpen vinné azt 
az Iften véghez; mert nem kelle
ne lenni embernek cselekedeti-ál
tal, és nem cudgya - vala, mi - kép-
pen lehetne az ; mert foha férfiú
val nem cártalkodott, 's nem-is 
akart táríalkodni; mivel az Iften-
nekfogadáft tőtt-vala, hogy meg
tartaná ízfizeíségét- Monda az An
gyal néki, hogy femmi egyéb nem 
kívántatnék , hanem csak az 6 aka-
ráttya: a' többit bízná Iftenre,merc 
az Iften mindenható, és meg-tse-
kkedheci azr, hogy egy Szöz iné. 

63 
és fiat ízöljyőn 

veíztéie-'néíkúl-
tselekcdhette , 

az ő ízözefsége el 
is ; a' mint meg 
kogy. Ersébet, ki magtalan vaía _ 
immár vénségében fogadna fiat. 
Az okáért felelvén aẑ  Angyal, mon
da néki: A* Szent Lékk fzáll te-re-
ád, és a' Magafság- bélinek ereje 
meg-árnyékoz téged'; és azért a' 
Szent-is, melly tSledfzúlettetik, Is. 
tea Fiának hívattatik. És imé Er^ 
sebet £ te rokonod 6-is fiit fogadolt 
vénségében: és ex. hatodik holnapja 
annak, d ki magtalannak hívatta~ 
tik: mert nem léfzen lehetetlen az 
Ifiennél femmi ige. íftennek enge-
áé a' Szöz az 6 akaraetyát, nagy 
alázatoíön mondván: Imé az Ür 
fzolgálója y légyen nékem d te igéd-
fzerént: és ezen ízem - pillantásban 
az Iften Fia meg-teítesuíe £ Szűz
nek méhében. És Gábriel Arkan
gyal el-végezvén a' követséget, 
el-méné. 

1. Nem tsak ez a* méltóságos 
követség adatott Szerit Gábriel Ar
kangyalnak, jól-lehet ez elég lőtt-
volna, hogy őtet igen nevezetefsé 
tegye; hanem annak- előtte haíön-
ló-képpen meg-vitte a' követséget 
Zakariás Papnak, midőn a' Tem
plomban jó illatot tenne az oltá
ron, hogy Ersébec az b felesége 
ízfil néki, és annak nevét János
nak hívja: és fökan őrölnek az, 6 
fzöletésén; mert nagy léfzen az llr-
el&tt, • De kmjvel-hogy kételkedek 
Zakariás mondván: Honnét tud-
gyam ezt; mert én vén vagyok, 

I 3 és a' 



yo Az Öriz6 An 
és a' Feleségem íd&s napjai- fzercnr. 
Akkor felelvén az Angyal monda 
néki: Eor vagyok a' Gábriel, ki az 
Iften előtt állok: és te - hozzád kül
dettem -fzóllaisi, és ezeket néked 
éromul hirdetni És imé^ meg - né-
műlfz, és nem fogfz - fzúllhatni a' 
napig, mellyben ezek meg-léfznek; 
azért, hogy nem hittél az én igé
imnek, mellyek bé-tellyeíednek az 
6 idejekor. Ugyan ezen Angyal 
fzüiloct Dániel Prófétának, és meg
mondotta a' heteknek fzámát az 
Iften Fiának meg-teftesfiléséig. Né-
melly Doktorok azt mondgyák, 
hogy az Iften Aranyának Örizó An-

ígyalokroí. -
gyala ugyan Szent Gábriel Arkan
gyal volt: 6 a'Kriftus jésuft , mi
kor a' kertben fzomorú lélekkel 
imádkoznék, meg-vigarztalta : 6 a' 
Dicsőséges Szíiz Máriának öromec 
mondott, mikor az 6 fzerelmes 
Szent Fia fel-támadott Bizonyos 
dolog , |ogy Szent Gábriel Arkan
gyal igeri nagy a' íeg-fovebbik An« 
gyalok -kózótt, és fzökségfínkben_s 
meg-fegíthet minket r' kérjük azért • 
ó te t , nyerjen malafetot mi-nék&nk 
aíz literitől , hogy holtunk-után 
légy fink réfzefek a' Mennyei orók 
dicsőségben, Ámen. 

Az Örizó Angyalokról 
I . TGen nagy gondot vitelnek mí-

JL reánk a' mi órizo Angyalink 
-a' mi háborúságinkban, és nyomo-
ráságkikban ; mert ók imuactyák-
bé az Iftennek a' mi kónyórgéfin-
k e t , és kóny-húllatafinkat, mel* 
lyeket téízfink a' mi fzükségfink-
ben j és nyavalyás állapotunkban ; 
és az Iftennek fzfintelen kónyó-
rógnek mi - érettünk, és töb' Szó-
fzollúkat fzereznek nékünk Mtfnny-
orfzágbaa, hogy a' mi dolgaink jól 
végezödgyenek. Tarsúl adgyák 
magokat nékünk e' világi fzarán-
dokságunknak úttyán ;- és ha tör
ténetből élőnkbe jó a' ha l , hogy 
cl-nyellyen minket, a' vétek tudni
illik, melly minket meg.fofzc a' 
klkfink életéből az órizó Angyal 

mindgyárt meg-fégét minket, meg. 
bátoritcya fzívfinket, hogy meg-ra-
gadgyuk a' halat , és yonnyuk-kí 
azt a' folyó-vizból, darabollyuk-fel, 
figyelmeteftn meg - gondolván az t , 
a' mi vétekben találtatik , és ki
vévén; az epéjét, és a' máját...', A* 
mája , roelly a' bun, fzfikség, hogy 
meg-égetteísék az Ifteni ízeméinek 
tözében : illyen módon el - özi az 
órdógót. Az epéjét, melly a' bün
tetés, a' fzemeinkre kell tennönk; 
mert viízfca - nyeri a; lutáfunkac , 
meg-gondolván , hogy az Űr Iften > 
órók bfincctéfTel bönteti a' halálos 
vétket. A' ki ezt láttya, és mel
lyen meg-gondollya, meg-ismeri, 
melly nagy vcízedekm az Iftenc 
meg-bántani. Némcllycknck az 6, 

úzJb 
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Áz Őriző A 
rizó Angyal belsó sugallatok - által 
azt tanátsollya , hogy Papokká, 
vagy fzerzetes emberekké legye
nek : némellyeknek, hogy' világi em
berekké legyenek , és magoknak 
feleséget vegyenek, nem bujaság
nak okáért, Tob. %. $. 9. hanem 
tsak maradék jókhoz- Való" ízeretet-
ból, kikben áídattafsék az Iftennek 
Szene neve. Arra - is gondot vifel 

- a' mi orizó Angyalunk , hogy, ha 
• igazán ízolgálunk az Iftennek, meg 

ne fogyatkozzunk azokban, mei-
iyek fzükségefek mind lelki, 's mind 
tefti. tápláláfunkra. Végezetre a' 
mi Órzó Angyalunk nagy öröm
mel viízen minket a* mi régi A-
tyájnkhoz, minek - utánna e' világi 
fzarándokságunkat el - végezzük. 
Ki nem mondhatni, mell) nagyö-
róme , és vígasága vagyon az ori
zó Angyalnak, mikor egy lelket 
vifzen az Ittenhez, meg-lzabadít-
ván azt a' világi (ok háborúságok-

" túl. Mikor az "orizó Angyala' Föl
séges Ur Iftennek bé-mutattya az 
ember lelkét s el-hívja mind a' di-

^ tsóölt* lelkeket , és a' Szent An
gyalokat , hogy órúllyenek ., és vi-
gadgyanak 5 - véle egyetemben. 

•2. Nagy hála-adáíTal tartozunk 
az Iftennek, ki mi-érettünk- e'vi-. 
l'agra köldi.az ó Sz. Angyalit,hogy 
minkec őrizzenek , és. mi - reánk 
gondot vilellyenek. A' Szent Dá
vid mondáfa-lzerént: Ffalm. 90. 3?. 
11. Az Angyalinak paramsohfelo-
íed, bozy meg-árizztuek téged' min. 
dtu útaidi>afi. Kmtidhit bordáznak 

ngyalokrol. 7? 
téged", 6ogy as tálam kofa m vjf:d 
<? te láb adót. Máfutt pedig azt mond-
gya: Pfalm. 33.;f. g. Az Úr Au*. 
gyah, az ótet félők- kórfd Mozit, és 
megmenti őket. Szent Pál Apoftoí 
pedig így fzóll az Angyalokról: He!/. 
\..f, 14. Nem minnyájan. Szolgá
ló lelkek-é, azokért köJdetvén fzol-» 
gálatrá, a' kik az ödvőfségnek 6̂  
rókségét véfzik, &c. Láfd-meg az 
Első , és a' Máfodik-, és a' Harma
dik Befztdet az Angyalokról. Mi-
dón kicsiny a' gyermek, és még nem 
tud bfint tenni, az őriző Angyala fe-
géci ócet, és meg-ókalmaz/ca a' ve-
fzedelmektői, mellyeket akarna né
ki tselekedni az ördóg, meg-sért
vén ótet. valami tagjaiban , vagy 
pedig valami érzékenységében, sü
ketté, némává, vagy vakká távén 
Ótet. Annak - utánna mikor na-
gyob' léfzcn, és az okofsággal tud 
élni, mindenkor arra figyelmez az 
órizó Angyal, hogy meg-ízabadittsa 
az embere mind azoktól, mellyek 
kárt tehetnének néki mind ces* 
tében, 's mind lelkében; meg - int
vén btet, meg - cllenzvén a' go-
nofztól, eltávoztatván az illetlen
ségét ; tanítván ótet , mi - képpen 
fzolgáilyon íeg - jobban az Iftennek 
malarzcyával. A' melly embernek 
pedig világi gazdagsági vannak, 
arra inti ótet az órizó Angyala , 
hogy a- fzegényéknek alamisnát 
adgyon, táplállya a'- fzuk&ikódó-
kót tehetsége-fzerént , és az igye-
fogyottakat meg-fegétse. És noha 
mi gyakorta ellene-állunk, és en-

gedet- . 



ya , Az Apró Szentekről. 
fedetlenek vagyank rrékí;rnínd-az- beís&k; és mindent gonofztol 's 
álul sem bofefzonkodik, és ei nem kár-valtáíbktól fzabadok lehefsfok 
farad; sót mindenkor igen ízor- hogy e1 világi vefzedetroes, és ne-
galmatoskodik minden javainkérc, héz ] utakat ákal-menvén, nyerhet 
igyekezvén, hogy azokat el-nyer- s&k-el az órók életet, Araen» 

Az Apró Szentekről 
£ LS Ő B E S'Z É'D. 

2. CZent Máté Evangyelifta ezeket 
kJ írja az Apró SzentekróLs, 

mondván; Matt. 2. f'. 23. Az, Ür 
Aagya/a meg-jehnékjófefnek alirtá-
bunynwidván : Ketly 'fel, is ved" ci 
gyermeket, sa%Amyát,ésEgyiptux-
f/a fufis, és Mgy vtt, £ míg nng-moa-
dmn néked. Mert kerefni-fogja He
ródes á* gyermeket, bogy el-veftejfe. 
Ki fel- kelvén, vévé a'gyermeket, 
's az- Annyác éjjel, és el - méné E-
gyiptusba : és lön ott a' Heródes 
haláláig": hogy bé-tellyeíednék a' 
mi. meg-mondatoct az tlrtól a'Pró
féta-által, mondván: Bgyiptushől 
hiitamax énfimmt. Akkor Heró
des látván, hogy meg-tsúfokacoct-
vóína a* Mágti foktól, igen meg-ha-

.jaguvék; és el - küldvén, meg-ölé 
mind a' gyermekeket, kik Betle
hemben, és annak minden hat* 
riban valának két efztcnd&sok-
tól -fogva , és aláb' , az íd6 - fze-
Ként, melíyet a' M'iguíbktól kér
dett-vók- Akkor bé-tellye(edetc, 
a' mi meg-mondatott Jeremiás Pro-
féta-ákal, mondván: Százat ial/a-
toti Rámában, fira's', és fok ordí-
tuti-Ráhel firatván a''fiait, és mm 

akart meg-vigafxt altatni', mert nm-
tsemk. Igét? nagy gond-viíeíéfc 
vagyon az íftennek az ő barátira:, 
kiknek meg-mucattya az orvoíságot, 
minek - efótte el - jojjon a' vefzede-» 
lem. Meg - lehetett - volna a' min
denható Iftencól, hogy Júfefet, é* 
a'Szent Sz&zet az 6 Szeiít Fiával 
egyetemben minden bátorsággal 
meg-tartank tswdálatos-képpen Ná
záretben ; de néha nem akar csu
dát tenni, midőn emberi múd-fze. 
rént orvofság találtatnánk. Pél
dánk ebben Ábrahám, Gtn li.f', 
IX. ki mikor közel volna, hogy 

-bé-menne Egyíptusba, monda a' fe
lesegének : Tudom, hogy ízép afz-
fony vagy: és hogy mikor téged' 
megJátoak az Egyjpty.iufbk> azt 
fogják-mondani : ez ennek felesé
ge : és engem' meg - ölnek, és té
ged* meg tártnak. Mondgyad azérr, 
kérlek, hogy húgom vagy; hogy 
jól legyek miattad, és éilyen lel
kem kedvedért. Midén azért be
ment-volna Ábrahám Egyiptusba, 
látták az Egyiptziufók az Aízfzony-
állatot, hogy igen fzép volna : és 
a" Fejedelmek hírré aduk Fáraónak, 
és dicsérek azt eldtte: és az Afz, 

feony 
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vitetek" a* Faraő hazába, torsággal akarnák lenni mintfes fte-fecmy 

Ábrahámmal pedig jól connek érette. 
Meg-oftorozá pedig az Ur Fáraót 
igen nagy_t$apáfolikáí>.és,az. 6 há
zát, Sáráért az Ábrahám feleségé
ért. És híva Fáraó Ábrahámot í és 
monda, néki.: Mi dolog ez, a' mit 
cékerrí tsefekedtél? Miért nem fe-
lentetted-raeg, hogy feleséged vófc 
aa l Mi okért moaíptizű búgjad-
mk fenni, hogy feleségfil vendérn 
Stet? Moft azért ihol Feleséged r 
Tíd'-el ötét, és menny-el." És>pa-
yantsofa Fáraó Ábrahám - felöl a' 
férfiaknak: és el-késérék otetV és 
a' Feleségét* és- mindent ,'á* míe 
vala. dm, ÍO. $. ia . Melyet iga
zán mondhatott Ábrahám'; mert 
ugyan attya-fia vók, 

<Z. Nem késék Szent jófef vég
hez vinni , a* rnk az • Itten paran-
tsola néki:, az Angyal i által. Még-
beízéllé a* " Szentséges Szfíznék"' az 
Itteni' jelentéit., és minden' kéfede-
lem - nélkül vévék ar gyermek jé-
suíl, és titkon Egyiptusba menvén, 
Ott lakának a'. Heródes1 haláláig. 
A'- régi. Ádám meg-fzegé az Itten 
paráacsofattyát 1 és eí-fut - vala £&-
le: de áz új Adátn a' Kriftus "jé-
Sus., .hogy bé - töltse az íften pa-
tantso-lattyát , „el - rejti magát ,. és 
mint jövevény titkon léízen .némelty 
eíztendók-által Egyip'tusban, Ezt 
pedig a* Szentek Vigasztalására tsé-
lékedé, hogy: ufe .tsu-dálkoznának , 
fea néha kétíízeritcetnéaek' el-Futni r 
ez aern csuda, mert idegen földön 

lyen, még Egyipmsban ar Pogá* 
nyok'.- között-is légyen az 5 tá'ríis 
ságofthan á* Kriíltis; jésus , a' míött 

V'Szent jófef^ésa' Szőz Maria tár> 
(aságáhan' vók ; kik fótorságofok 
voltak, és, jól tárEattak azoktól as 

pogány" népektől; melly azért tör
tének,, hogy a' Szentségéi gyermek 
Jésds 6 - vélek vók. Az tfr> Jéstté 
.Kriftus meg-engedi ezen a' viÉgdtf, 
'hogy. az emberek :, mint a* 'gyér* 
meket oda vigyék öté t , az hová" 
akarják ; éí a' ki őtet' tárfiságábat 
vefzí ,/s meg-marad 6-véle, bátor^ 
ságös lehet r ha az egéfz pokol har-
'szdna-ís ellene; és vigan mond-
'hattya Szene Dáviddal: Az Úr az 
ía világojttáfam, é$fz.abaiúlífom, 
kitől fittyek I Pfalm.i6.A% Úr a-t 
én életemnek óhalmaiáj a , kitol ret
tegjek.? Rgygytt kértems% Ürióljs-
még azt kérem ,hogy a% úr hátában 
lakjam életemnek teílyes napjaiban. 
Heródes hamtíTan, és kegyetlenül 
bírja- vala 'Zidó-orízágot;mert igák 
ság-fzerént nem 8tet illette- volna, 
idegen nemzetből lévén; jói-lehet 
kép-mutatás-képpen 'Zidóvá lött-
vólna, és a' 'Zidók törvényét tar
totta. Tudta 6, hogy az a' nép a' 
Meíííás nagy Királyt várja , ki őket 
meg -(zabadítaná minden ellensé
gektől ; ' ezt pe'dig idö- ízerént érti-
vala. Azt írja Szent Máté Evan-
gyelifta, hogy mikor ízSletett - vol
na Jésus Juda Betlehemében He
ródes Király napjaiban , imé Má-

vannak. De raind-aZrákal" bá bá> gufok jövének nap- Relstról jént-
S&esitek ü l e t c VL sákro-
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sáiembe, moíuiváii: Hol vagyon, 
a' ki fzűlecett a"Zidók. Királlyá? 
mert láttuk a' tsiílagát nap - kelet-
{jen, és imádni" jott&'nk ötét. Hal-
.Vkn pedig Heródes Király, meg há-
boredék ». és egéíz Jérusálem véle. 
£s örzve-gyöjtvén mind a' Papi Fe
jedelmeket, és a' népnek: írás-tu
dók,, tudakozik - vafa 'tolók, hol 
ízületnek a' Rriftus ? Azok pedig 
mondának néki: juda Betlehemé. 
ben: Mert így íratott meg a' Pró
fétától •; És te Betlehem Juda föl
de, femmt >• képpen nem vagy leg-
kiflefa' a' Juda fejedelmi - között: 
mert belőled jö-ki a' vezér, ki az 
én népemet Izraelt vezérellye. Ak
kor Heródes titkon hívatván a* 
Magútokat, ízorgalmacofon meg-
tudá tolók a' csillag idejét, melly 
nékik meg-jelent » és el-kfildvén 6-
kec Betlehembe, monda: Mennye-
tek-eí, és kérdezkedgyetek fzor-
galmatofon a' gyermek-felöl i és 
mikor meg \taEd!yáook , Szennyéi 
tele-meg nékem, hogy én-is el-
menvónjimádgyam 6tet. Az Iften-
telen Heródes hamis álnoksággal 
monda, azt, mert ó meg-akar ja-va-
h 6Ini a' gyermek Jésuft. De a' 
mint a" Szent Lélek mondgya: Prov. 
ÍZI, &. 30. Nints Mltsefsfg, nints 
okofság, nints tonáts az Úr - ellen. 
,Az tlr lítcti olly balgatagságot bo-
tiáca Heródesre, hogy fenkit nem 
tuda a' maga emberi-kózzül el- kül
deni a' Mágufbkkal, ki 6tet a' do-
Jogról bizonyofsá cötte - volna. A' 
Mágus Királyok pedig feleletet vé. 

vén álmokban , hogy vifzfza ne 
mennének Heródeshez, más útoa 
térének az 6 tartományokba.. 

3. Annak -utánna látván Heró
des ,hogy meg-tsúfb!tatott -volna 
a' Mágufoktóí; és igen lelvén, hogjr 
el-vefztené az orfzágot, egybe-hivá 
a'Kapitányokat , és a' vitézek fe. 
reginek Hadnagyit; és a' mint Sze-
kutziai Báfilius Pfiípok mondgya ,il-. 
lyen-képpemfzólla nékik: Szerelmes 
barátim, és kedves vitézim, jól tu
dom, fok crós hadakban forgotta
tok , és mindenkor ditséretefen vi-
fetettek magatokat ; meliy crós ízi-
víiek voltatok az én ellcnségim - el* 
len, melly gyakorta halálos veíze-
delemre vetettétek életeteket az 
én fzolgálatomérc, jól tudom mind 
ezeket. De moílan igen nehéz do
log történt orízágombaa » mellyet 
ha mindgyárc meg nem orvofolha-
tok, minden kétség - nélkül el-vefe. 
tem az én orlságornot; ti pedig 
engemet, a' ti Királyotokat, ki ve
letek gyakran jót cselekedtem, és 
fokkal cöb' jókat akartam tseleked-
ni. Moft ágért ha nékem akartok 
fzolgálni, meg-lácízik abban, a'mit 
néktek mondandók j és ha maga
tokat erős vitézeknek tanyátok 
lenni, rnoít az ideje , hogy tsele* 
kedettel-is meg-mutaísátok : mivel, 
hogy az én hazámban Igen gonofJE 
vcfzedeímet forraltak ellenem. Lé
gyen • híretekkel azért, mivel cic 
kon igen fenyegetnek engem', hogy 
el-rontanak engem* orfzágömmai 
egyetemben, Nem .tufekodnak • 

"• «aoü 
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tnoft elíenem nyiíván-vaju haddá!, 
hanem egy gyermetske, kinek Hin
tsen még két efztendeje, fenyeget 
engem*, és meg akar foíztani Izrael 
orfzágának koronájától, é& Kirá
lyi páitzájától. E' gyermek pedig 
Betlehem varasában fznletett,"ésott 
vagyon moftan : e' gyermek - felől 
mondották a' Próféták, hogy Iz-
jaelnek Királlyá léízen, a' maga 
fejébe téfzí az én Királlyi koroná
mat , és ki- véfzi a' kezemből az 
Orfzág páltzáját. Igen félek a' 
Próféták mondásától, mert nem 
láttam a' gyermeket. Emlékez
hettek a' Mágus Királyokról, kik 
nap-keletről jővén mondának: Hol 
vagyon ,a' ki fzőletett, a' 'Zidók Ki
rállyá ? mert láttuk a' tsillagát nap
keletben , és imádni jöttünk étet. 
Ha azok. qllyan meizfze - való tar-' 
tományokban lévén , fékek tőle, 
hogy ne telnék én illy közel lévén. 
Azt rendeltem - vala én azoknak a' 
Királyoknak , hogy meg-találván a' 
gyermeket, izennyék-meg nékem j 
mert én-is el-mentem-volna 6tet 
látni , és könnyen meg-fzabadúl-
tam- volna e' ve(zedelemtől. De 
azok, nem tudom, mi októl vifel-
tetvén , engem' meg-tsúfoltak, és 
más úton tértek vifzfea az 6 Or-
ízágokba, íemmit nem izenvén né
kem. Én igen félek, és búsulván 
tsak rettegek, nem tudván, mi kő 
vetkezik reám e' dologból. ÍSFints 
más orvoíságbm, nints már hová 
folyamnom, hanem tsak ti-hozzá
tok. Annafe-okáért ez az én aka-

Szentekról. j« 
ratom, hogy ti mindgyárt Betle-
hembe mennyetek, és annak min
den határiba , és a' kőmyöl .való 
tartományokba; és mezítelen feay. 
vérekkel bé-menvén a' házakba, 
ne bántsátok a' vén embereket, ne* 
illefsétek az ifiakat, fé az afzfzony-
állatokat, hanem őllyétek - meg 
mind a' férfi gyermekeket két efz-
tendősőkt61 - fogva, és aláb', Ve
gyétek jól efzetekbe, a' kik két 
efztendós&k, és a' kik ezeknél kis. 
febbek, mind meg-őllyétek; tsak 
egygyet-is el ne hadgyatokj mert 
ha vagy egy meg -maradna, a' foíz, 
tana-meg engem' az orfzágtól. Ne 
tekintsetek az Anyáknak foáíira } 
sőt azoknak kezei«kőzót-i$ meg
keresetek az én ellenségimet. £s 
ha valaki azok-kózzől oltalmazná 
fiatskáját, őllyétek-meg mind fiá
val - egygyűtt. Senkitől femmit ne 
íéllyetek ; mert én ti Királytok pa. 
rantsolom néktek. Mennyetek-bé • 
abba a' várasba mint az orofzlá-
nyok , mindenütt fel - kerefsétek 
nagy fzorgalmatofsággal, hogy tsak 
egy-is azok.kőzzái valami rejtek
ben meg ne maradgyon, ne tarám 
a1 lenne, a' kit a1 Mágus Királyok 
imádtanak. 

4. A' Kapitányok meg-értvén 
a' Heródes Király akarattyát, hírré 
tévék aZ egéíz hadi feregeknek. 
A' vitézek pedig -mkmyájan egy-
gyezének azt az iítenteíenséget_* 
meg-tselekedni. Egy akarattal Bet-
ichem-félé indúiának : bé - méné
nek a' várasba,, és el-kezdék a' ret-" 
& 3 tene* 
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fcoetes nagy /vér- ontáft. A' ke
gyetlen farkafok Ölni kezdek a' fze-
ilíd bárányokat". ' Minden házak 
meg-telének a' keíerves Anyáknak 
firáfok-kaí, Vordkáfokkál: az útGzák 
fneg - öntöztettek az ártatlan gyer
mekek vérével,'' és a' píaczok nieg-
töltettek azoknak meg-hólt teltek
kel , Heródes nieg - akará ölni az 

"ílr jésus Krktuít azokban azt ártat
lanokban , és azok mind meghaló-
r.ak .a' jézusért, ki fzánnya - vala 
6ket Égyiptusbaiij tudván, hogy 6-
érette ha!nának-meg: mind-az-últal 
jól tselekedect ebben 6 - vélek, és 
innen nagy bafznok lön nékik, 
mert minnyájan ndvözfikenek. " Ha 
ezek áz Apró Szentek olly kitsiny 
korokban, és oliy alkalmatolság-ál-
ral meg nem holtak-volna, úgy 
történhetett volna, hogy fokán köz-
zjjiók el-kárhoztak-volna. De az 
tír Jésus Kriftus nem akarta , hogy 
valaki azok- kfizzGl el-kárhozzék , 
kik abban a' tartományban , és 
időben ízölettejk, mellybcn ó lzaie-
tett. Nevekedett az üldözés, ne
vekedett az ártatlan gyermekek
nek ki-untatott vére, meg-telvén 
mkr az-utfzák, nevekedett a' meg-
oletceknek fz'amokj de femmi kép-
pen meg nem fzSnik vala az Iften-
tclen vitézeknek kegyetlen d&höf-
ségc. Nem voltak elégségetek az 
k u d a n gyermetskéknek uicalmá-
,ra a' leg-tickosb házak ; nem volt 
elégséges az Iílen Temploma , a' 
hol áz.íften rilztcltetett, a' hová a* 
népek egybe- gyűltek, hogy az Is-

Sze»tékr§i 
tent imádgyáíc'Ott.áfdozatot neíts 
tótcek, "'mert tsak a" jérusálétm 
Templomban tóttek áldozatot az 

.Iftetmek. ' El - kezdették a* Bedé. 
hetn Templomában-is az áldozat 
tételt , néni oktalan allatokból, ha. 
nem sít ártatlan gyermetskékboL*, 
Mindent meg-őocóztek, és bé-rnots-
fcolcak azoknak vérével: a' pintzék,-
a'1 vermek , és egyéb rejtek helyek 
nem voltak elégségefek, hogy el
rejtenék a' gyermetskéket, mert 
mindenfitt fel-találtattak. Ka Be
dig némclly Anyák olly fzorgahna-
tofön el - rejtették fiarskájokai v 
hogy a' vitézek lel nem találták. 
volna , íirván a' gyermecske maga 
magát ki - nyilatkoztatta ,* és úgy 
litfzott, hogy a' Gráffal híná n'hű
béri: , ki ötét meg - ölné , hogy 5 
fe maradna meg-íöíztatva attí'.i a' 
fy.erentsés haláltól. Némeüy nacj" 
ízívfi Anyák a" vkézek - eleibe ve
tették magokat , hogy 6 magok. 
öleiteíTenck-mcg inkáb', hogy - fém 
a' iiatskájok ; de az a' Izorgaima* 
roíság egyebet nem hafznált, ha
nem hogy magok mcg-febet.vicc-
tejk. Némcllyck olly cróícn tartót. 
iák kezekben a' fiatskájokat, hogy 
a' vitézek egyebet nem cseleked
hetvén, két-felc fkakafztották: egy. 
gyik réízeaz Annyoknál maradott, 
a' máfik a' vitézek kezében. Né. 
roellyek idc'5s tova futottak , a*kar
jukon lévén a' fiacskájuk, faradoz. 
ván,hogyctóvozhatnának a' hely. 
tol 5 a' "hol az didóklés vala s de 
végtére meg-Stközyéo az hók te*. 

ceju 
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tekbe ,fotskáJokra eílek., és azokat 
véletlenül magok meg-6fcék, Némel-
lyek pedig a' gónoíz kegyeden vité
zekre fordultak x mondván -r Bonban 
lehet, hogy tíoUy ifténtelenek vagy. 
tok ? nititsenefcé- némelryéknek k&z-
zulettek anyáitok? nincsenek-é fele
ségetek? nincsenek-é fiatskaitok? 
$iem próbkltátok-é t i , melly nagy a* 
ízéretet, nw&ffiii az emberek "vifefc 
tétnek fiatsM'jökhoz ? Micsoda .;feri&. 
•vadhoz illénd5 ti' a'-ti kegyedenség-
ték. Ha e' varasban valami vétek tse-
lekedtetett, bizonyos' dolog, hogy 
azok nem .tselekédték-,áf kiket meg
oltok : ink'ab5 minket SHyetek-niegV 
ha még-érdemlettíik,'hogy'olly go-
sjofz emberekkel tárfaikodtunk. A'' 
vitézek halvan e' befzédet, kSnyor&-
letefségre indulnak -vala;"de meg
emlékezvén a' Heródes Király pa-
rantsolattyáról , annál ínkáV ke
gyetlenkedtek, és meg-ókék a' gyer-
metskéket az Annyoícólében. 

M Á S O D I f í B E S Z E D . 
T. Q Z . Ágofton Doktor azt mond

ja - gya: Sz&lettetvén azlír jésus," 
fok Gráfok hallatának, netn'Men' 
nyékben, hanem a' fóldSn. Az An
gyalok Mennyekben órvendezteneki 
és a'fóld&n (irtának azok, kik Anyák 
voltak. Az Iften kitsinygyermetske 
ízületek, és azt akará, hogy ártatlan 
gyermetskék áldoztaí&nak néki. Az, 
a1 kinek, mint egy .ártatlan bárány
nak , a' Kerefzt - fának oltárán meg 
kell-vala áldoztatni, azt akarta, hogy 
néki ártatlan báránykák áldoztaífa-
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nak. Rettenetes dolog volt fatni 
annyi kegyetlen vitézeket, mezí
telen fegyver lévén a' kezekben , 
•hógyannyi ártatlan g'yermetskéket 
meg-ÓJnéíiek, és neim tudhatni az 
űkát: Mivelhogy fenki azok kbzztt 
olly dolgot nem tselekedhétett', a' 
miért halált érdemlene, csak az 
irigység uralkodott akkor. A'kefer-
ves Anyák fzaggattáfc a1'hajókat:, 
-verték a' mellyeket, nagy feI-66-
val -kiáltottak , és az- 6 (zeniek , ' 
k&ny- húllatafoknak 'kúc-fejévófvál-
tozott. Mennyivel inkáb' fáradoztak 3 
hogy 'el-rejthefsék -fiatskájokat, 
azok annyival, inkáb'magokat ki je
lentették íírván. Nem tudtak halgat-
ní, ' mert nem tanáltak - volt félni: 
egy-máffal; Dulakodtak a* vitéz, és az 
Anya .-egygyik, hogy meg-ízabadít-
tsa a'fiacskáját;' a'maiik, hogy meg-
ollye azt. Az Anya mondotta: Miért 
akarod é!-ragadni t&lem, a' ki az én 
méhemb&l ízületért1? jaj ízegény fe
jem! nem azért neveltem ezt, olly 
nagy fzeretettel,hogy te meg-611yed 
illy kegyetlenséggel. Ha valami vé
tek találtatott, én vétkeztem: hadgy 
•békét ennek, ólly-meg engem'. Ma
iik azt mondotta: "Ha ti tsak egy-
gyeti' kereftek, miért oltók : olly fo
kát meg? Harmadik így fzóll-vala: 
Oh j&j el immár Világnak Meg-vál-" 
tója ,^és mutasd-meg magadot-ezek
nek a' vitézeknek a' tevefzedel-
med - nélkül j mivel meg-tsekedhe-
ted azt , mert a' te fzabad akara
todon áll meg-halni; és Így meg-
ízíbadíthaífe, minket illy'nagy ke-

K 3 íer&-
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áérűségtól, és az ártatlan fiatská-
inkát af halakul. 

a; Nifzfzénus Gergely azt mond-
gya: Nagy fzánakodásra méltó do
log vók., az ártatlanoknak keíérves 
Annyokafe látni, kik mikor a' He
ródes kegyetlen parantsoíattya Bet
lehembe érkezek, meg-ölelték az 
6 fiatskájokat, és kőny - húlladfok-
kal meg - öntözték éket, tudván 
fcogy tsak hamar tulajdon vérekbe 
Ssevercetnének. El-érkezének a' 
kegyetlen vitézek, és olly nagy 
d&héfiéggel kezdek öldökleni a' 
gyermetskéket, hogy az Annyok-
syak -is jutott a' febekben , és öízve-
elegyedett.- az Anyáknak vére a* 
fiacskájuknak vérével. Nétnsllyek 
miébn emllijökból tejet adnának 
fetskájoknak , látták ellenek jöru 
a'- mezítelen pallóit , mellyel ke
gyetlenül által-veretett az 6 fiats-
kájok. Nérnelly Anya két fiacskái
val találtatott, kiket egyfzer 's mind 
fz&kvúlt e'- világra: látta mind a' 
kettő - ellen jöai a' mezucelen kar
dot , és nem tudta, mellyiket in-
káb* oltalmazza : nézvén egygyi-
ket, a' meiiyéiez ízo'rítotca, a'má
ikat el-hagyván; tekéntvén azt-is, 
az elsőt le tőtte, és a' m'tíikác ma
gihoz vőtte. Nem vók ideje a' 
feegény Anyának, hogy meg-gon-
doílya, mellyikock é;ecét inkáb* 
•oltalmazná: roerc egygyiket alig 
élték meg, míg a' maiikat ke
gyetlenül által - verték a' hegyes-
tőrrel: és fok Anyákká! történt ez 
»' jjyöBiorúlc dolog, kiknek két 

Szentekről. 
fiatskájok volt a' karjokon. Az-
is törtéiat e' kegyetlen öldöklés. 
ben , hogy kér hóhér ment egy 
aízfeony-álíatra , kinek két fiatskái 
voltak; kiket két-felé ragadtak a' 
hóhérok, hogy meg őllyék, két
féle ragadván hafonló - képpen a* 
keferves Annyoknak ízrvét : egy. 
gyik fiatskája egygyik-felől, a' má-
fik más-felöl fíraáje-yaia ; és nem 
tudta a' ízegény Aoriyok, meiiyik* 
nek- feleilyen elsőbben hafonió "fi. 
ráfíaí. Végezetre egyebet nemtse*. 
lekedhetett, hanem mind a' kettőt 
egy-aránt firatta, látván, hogy mind 
a" ketten maga -előtt meg-ölettet- " 
tek- volna. . - •, 

•3. Bafilius a' Szeleutziai Pfiípőfc * 
azt mondgya: hogy egélz Betlehem 
varasában, nem értették az embe-
jek egy-más ízavát a' nagy zendö-
lés, íiiís, és ordítás-miatt, míglen* 
az ártatlanoknak oldókléfek tar
tott : mert firtak az ártatlan gyér-
metskék,- kiket meg - ölnek-vaia; 
íirtak azoknak báttyai, és nérsnyeii 
firtak az Attyok; de mind azuk.it 
Jfetlyől-haladta a' ízegény Annyok
nak firáíi, és orditáíi. Az öreg 
emberek azt mondották, hngy íoha 
hafonló kegyetlenséget nem tsele» 
kedtek a' vitézek tsak egy helyen, 
is. mellyet hofzfzú ideig-valú meg*-
ízállás-ntán erős haddal cl. rontoo. 
tak - volna. Minnyíijan panaízol-
kodtak a' nap-ellen, miért olly ké
sőn enyélznék-cl; had jönne-el az 
ét (za kának fetétsége , és ízönnék-
roeg cgyízer a' kegyeden vir estek

nek 
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nác d&hofsége. 
aem találtatoknak gyermetskék a' 
•varasban, kiket meg-ölnének, ki-
taeaének a* vitézek a' k§zel-vál& 
ísajorokba , hogy azont tseleked-
gyék, a4 mit Betlehemben tsele-
kedének, £s ifiíiég taeg-újjaha' 
Jceferves Anyáknak firáfa , kik a' 
meg-őléttetett fiacskájuknak" hók te-" 
fteket kéreíik-vala. Nétneilyeket da
rabonként el-vagdalva találtak, ki
ket -agybe-rakogatvan, firalmas be-
feédet mondanak- vala, 

.. 4. Midőn Heródes Király meg
érté , hogy • véghez vitetett-volna 
jáz ö parantsolattya , Jjagy örömé
nek Jeleit mutatá : meg - koronáz
tató magát a' gyözedelemnek kor 
somijával, mint ha valami nagy el
lenségét meg-győzte- volna. Az-
gál fem gondola az iftentelen, hogy 
az ártatlanok öldöklésében az ó 
tulajdon fiacskája-is.meg-ölettetett-
vólna, kit. a' dajkák Betlehemtől 
nem nrtefzfze tápláltak egy bizo
nyos helyen. Oktaviánus Tsáízár 
•meg-érörén é* dolgot , azt mon
dotta, hogy a' Heródes házában 
jobban volna., dolga a' diíznónak , 
faogy-fem a' maga tulajdon fiának: 
azt akarván ezzel jelenteni, hogy 
Heródes, 'Zidó lévén , a' diíznót 
ínég nem életté-volna, meg nem 
éven annaít a' húsát j de a* Fia meg 
nem maradhatott, hanem meg-ol-et-
tetett. Nem találhatott Heródes 
job' módot ennél, az Úr Jésus K-ris-
tüs {zfiíetésének ki - hirdetésére ; 
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Midőn immár_» érték, hogy egy gyermek Király 

ízfiletett, kit a' Mágus Királyok 
imádtanak j és a' kitol félt Heró
des j hogy «í - yenné az orfzágác 
tofe. De iemmít tBagának nera 
háíznála Heródes király az 6 ke
gyeden dűkősködéíivei; mert ke
vés idő múlva meg-fbíztaték az or-
feágtól, és az életétől; és ezekkel-. 
egygyott a' Ielkét4s sí -veiké. Az 
6 rút ''(halála ollyan módon lbn t 
hogy maga kezeivel-ó-lé-meg ma
git , meliyekkel az Ur jésus Kris-
tcift fiídőzi-vala. • Láttyuk közön
séges példákban, hogy a' rneily efz-
kőz-áital még-bántya az Jftent a* 
bfirlos ember, ugyan azon-ákaí 
oítoroztátik-meg. Saul meg-akará 
élni -Dávidot tulajdoa kezeivel, 
és ugyan azokkal -óié-meg magát. 
Júdás vétkezek, el-árúlván a' 'Kris-* 
tus jésuft, és maga kezeivel fel-
akafztá magap. 

f. Némeílyek azt mondgyák,. 
hogy a' meg-öletett ártatlanoknak 
fzáma volt, a* mint Szent János 
meg-írta az 6 Jelenésében , mond
ván: Jpoc. 14. És létek; £s imé 
egy Bút dny áff-va/aa* Sión begyért^ 
és ő-vilefzáz negyven nigy ezerén-, 
az-5homlokokon írva lévén az S ne
ve , és az § Attya neve. És énekil-
ntk-vala úgyjtíunt új ériekéi: és fen-
ki nem mondbattya - vala az éaeket, 
hanem tsak[a'jíiíz negyven - n-éfy 
ezerén •> kik-a*földről árron vétmek-
meg, Ezek azokba' kik az ajzfzouy-
áHatokkal meg nem ferteztettenek : 

mert az időbea; löinnyájara meg- mert Jzűzek. Ezek kivetik á' Bd> 
rányt 



go Kerefztelő Sz. János 
rányt valahová mégyen-.- Ezek árron 
vétettek~meg az muherek - kózzűl az-
Istennek, és tf Báránynak első pen
géi : és az ífzajokban, nem találta-, 
tott -hazugság.: mert mahiü-nélknl-
valókaSjJfiennehKirályifzéke-előtu 
Rakel (íratván, a]'fiait xés aem akart 
meg-vigafztaltittnij mert mmstnek. 
Itten Betlehem tartománnyá hívat
tatik Rákelnek,; rniveí-hqgy a'Tzép, 
Ráké!, ki Jákob Pátriárkának fele
sége vóic. Betlehem varasához kö
zei temettetett. . Az ártatlan Apró-
Szentek eís6 Mártírok vúltak, kik 
meg-húkak az Ur -Jésus .Kriftusért; 
Ki e' világra jSvén, azokat hé-rrm~ 
ca.tjw'- az ,6.-Szent .Attyának,, mint 
első- 'zcngéjét , és gyími&ltxét az 
Anya-fzeot-egy-báznak. Az Űrlílen 
Mválc-képpen-valő nagy jót csele-
Sedett .ezekkel az Apró Szentek
kel, mert mlnnykjan űdvőzfiltenck r 
Az Attyoknak, és Ángyoknak fero 
tselekedttt , femmi nehéz ' dolgot; 

izületeié, és élete. 
mert ha ezektól meg-föfztattak az 
6 fzeretetéért,. az flíen adta-volt 
elsőbben, nékik ezeket a'" gyerrnetSr 

. kéket. S5e ha hálá-adő fzívef vöt, 
té'k az Iften Látogatását , israég an
nyit 3 vagy többet adott nékik y as 

mint Szent Jóbnak,. kirSl meg-va-< 
gyón írva:: ffib. 4a. f. 12- ^éz Úr 
pedig iffkdF meg-áldá d fjf-ob élete 
végét, hogy feni az eleit. És lón ti-
%en~négy- ezerjula, és bat szer tev(~, 
jet és ezer iga bsrmat és ezer fza« 
mára, Es bét fia , V három leánya* 
Kftnyörögjőnk az Mennek , hogy 
mindenkor velőnk légyen , és vi-
gaízuüyoti --meg minket mindem 
háborjjságmkfean c'; í6Wőnj. bókunk, 
után pedig, acfcgya ,- meg az 6r6k 
életnek dicsőségét Mennyeknek or-
ízágában f. Ámen. Az Anya- ízenc-
egy-ház az Apró Szentek Innépéc 
űlli Karaeson. haváníift zf?. napján r 
kik mártiromságot ízen vedrek Cíi* 
táviíinits Tsáfiár idejében. 

Kerefötelö Szene János fzÖIetéfc, és élete. 
d? Sz.Evangyélíombű-, és nevezetes 

u$!ttorokiráfibóffommúbaj'ogtal~ 
tntott Vilkffás Affwifus-áítal. 
E L S Ő J E S f ' Z E Í J . 

j rOZent Lukáts Evangyefífta a' 
J 3 KcreíztelS. Sz. János fzídeté-

sérftlezeketírcat mondván: Ltic.t. 
, Vala a1 Heródesnek ií jfudéa lüral-
j$pá&ak napjaiban egy Zakariás ne
vű Pop•Akiareniéből', és az 6fele", 
sége «w, .édr-eitt ká»yi-M%%tili és m~ 

mktnvfErséhf. Jfleii-előtt pitiig 
mind ketten ignink valávak, járván 
sz Űr fiak minden j>aramsalatiitant 
és iga/ságiban pfwafMidlkftl'Js utm 
vala nékik fiók, azért, hogy Ersébtt 
•mnpjalan vél/t ff, // mimíkmui /'.•/#• 
sék vőháwknapjok.fxirfntSJxx pe-r 
dig,fnikor a* Papságnak tűkében el
járna az 6 ikrének rendében az fe< 
ten-elfcc a* Papságnak ízokaji - íze*" 
réne, forsból Hjcnc-ici» hogy jó illa? 

tm 



Kerefztclő Sz. János 
tot tenne, bc-menven az Ur Tem
plomába- És a' népnek minden fo-
kasága imádkozik-vala kivűl a* jó-
illatnak óráján. Meg - jelenvén 
pedig néki az Úr Angyala, állván a' 
jó-illat oltárának iobja- felél; és 
Zakariás látván, roeg-háborodékjés 
félelem esek reája. Monda pedig 
néki az Angyal: Á'efélly Zakariás, 
mert mzg-balgattatctt a te kSnySrgé-
fei: és Er sebei n te feleséged ftit 
fzfd néked, és az ő nevét Jánosnak 
hívod: és örömed', és vígaságod lé-
fzen, és fokán aminek az 5 fziikté-
séu; mert nagy léfzen az Úr • előtt: 
és bort-, és ré/zeg'i'tljetót nem ifzik; / / 
d Sz. Lélekkel bé-telik ínég az An-
nya méhéiől-fogva: és az Izrael fai-
kózzulfokukat a% é Urckhoz Ifleneh 
hez térít: és ó-elS'ttemégyen az Illyés 
kikével, és erejével, hogy az Atyák 

fzívét a'fákhoz tértit se js a'bitetle
neket, az igazak okrfsa'gára ffogy az 
Úrnak tekélletes népet kéfzittsen. Es 
monda Zakariás sz Ángyainak: 
Honnét tudgyam ezt? mert én vén 
vagyok, és a•feleségein idős napjai-
fzerént. És felelvén az Angyal, 
monda néki: Ea vagyok a Gábriel, 
ki az Ifren-elóit állok , és te-hezzád 
Hldettem fzúllam, és ezeket néked 
ér cm td b. í rdetni. Es ím é m eg-;i évi úfz, 
is mm fogfz -fzóüiatni a' napig, 
meüyben ezek meg-léfínekiazért}bí,gy 
nem bittél az In igéimnek, meilyek 
hé-teüyefednek az ő idejekor. És a' 
nép várja-vak Zakariáft: és tsn-
dálkoznak-vala , hogy kélnék a' 
Templomban. Ki-menYtín pedig 

Szentek El fis. 

fzűietefe, és élete, g1 
nem (zóllhat-vala nékik, és meg-er-
ték, hogylátáftlátott-vólna a'Tem
plomban. Es 6 int-vala nékik, éá 
némán marada És Ion,-, hogy el
teiének az ó titztinek napjai, az h 
házába méné, . Ezeknek a1 napok-
nak-utánna pedig méhében fogada 
Ersébet, és el-rejré magát 6t hói-
napig, mondván ; rffcgy így tsek
kedéit velem az Úr a J2 apókban, 
mell)'ékben reám tekéntett, kegye/--
venné az ín gyalázatomat az embe-
rek-kezótt. 

1. Ezekből az igékből nagy dí-
tséreteket hozhatunk-ki a' Kerefz-
telő Szent János tiíztefségére. Egy-
gyik az 6 fzűíecéfe hirdetésének 
módgya, melly Gábriel Árkangyal-
ákal volt, kinek kevés idó-múlva 
kóvetnek kell-vala lenni, hogy az 
Iften Fiának tsudalatos meg-tefte-
söléséc ki - hírdeffe. Az~is az & dí-
tsérecére vagyon, hogy az o ízftle-
tésének hivdetéíé a' Templomban 
a' Szentek Szentében volt kózel a* 
Frigynek Szekrényéhez, és Zaka
riás a' tó-Papi ^kőzetekben jó-il
lattal tifzteli - vala az Urat, Innep 
napok lévén, és kivül lévén az e-
géfz kézség, és az imádságban ma
gokat loglalván. Az Isaák ízűle= 
íéfe, és a' Sámfoné-is ki-hirdette-
tett - volt áz Angyalok-áltaí , de 
nem iíly kivált-képen - vaíó nagy 
dolgoknak k&rnyűl-való álláfivalj 
mert a' Keraízteló Szent János fzu-
letésének ki hirdettíe minden Szen
tekét íéllyul-haladgya az ö idejéig, 
Az-is dicséretére vagyon Szent Já-

L 80S-



8* Kerefztelő Sz. János 
nosnak, hogy az literi Zakariás Pa
pot válalztván, hogy az 6 Attya 
légyen; miad-az-ákai nem akarta , 
hogy 6 adgyon nevet néki, hanem 
az Angyal-által monda - meg az- o 
nevét. Ez az Ifteq gond-vifeléfe 
volt , mivel az emberek gyakorta 
'meg-csalatkoznak a' név-adásban ; 
mert a' tudatlant bölcsnek, a* jót 
gonoíznak, a' fzegértyt gazdagnak , 
a' ravafzt okofaak , a'. hízelkedőt 
kcllemetefoek, és a' Izémtelent 
tréfásnak híjják. Az Iílen nem csa
latkozik-meg az embereknek-való 

. név-adásban ; mert 6 minden te-
remtctt állatit ifméri, és tudgya azt, 
mi vagyon azokban. O akarta, 
hogy az o Elől - járója Jánosnak hi-
vattafsék, melly azt téfzi, kiben ma. 
lafzt, 'az-az -kegyelem vagyon. Ez 
a' név igen illik ennek a' ditsosé-
ges Szentnek, misei néki olly ha
mar kegyelem adatott. Sokan 6-
rűlnek az 6 fzuletésén, úgy - mond 
az Angyal. Nagy kívánsága va
gyon a' betegnek ,. hogy a' nap fel
jöjjön j kiv'iít-képen mikor télben 
hoízízu. az étízska, hogy a' nap az 
ó fzívének fzomorúságát el- távoz-, 

.tafla. Ha a' beteg ballya monda
ni , hogy már fel -, jött 'a' hajnali 
csillag, és meg-kezdett hajnallani, 
őrit! j mert tudgya, hogy hamar 
fei-jö a' nap. Nyomorúlttak, és 
betegek valának az emberek ama' 
ho^fzú• <kfzakán , az Iften Fiának, 
el-joveteje-előtt, ki az igazságnak 
napja. Kívánnyák - vala az 6 jö
vetelét , hogy az" ö Illeni malaíz-

fzületéfe, és elete. 
tyának fugáriva'1 okét örvendez
tetné, és ei - távoztatná a' fetécsé-
get az 6 ízí-vóktől. "Midőn ebben 
a1 kívánságban volnának , láták fel-
jóni az hajnali csillagot , melly a* 
nap - elótt j6 , mint a' hop - meíter 
a' Fejedelem ~ előtt , ki Kerefzteló 
Szent János , kiről azt moridgya 
az iften Dávid -áical: Pfalui. ,131. 
ir.ij. Sxővétmket. fierzetiem az én 
Krifiufomuak; tudni-iílik az én cgy-
gyeckn-egy Fiamnak,Kerefzteló já-
noít küldvén b - előtte. Szent János 
Evangyelifta ugyan azont moudgya 
6-felöle , hogy égő, és világosko-
dó (zofétnek volt. Látván azért 
meg-jelenni ezt az illeni tsillagoT, 
eze a'.fényes fzővétneket, meg-ér
ték az emberek, hogy nem fokára , 
el - kellene jőni . a' Meífiasnak; és 
órvendezének. Azért mondotta az 
Angyal, hogy fokán örülnek az 5 
fzuletésén. 

3. Azt - is monda az Angyal, 
hogy János nagy léfzen azllr-előtt: 
ezzel a' mondáffal eléggé meg- mu
tatta, hogy az emberi nyelv nem 
elégséges ki-mondani, a' mi mon
dathatnék Kerefztelö Szent János
ról : mivel-hogy ha nagyra bötsfiL 
tecik, a' ki nagy egy földi Király
éiért ; melly nagynak kell annak 
lenni, a' ki nagy az Egeknek Ki
rálya - előtt, kinek fzíne - elótt a' 
Királyok !e - téízik koronájukat; a' 
mint csekkedének a' vének, kiket 
Szent János Evangyelifta látott. Bort, 
és réfzegíchecóc nem ifzik; és a' 
Szent Lélekkel bé - telik még az 

Annya 



Kerefzteíó Sz. János 
Annya méhétől - fogva.. Az Men
nek nagy irgalmafsága v.ók Kerefe-
telő Szent Janoílal, meg-errílekez-
Vén rófa olly nagy fzűkségnek ide* 
jében; mivel-hogy mikor a' gyer
mek még az Annya méhében va
gyon, minden orvofság-nélk&J va
gyon , hogy meg * fzabadíttaísék az 
eredendő bűntől. Szűkség eis-őben, 
hogy fzfiietteísék , és meg-kerefz-
tekeísék , minek - ucánna Kriíms 
Urunk a' Szent Kereíztséget ren
delte: de Kerefztelő Szent János, 
minek-előtte fzűletretnék, tellyes 
vúk Szent Lélekkel: és meg-ízaba-
díttatott az eredendő bűntől Az 
Apoítolok bé-tőitek Szent Lélek
kel j ötven nappal Kriftus Urunk 
fél-támadáíá-után, mar idős embe
rek levén, és némdlyek ©regek: 
de Kerefztelő Szent Jánosnak el
sőbben adatott ez az ajándék,. 
hogy-fem fzáletett-volna. Azt-is 
monda az Angyal, hogy. Kereízte-
iő Szent János az Izrael fiai-kőzzSl 
fókákat az é Urakhoz Iftenekhez 
meg-térít. Az ő tudománya, és az 
ő életének eleven példája ellyan 
léfz'en; hogy Tokán látván , és hall
ván őtet, meg-térnek az & Űrök
höz Iftenekhez. Azt - is monda, 
'hogy a* Knltus Jefus-elótt mégyen 
az Illyés leikével , és erejével 
Magyarázza Szent Gergely , hogy 
teve-fzórből tsinákt ruhája vők , 
mint Illyésnek: egyedfii lakott a' 
puíztában , mint Illyés: üidÖztetect 
az igazságéit Herodiáít'l, mint Il
lyés Jezabekol. Végezetre moa-

fzuktéfe 7 és élete, g ? 
dá az Angyal, hogy János az A-
tyáfc fzívét a' fk.khoz téríti, és az 
hitetleneket az igazait okofsáoárai. 
Melíy annyit téfzen, hogy az ő prc-
dikálláíá-ákal íökan a' 'Zidók-kőz-
zfil olly jók , és igazak Miinek,. 
hogy Ábrahám, Isaák T Jákob, és 
a' tőb' Pátriárkák ő-rőmeft akar
ják , hogy ő fiai legyenek-

4. Ez vőka rkövetség, mellyee 
az Angyal Zakariáshoz vitt:, ki nem 
keveíebbet tsudáikozván az Angyal 
beízédén, mint az ő látásán 7 fe
lele néki r Honnét tudgyam azt , 
a' mit mondafz, hogy meg-léízen; 
mert én vén vagyok, és a' felesé
gem idős napjai-ízerént l Mint-ha 
mondaná r Oh Angyal I ha azt aka
rod, hogy bitek adgyak a' te fza-
vaidnak, adgy valami jelt nékem. 
Hogy Aáron hidgyen # Izűkség volt, 
hogy az ő veízlzeje meg - virágoz
zék. Mújícs látá a' maga kezét 
poklainak lenni, és mindgyárt meg
gyógyulni. Gérieon a' 'gyapjúból 
harmatot vért. Ezekíás látta a? 

napot tizen-két garáditsig vifzíza-
térnij és azért el-hkte SZÍ, a' mit 
a* Próféta mond-vala néki. Te-is, 
Angyal, tégy valami jelt, ha azc 
akarod, hogy hidgyek a' te fzava-
idnak. Feleié néki az Angyal: JSn 
vagyok Gábriel, ki az literi - sió t t 
állok. És mivel - hogy nem akarál 
hinni az én ízavaimnak, mind ad
dig néma léízefö^a' míg az én fza-
vasm bé-tellyefednek. Ezt mond
ván, el-rejtezék előtte az Angyal. 

.A ' kicség várja-vala Zakariáft, 
L l hogy 



g 4 Kerefztelő Sz. János fzűietéícr és élete. 
"hogy ki-menne; és minnyájan tsu-
'dálkoztanak, nem tudván az okát, 
miért kéíik-vaía. Ki-méne Zaka
riás a' maga vétkével, ki bé-ment-
vala a* Templomba, hogy a'népnek. 
vétkéért imádkoznék : minnyájan 
nézvén az 6 ortzáját, efzekbe vé-
vék, hogy Iátált látott-v^lna. "Kér
dek az okát, miért kéfett-volna 
olly fokáig? és ő femmit nem fe
leihete , mert meg-némult-valal 
Annak - utánna el - végezvén az Ő 
tiíztét, a' házába méae. Ersébe't 
méhében fogada , és ót holnap -
alatt máíbknak meg nem jelentet
te. Nem ok - nélkül volt , hogy 
néma Atyától, és ollyan Anyától, 
ki nem akart fzóüani-, ízületért 
Kereíztelö Szent János, ki a' pulz-
tábaa kiáltónak ízava. Mert, hogy 
az ember jói tudgyon ízóliani, ízúk-
ség, hogy jól tudgyon halgatni. Ha
todik holnapja volt a* Kereíztelö 
Szent János fogantatásának, mikor 
Gábriel Arkangyal a' Sz&z Máriá-
hoe méné Názáretbe, és néki meg-
hírdeté az Jften fiának meg - tefte-
suiésér. És mivel- hogy ottan meg
jelenté, hogy Ersébet-is méhében 
fogadott - volna, ki az 6 rokona 
vala; meg-lévén már az a' nagy tit
kos dolog, tudni-iliik , azíftenem
berré lévén a' Szűznek tifctaságos 
méhében; el-méné a' Szentséges 
•Szfiz meg-látogatniErsébetet: meily 
látogatásból ki tetízik a' Kereízte-
16 Szent János nagy méltósága. 
Ha egy Király el-érkezvén egy vár 
rasba, elsőben, minek - ©lőtte meg-

fzáílan2.-a* palotában , egy magán
való nemes embernek látogatására 
menne, jele volna, hogy jót akar
na annak, és hogy nagyra kellene 
azt bőtsölleni. Mikor "a' "Szent 
Mife ízolgákatásában békeíség ada
tik a' népnek , els6ben mindenkor 
a* nagvob' tifztelecfi emberen kez
detik. Az líten Eia ie-ízállván az 
Egböl a' földre , elsőben , minek
előtte ízulectetnék, a' János láto
gatására méné : mclly jele volt , 
hogy.6tec igen fzererte, és nagyra 
bőtsülke. A' Szentséges Száz Má
ria elsőbben S-hozzá vitte a* bé-
keíséget, hogy-ferri máfokhdz; melly 
jele volt , hogy az egé-fe világon 
nem" találtatott nagyob' tifzteletu 
ő-nálánál. Ottan még az Annya 
méhében meg -ízenteketett Kereíz-« 
telő János, meg-tiíztíttatottaz ere- ' 
dendó .bántól, bé-tőit az Iílen ke
gyelmével, és Szent malafztyávaf. 
Ottan imádta az emberré lőtt I-
ftent elsőbben, hogy-íem mind a' 
tdb' emberek, és igen- Őrölt. Azérc 
mondgya Szent Aníélmus, Ttögy 
Kerelztetó Szent János még akkor, 
tadni-illik az Annya méhében , kez
dett az elmének , és értelemnek 
okoskodásával éíni, és az 6 csele
kedete érdemes vók. Ottan' me
llére volt az ó tulajdon Annyának: 
okot adott, hogy az Annya profé-
tállyon, meg-ismérvén a' Szentse* 
ges Százét Iftea Annyának lenni; 
Honnét vagyon ez nékem, hogy 
az én Uram Annya én-hozzám jöj
jön? A' Szcntséges'Szüz Mária-is 

töb-



Kerefztdő Sz. János 
többet fzóllott akkor egyfzer's-mind, 
hogy-fem az egéfz Evangyéliombaa 
olvaftatik , hogy máfutt fz'óílott-
yólna; és minden fzavai olly nagyok, 
és mély értelműek voltak, hogy 
nem találtatik emberi elme, raelly 
azokat éppen meg magyarázhaffa. 
Három holnapig maradott a* Búl-

' dogságos Szűz Ersébettel az ö ro
konával. Szent Lukács Evangye-
liíta elsőbben írja á' Dicsőséges 
Szftz Mária vitzíza-térését az ó há
zába, hogy-fem a' Kereízccló Szent. 
János fzftletését: az-okáért némelly 
Doktorok azt mondgyák, hogy 6 
akkor nein volt jelen. 
- f. Ltic. i.. $•. 57. Ersébet fzü-

- -Utinek ideje ptáj?:el* telik, és fiat 
fzüle. És meg-báüák a' fzomfzédi, 

f is rokoni-,. hogy fel-magafztalta az 
Úr az o irgalmafságát 6-vélt; és 
ervendeznek-vala néki. Éslón nyól-

\ tzad napon, eljóvének, hogy kőr-
' nyul-m:t élnék a' gyermeket, és híj-
'- ják-vala aztr az Attyá nevén Za

kariásnak, jts felelvén az Annya t 
monda: Semmi - képen nem, hanem 
Jánosnak hívattatik. Es mondá-

; nak néki: Lám fenki nints #' te 
rokonságodban , £ ki f aévtl bí-
vattafséL Intenek pedig az Attyá-

•-. nak, kinek akarná hívattatni étet ? 
. ' Ésjegyzó táblát kérvén,tra}mond-

ván: János a% ó neve. És tsudál-
kozának minnyájan. Meg - nyílék 
pedig mindgyárt a* fiája, és Ő' nyel-

.-- ve} és jzéüa.áláván azt IJlení. És 
• félelem lén minden ó fzomfzédin: 

ís Júdeának minden hegységei tat-

fzűletéfe, és élete. 85 
tományában ki-hírdettetének mind 
ez igék; ésfzívikbe vévék misiyyá-

janr á kik hallották- vak., mond
ván : Féléié ki léfzen e" gyermek? 
Mert az Úr keze pala S-véle.' És 
Zakariás az 6 Attya bé-telék Szene 
Leiekkel: és proíScáia, mondván: 
Áldott az IzraelIfiene, inert meg-li-
togattt, és taeg-válto/ta az 6 népét. 
Meg-értvén azért a5 fzomfeédság a' 
Kerefzteí& Szent jánós fzfiletéséc, 
minden aépek oda fleenek-vala,. 
hogy örvendezzenek a' kisdednek, 
és az d Attyának, 's Annyinak. 
Mikor ezek él-mennek - vala f má-
fok el-érkeznek-vala: mindenkor 
reli vók a' ház, és minnyájan vi . 
gadeanak, és órvendezcenek, hogy 
a' Zakariás háza 6-rajta nem vége-
zódnék, hanem 6 - néki maradéka 
lenne. E* vók az oka, hogy el
jővén a' nap, meöyen a' gyermek
nek k'&rnyűl-kellene metéltetni, 
minnyájan azt akarják-vaía, hogy 
Zakariás neve adatnék néki, hogy 
az a' ház, a' ízeraiély, és a' név 
fén' - maradna. Az Annya meg-vi-
lágoíktatván az lílentoí, azt mobr-
dá; Semmi -.képen nem, hamm Já
nosnak hívattatik. Étre azt felelek 
néki, hogy az& egéfz rokonságábaa 
fenki nem találcatnék, a' kinek ol-
lyan neve volna: íz&kség azért, 
hogy a' Zakariás neve addfsék 6-
néki De az Annya £r6fsítt-vala, 
hogy nem akarná; úgyannyira,hogy 
Zakariáshoz kelleték -menni, ki még 
nem nyerte-vala-vifziza az 6fzúl-
lását, mellyec, vétkezvén, hogy 

L 3 az 



g'ó Kerefztélő Sz« János ízjletéfc, és élete. 
áz Angyalnak nem akára hinni, 
el-veíztett-Vak. Mivel-hogy jól
lehet Kiafok-is kételkedtek haíbn-
ló dolgokban ; Zakariás mind - az
által Pap lévén , és tudós ember, 
íiera menthette magát a' tudatlan
sággá} ;: mivel tartozott bizonnyal 
tudni , hogy az Angyal, avagy 
más, Élt az Hten küldött, meg nem 
tsaíatkozhatíiék azokban , a' miket 
SHOndaaa } fetfí máfokat rfteg, nem 
tsaihaxná ; mivel - hogy nem- mon» 
cfott egyefeet, hanem tsak a' mit az 
Ken ffl'eg - parancsolt néki, hogy 
meg -niondgya. Az-okáért vétke-
2«c Zakariás ; és az ó vétkének 
büntetéséért meg-'némult, és ne-
iMan maradott mind az ideig, míg 
Híeg-kérdék fitet íntéíek-álcal, mi
nek akarná az é fiacskáját hivat
tatni; és 6-maga kezével azt írá: 
János az Ő neve: melly név olly 
erós trólt, hogy mfadgyárt meg-
nyitá az 6 (zaját meg •» óldözá a' 
nyelvét,; és egy Éneket tsudáktos 
titkos- dolgokkal, ceílyeft- fcezde éne
kelni.-
••; <?.•'• JL''íze'm őr«g fcívlék hét eíz^ 

sendeig érítitek r és vigadtak az Ő 
fiatskájekér't,: ínellyek-után a*-gyer
mek á' púfeáha. méné,' Áz ő pufe-
táfaa-való menéséről pedig a" í>ök* 
sorok elsőben- azt adgyák okúi , 
hogy Kereízcelo' Szent János- cellyes 
életében (aha halálos vétket netii 
tséiekedetc ,. és a' p u & á t e ment 
toiriden- afkalraatoíságöc el--távoz--

tarai,-, hogy botsánaíidó vétket- "is 
ms '-isslsfcedgyéik Annak-főlőtte ő--

flékí Prédikátorrá kéíí-vaía lenni; 
azért ment a! pufztaba, hogy ott 
»' penitentzia-tárcáit gyakorollya'^ 
iiiellyet predikáflam kell - vak rcíira-
den rend-béli embereknek, Mafon* 
ló-képeri mivel-hogy az fíien íza-
va ví>k, a' mint a' fzó azért ada
tott ' , hogy ki-jelentse a' fzíviiek 
gondolatit, és akarattyit r így Sz, 
János ki-jelentette az Ifién gondo
latit ,. és akarattyát,. meílyefc vol
tak,, hogy asz'emberek a'' penicen-
tzia-tartáfra mteíTenek , és taritttalí 
iának, Hatás Proféta-is aze mond. 
gya felőle, hogy ő két élö pallos 
volna r hogy a' palloffal vághafla-
rwk, ízökség , hogy erős "kSh&z 
meg-kőízőrűllyék azt; így Kerefz
télő Szent janos a' puíztába menty 
hogy ott az ő erkőksinek pallosát 
a' penitentzia-rarcásnak erős kövé
hez meg-kőfzórőllye, hogy jobban 
el - vághaíTa a' vétkeket, és a" fői
dig íe-ronthafla. Sokaknak okot 
adott, hogy látván xc ő Ize-mélyét, 
és (arnyam penitenrzia-tartasátj. meg* 
tértének ,•, és penitehtziác tartottak. 
Araiak-okáért a'' pufeába mégyera 
K.eífefzcelő . Szent Jánűs hét efzten-
dós korában :' és; mikor máíbfc ide* 
jeknek leg-ízeb' virágjában,- hivsá-
gokban,- és gyermeki játékokban 
magokat foglallyáfc,- b íéilyái-• ha-
ladgya a-1'Szent életben rftég.y nagy 
idős öreg embereket-is., Óh tsu-' 
dáktos gyermek í ölt te Remete! 
áV' ki tSadá'íkozáfra irtdítod' az An
gyaloknak mifiden féregé 'Ki'ta* 
iái téged'' elől a!' joídán t ize par-

tyání 



Kerefztelő Sz. János 
tyím? Ki kérdene téged': óh gyer
mek! mit nwelíz a' pufztában ? mire 
tzélozfz? mellyik házba téríz? rai-
t. oda ágyban' alufzol í mit éízel ? 
hol a' te Atyád , és Anyád ? miére 
fódőz&d a' te gyenge tágjaidat illy 
darabos fz6r- 'zákkal.? Mond - meg 
nékem, fzerelmes gyermek, micso
da vétket cselekedtél , hogy hét 
eíztendős lévén, illy kemény peni-
tentziát tartalz ? De micsodás vét
kei lehettek-vúlna egy héc eízten-
áös gyermeknek , ki e!6b' (zent 
vólc, hogy-fem íziMetett-volna ? Az 
itr Itten igen nagy magos helyet 
kéfzített-vólt néki Menny-orfzágban: 
illendő volt j hogy 6 olly életet vi-
feíne , hogy azt meg-érdemlené , 
és el-nyerhecné. Ha 6 - néki a' Pa
pok , és a' Szerzetes emberek tükö
révé kell-vala lenni, fzökség volt, 
hogy ó - benne femmi fogyatkozás 
ne találtatnék. 

7. Nagy külömbség vagyon az 
Egy-házi, és világi emberek éíete-
k'öz&tt. Mert a1 világi ember, mint
hogy nem kötelezte olly-igen ma
gát az Mennek , mint az Egy - házi 
ember j noha vagyon valami fo
gyatkozás az & életében , úgy lát-
fzik, mint-ha nem-is volna. De a' 
Szerzetes embernek, és a* Papnak, 

• kik az Iftennck kivált-képen fzen-
tekettek, úgy kell magokat vifel-
níek , hogy az 6 életekben femmi 
makula , vagy fogyatkozás ne ta» 
Taltaísék. Ha egy embernek, yala-

»mi feb helye vagyon a! hátán, vagy 
a' vállán, nem olly fokát artjj miveí-

fzüíetéfe, és élete. 87 
hogy nem l'.itfzik: de ha az ortzá-
ján vagyon - igen rútnak Lcfzik ;. 
mert bé nem fedeztethetik. Így 
történik a' világi emberekben , a* 
kik teftek a' közönséges gyüleke
zetnek ; mert jól-lehet valami fo-
gyatkozkíbk vagyon , nem fokát 
hajtanak reá; és úgy látlzik nékik, 
mint-ha nem-is volna. De a' Pa
pokban , és Szerzetes emberekben, 
a' kik orczájok a' közönséges gyű* 
lekezetnek, minden kicsiny fogyat
kozás nagynak látízik; minden ki
csiny feslettség rút, és utálatos, E' 
volt azért az oka, hogy KereGztelé 
Szent János a' Papoknak , ós Szer-
zeces embereknek tükore lévén s illy 
kemény, és (anyarú penicencziát tar
tott , hogy minden vétket ei-ker&l-
heffen, és távozcathaíTon, Vége--
zetre mivel Kerefztejö Szent Já
nosnak bizonyságot kel! -vala tenni 
az íften Fiáról, az Ur Jesus Kriftus-
ról, fzökség volt, hogy ollyan .len
ne az 6 élete, hogy az 6 befzédfiV 
nek , és Izavainak hitelétől meg 
ne fofztaná 5ter; s6c bfin-tetéft ér
demlőié, a', ki néki nem hinne. In
nét vagyon, hogy az íften olly igen 
nagygyá tévé ötét, és 6-is olly fo
kát cselekedett a* maga réízéröl. 
E! - hagyta az Attya házát minden 
teíli alkalmatoísagokkal-, d-liagyta 
a" gazdagságot minden világi tifz-
teletckkel, el' - faagyra a' tzifra öltö
zetekéi: minden világi hiúságok
kal, el - hagyta a' fris Jakadalmokac 
minden ételben , és italban-való 
gyönyörűségekkel. A' mit a'világ. 
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nagyra bőtsfilí, mind femminek alí
to t ta , meg-útáka, és meg-vetette, 
A' pufztába ment, a'kegyetlen va-
dak-kozzé ment , holotc huízon-há-
rom efztendeig lakott, nagy fanya
ra penitentziát tartván, raeilyet fo-
faa tsak egy ember-is nem tseleke-
stett ollyan tekéíletefen. Az & öl
tözete egy földig érö teve ízórb&I 
tsinaltt hofifzú ruha volt , meílyet 
tsak úgy pttfcán övedzett aT mezí
telen teltéhez: az 6 eledele vad méz, 
és- "sáskák voltak. (Némellyek azt 
mondgyák , hogy bizonyos fövet 
hittak sáskának-' de Szent Jeróni-
imasazt mondgya, hogy ugyan nyil-
ván-való sáskák voltak, meílyeket 
a' nap (ugari - áltat meg-ízáraízt-
ván, ateg-efzik-vala Pálefetinában.) 
Az- o foglalatofsági fzfintelen •* való 
Imádságok } és elrnélkedéfek vol
tak. 

MÁSODIK BESZÉD. 
I . T/I-méne Kerefztelö Szent Já-

I V nos a* pufetából 7 meg-pa-
rantsolván néki-azlften^ hogy pre-
dikállana7 és az elél - járásnak hí-
vatallykban el -járna. Szent Máté 
Evangy eiifta ezeket írja felöle,mond-
ván •• Matt. 3'. A' napokban peátg el
jőve Kerefztelő Jáms7 predikállvdn 
Judéa pufitdjáéiui, és mondván í 
Pemtentxiát tartsatok: mert ti kSzeL 
vetett memjyeknek orfoága. Mert ezy 
ki meg-mofidatott Ifai ás Pteféta-ál-
tttl, mondván .* A"pufztálmn kiáltó 
fzava: Réfzittsitefa-el az Úr út át: 
tgyenefeMétsmáüyáTokuz 6 őfvéuyit* 

• fzűletéfe, és élete. 
A'János öltözete pedig teve ízör* 
561 vaía 7 és bőr öve az agyéki-kó-
rfil: eledele pedig sáska, és erdei 
méz vala. Akkor ki-mégyen - vala 
hozzája Jerúsalem , és egéfz Judéa, 
és a' Jordán - körűi - való egéfz tar
tomány ; és meg - kerefzteketnek-
vak tőle a." Jordánban , meg - vall
ván bűnőköt. Látván pedig fóká
kat jÓni az ö kerefztségére a' Fa-
riséufok, és Szaddutzéu(ok-k6zzfil, 
monda nékik : Viperák fajzati, ki-
mutatta-meg néktek , hogy el-fut
nátok a' kÓvetkezendó harag-elöttS 
Teremtsétek sfeéft méltó gyfimöl-
tsét ar penitentziának: és üe_gkar-
játok mondani magatokban: Ábra
hám a' mi Atyánk: • mert mondom 
néktek, hogy hatalmas az Ilten e' 
kövekből Ábrahám fiait támafetani. 
Mert már a' fejíze a' iák gyökeré
re tetetett. Az-okáért minden fa, 
a' melly jó gyűmóltsöt nem terem, 
kivágattatik, és a' tűzbe vettetik. 
En ugyan kereíztellek titeket víz
zel a' penitentziára: a' ki pedig után-
nain jövendő, erÖsb nálamnál, ki
nek nem vagyok méltó íaruit vi-
felnem .: b meg - kerefztel titeket 
Szent Lélekkel, és tűzzel. Kinek 
fzóró lapáttya kezében , és meg- • 
tiíztíttya ízérójét .* és öfzve-gyújti 
búzáját a* tsürbe, a' polyvát pe
dig meg - égeti olthatatlan tűzzel 
Akkor jéve jésus Galiléából a' Jor- • 
dán-mellé Jánoshoz , hogy meg-
kerefzteltetnék tőle. János periig 
tíltya - vala &tet, mondván.- né
kem, kell tőled kereízteltetnern s és 



Ketefzteíő S; 
te jofz hozzám. Felelvén pedig Jé
sus , monda néki: Had' reá-moít: 
mert így ülik bé-tökenúnk minden 
igazságot- Akkor reá hagyá. Meg-
Jtereízcekecvén pedig jésus, mind
gyárt íeí-jóve a'vízből: és ímé meg
nyíltnak néki az egek: és lati az . 
Iííen lelkét alá - jfini mint-egy ga
lambot , és reá {zajlani. Es ímé 
fcózat Ión mennyekb&l, mondván : 
Ez az tnfzerelmés fiam, kiben ?ié-
kem kedvem .tolt. 

a. Szene Márk Evangyelifta pe
dig így fzól! Kereízteló Szent Já
nosról, mqndván : A' mint írva va-
fyon Ifaíás Prófétában: ímé in el-

üldőm az én Angyalomat a te or-
tzád-elótt 3 ki el.kifz.iti á te útadat 
tlótted. A'pufztáhiu ki alt ónak fiá
vá : út át kéfzíttsétek-el, egyé
nt fékké tsiná Ily átok az ő ofvényit. 
Vala János a' pufztában kerefztel-
vén , és prédikájlván.a'penkentzia 
kereíztségét a' bűnók botsánattyá-
ra. Es ki-mégyen-vala hozzája az 
egéíz judéa•tartománya, ésmin-
nyájan a' Jerusálemiek, és meg-ke-
reízteltetnek - vala t&le a' Jordán 
foiy ó-vizében, meg-vailván az 6 bű
nöket, £s János teve-ízÓrbe vala 
fei~ öltözve, és bór 6v az ágyéki-
kőrűl, és sáskákat, és erdei mézet 
éfzik-vala. .És prédikáll-vala, mond
ván.: Era sbjott nálamnálutánnam: 
ki,.ek nem vagyuk mihé h-borulván 
meg-óldani az áfarui faiját. En ti-

> ftket vízzel kerefzt eltelek, 6 pedig 
titeket Szem Lélekkel kenfzteh És 
J^n a' napokban Jőve jésus a' Gá-

*•:, • S i ín t ík Éle**, 

;. János élete, * ?9 
liléai Názaretébóh és meg-kerefe-
telteték Jánoffcil a' Jordánban. Es 
mindgyárt fel-jó vén a' vízbftl, roeg--
nyílva látá az egeket, és a' Sz. Lelket • 
mint-egy galambot le-ízállani, és 
rajta maradni. Es ízózat lón men-
nyekb61; Te vagy ez én /zerelmes 
Fiam, te-benmd telt kedvem. 

j . Szent Lukáts Evangyelifta-is 
Kerefzteló Szent Jánosról ezeket 
írja, mondván : Luc. j . Lóx az ÚT ' 
Igéje jf-áneshoZjá' Zakariás fához, 
a pufatábsn..És jőve a'Jordánnak 
minden tartományába, prédikállván 
a' penitentziának kereíztségét a* bu-
nók botsánattyára, a' mint írva va
gyon líaiás, Próféta beízédének 
könyvében, A" kiáltó fzava ápufi. 
tóban: Kéízíttsétek az Ur útát:, e-
gyenefekké tegyétek az 6 őfvényk : 
miden-v&lgy bé-telik: és minden 
hegy, és halom meg-alázratik: és 
a' horgafok egyenefekké léíznek;. 
és a1 darabofok fima útakká: ^és 
meg láttya minden tett az Itten Üd
vözítőjét. Mond - vala azért a' íe« 
regeknek, kik ki - mennek - vala, 
hogy meg-kerefzteltetnének 6-tó-
le-; Viperák fajzati , ki mutatta* 
meg néktek, hogy el - futnátok a' 
következendő harag-elött ? Terem
tsétek azért a1 penitentziának méító^-' 
gyöm&itsit 5/ és ne kezdgyátek 
mondani: Ábrahám a' mi Atyánk. 
Mert mondom néktek,-hogy hatal
mas az Itten e' kévekból Ábrahám 
fiait támafztaai, Mert már a* fej
íze a' lak gyükeréfe tétetett, Azért 
mindén iá nem hozván jó gyömól-

M tsot, 
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^ l&relztdü'Sz. - Janoi-lkié,., 
ts-ót, kí-vágattaíit, és k! tűzre vet-i 
tecik. Eskérdik - vala ótet.a' íe-
Tegek, -mondván: Mit tseíeked-
gy &nk tehát ? Felelvén pedig, mon
da- nékik: A' kinek két kőntóíe 
vagyon, -adgya annak, a'-kinek nin-
cseni- és a',kinek eledeli vannak, 
haíbnló-képen .tseiekedgyék. El~ 
jévének pedig aJ Pubiikánufok-is, 
hogy meg - kerrízteltetnének, és 
mondának néki: Mefte.r, mit tse-
lekedgynnk ? O pedig monda né
k ik : Semmit .többet ne tseleked-
gyetek, hanem a*mi néktek el-ren-
.deltetett. .Kérdek pedig ó.tet a' vi-
tézek-is., mondván •: - Mit tsekked-

'Vyfiiífc mi-is•?..'.. 'És''monda nékik : 
Senkit .ne" verjetek-, -íe ne patvar-
kodgyatok T és meg- eiégedgyetek-
'zóldotokkal. Vélvén pedig a' nép, 
és minnyájan gondolván ízivókben 
János-féiöl, hogyne-taJám ő volna 
a' Krifeus : félele János,'.mondván 
mindeneknek.: Én vízzel kerefetel-

^fek ugyan titeket:erósb jö pedig ná
lamnál, kmelwnem vagyak méltó 
íaruja kötelét meg - oldani: ó meg-
kerdztel titeket Szent Lélekben , 
és tázben: kinek ízúrú lapárcya az 
6 kezében, és meg-tifztitcp az & 
ízérőjét, és óízve-gyfijti a" búzát az 
b csűrébe, a' polyvát pedig meg
éged meg-olthatatlan tűzzel. Sok 
egyebekre-is intvén, JEvangyeíiomot 
• hirdet - vala a' népnek. Heródes 
Tetrárka- pedig-, naidöu féddetnék 
l61e Heróoriá-sérr az atrya-üa felesé
géért., és minden gonaízságokért, 
melfyeket .tseieksuetc Heródes, ezr-

is'.cselékedé mind azok-foBtt, és 
Janoft á' tfimic.tzb.e rekeizcé. Lón, 
pedig mikor meg - kereíztekecnék 
azegéíz nép , Jésus-is ineg-kereíz-
teltetvén, és imádkozván, meg-
nyilék.az Ég:: és. le-ízálk a' Szent 
Lélek cefjti ábrázatban minc egy 
galamb 6-reá: ésízúzac 16n menny. 
EöL Te vagy az én ízerelmes fi
am, te-benned tók kedvem. Esjé.* 
sus kezd-vala úgy - mint harmincé 
efztendós lenni, a'mint vélik-yala, 
Jófef fia, 

4. Szent János Evangyelifta pe» 
dig ezeket írja Kereízteló Szent 
Jánosról, mondván: jfoas.i. Vcda. 
egy ember Iflentól küldetett« éi/ick 
jfá/tot vala tje ve. JSz í^nysdgr® 
jitt^ begy bizonyságot tenne a1vilá-
gofsdgré!^ hogy mimzyájún fyinnímk 
a-áltála. Nem vala S vildgj>fsdg*ba* 
nem hogy bizonyságot tenne d vili-
gűfságról, János bizonyságot téfzen 
felőle, és kiált mondván: Ez vala'a* 
kit mondottam: A'kiutármajm jö
vendő , elótcem lott^j mert elobbeni 
vala nálamnál". És az h tellyes 
voltából v&ct&nk minayájan , és 
malaízcot a' raaiaíztért: mert a' tót
vény Mójfes-által adatott,: a' ma-
lafzc, és az igazság a'Jésus Kartus -
ákal 16CL És ez a' János bizony
sága, mikor a' 'Zidúk Jerusalerrj-
ból Papokat, és Levitákatkölctór.--
•tek hozzája, hogy meg - kérdenék 
otet; Te kivagy.? Es meg-vállá, 
és meg nem tagadá; és meg-vallá: 
Hogy nem vagyok én a' Krülus, 
Es kérdek átecj Micsoda tehát? 

Illyés 



Kerefzteíő $z. János élete. 
IHyés vagy-c te ? És monda r 
Nem' vagyok. Próféta vagy - c 

.- te ?' És feleiér Nem. Mondának 
azért néki :' Ki" vagy ,, hogy 
válafz-t adgyunfc azoknak * kik 
minket: kftidőttek.. Min mon-
d'afe magad' - íelői ? Monda: Én a' 
pufetában kiáltónak ízava vagyok..' 
igyenesktsétek-meg az: liríitác, a': 
mint meg-mondotca Iíáiás Próféta-
Es a' kik küldettek - vaía.,, a' Fari-
séuíbk-kőzzvil vaián..k.. Es kérdők 
frtet,, és-mondának nékir Miért ke-
réfztelíz tehát,, ha te nem vagy 
Kriílus,, feni üíyés, fera'Proíka í 
Felele nékik János,. mondván: Én, 
vízben kercízceiek; közöttetek ál
lott pedig , a' kit ti nem tudtok ^ 
b az, a rki utánnam jóvendo , a' ki 
előttem, lőct;. kinek én nem va
gyok méltó, hogy meg -ókigyam 
a.' faruja kőtelét. Ezek Becániá-
ban' lőnek a' J.ordánon-túl,, a' hol 
j-ános kerefzEel-vala, Máíbd' nâ -
pon látá János- Jésutt. hozzája jőniy 
és monda: imé az Iften báránya,; 
jmé , a ki el-véízi a* világ bűneit,. 
Ez az,, a' ki-ieiő! mondottam r t l táo-
nam- jő a' Férfiú, a' ki elóbbeni var
ia nálamnál, és én nem tudom-va-
la őtet i de hogy meg •- jelenteisék 
Izraelben,. azért jöttem én ,, vízben 
kerefztelvén. És. bizonyságot tőn 
János,, mondvánr mert láttam a3' 
Leiket alá.-ízállani mint-egy galam
bot mennyből-, és rajxa marada, És. 
én nem tudom -vala őtet:' hanem 
a' ki engem' káídőtt vízben kerefz-
tdni> az mondotta nékem: A' ki-

J I 
re iátod a5 Lelket alá - fóllánr, és 
rajta maradni T az, a' kJ Szent Lé-
lekben kereíkcL Ea láttam: és. 
bizonyságot törtem, hogy ez az 
Iften Fia, ívíáíöd napon ismét áll— 
vaia Jésus , és ketten az ő tanít-
ványi-kőzzál, És. látván Jésuft jár
ni, monda r Imé az. Iften- báránya. 
Es hallá ócet a'..' két tanítvány r-
hogy fzóilana, és kőv-eték Jésuft. 
Onnön-ma^wsaz Ur jésus Kriílus 
wv •JiO ízóila. a' 'Zkióknak Kercíit 
Szent Jánosról, mondván: j-ouu 
í- /^-33-Ti Jánoshoz lüldóimdp-} 
és bizonyságot tóit az igázságrá/.Es 
pedig nem embertől'vifzek bizoaysd-
got; hanem ezeket mondom,. l>zgy ti 
ítdvóx-űilyetett, 0 égo •, és fénylő fzó~ 
vétnek vala- Ti pedigáráiglen akar
tatok örvendezni az ö világánál. Né
kem pedig uagyob'1' bizonyságom viu 
gyón J-á'iosnúL Mert a'tse/e.lrd-etekf 
wellyeht nékem az Atyám adat'tfi-
%o-iys.igot t ifinek felőlem, hogy-a% 
Aiyaküláótt engem : és £ kie-iigett? 
küldeti: az-4tya,p t&tt bizonyságot fe
lőlem: az o fzaitát fent hallottátok 
foharfe ábráxattydt nemldttútakj és 
az o igéje nem marad-meg bennetek \ 
mert a? kit 6- Miliőit,. annak ti nem\ 
hfztekr Tudván Kriílus Urunk, 
hogy Kereíztelo- Szent Jánoít az 
.© fzent életééit,; és- bőkseségéért, 
és ar fok jSságos tselekedetekért T 
mellyekkel íei-vók ékefitve az Iílen-
től, a' 'ZklóklVÍeflSis-gyanánt akar
ták bé-venai* é&űíztelnL Ez igék
kel tanírotta őket, hogy ne len
nének ollyan hamis- vélekedésben-. 

M.cs-. • 5. Ezek. 



$z . KerefzteloS: 
?, Ezek így lévén, tekéntsuk-

meg, mi módon jelentette-meg ma
gát Kereíztelö Szene János. Gondol-
lyunk egy embere, a' ki annyi idó-
alatt fem gyapjú, íem lenból-való 
ruházatban nem öltözött, fem ágy
ban nem aiuce, közönséges elede
lekkel nem éle, az efs6 a' hátára 
efett, télben a' hű bé-borícotca 6-
te t , nyárban, a' nap meg-sütótte, 
úgy-annyira, hogy az 6 teftének 
bőre meg-rántzofodott, meg-feke-
tedett , és meg-keményedett. A' 
haja, és fzakálla őlzve-tsoporto-
zotc, mint az erdei embernek. Me-
zít-láb járt: éppen őíztóvér, és fztn-
telén ki-méne a' puíztából, kiált
ván , és mondván: Emberek tartsa
tok penitentziát, mert el-kózelget 
mennyeknek orízága. Elsőben a' 
páfztorok hallották-meg az 6 kiál
tását : és azt gondolták, hogy va
lami bolond volna , a' ki a' mező
kön járván kiáltana; avagy pedig 
valami poklos férfiú , ki hafcnló-
képen tselekednék. Hozzája kö-
zelgetének, és meg - láták , hogy 
nem poklos-: értvén az & fzavait, 
efzekbe vévék, hogy nem bolond 
volna, hanem igen efzes, és nagy 
bóltseségö. Ki-kezdek otet hir
detni a' korál - való helyekben, 
falukban, és váratokban. Sz.Máté 
Evangyeliíta aze mondgya: Matt. 
$.v. Í . hogy akkor ki-mégyen-va-
ia hozzája jerusalem , és az egéíz 
Judéa, és a'Jordán-körül-való egélz 
tartomány; és meg-kereízteltetnek-
vala.cöle a'Jordánban , meg-vall-

, János elete. 
ván bönőket. Mind addig gyakör-
lá magát a' prédikállásnak hívatal-
íyában , mig életét az igazságért 
el nem veízté. Ezekec tselekedte 
Kereíztelő Szen^Janos az Iften fze-
retetéért. Az Úr lílen pedig azt 
tselekedé néki, hogy ts.-ik alig ta-
lákatik méltóság az égben , és a' 
földön, mellyet ó - néki meg nem 
adott-vólna: Találtatnak Pátriár
kák , Próféták, A poftolok, Márti-
rok,Konféízízorok,és Szfizek: mind 
ezek a' méltóságok meg-vannak 
Kerefzteló Szent Jánosban. O Pá
triárka vóic: mert minden Szerze
teteknek , és Remetéknek Attya 
v ó k , a' kik el-hadgyák a': világot, 
és a'puíztába mennek, hogy peni
tentziát tartsanak. Ö Profétánál-is 
nagyob* vók: mert ujjával mutat
ta azt , a'kit a' Prófétákízavokkal, 
és tsak távúi mutattanak; tudni
illik a' Kriííus Jésuft, igaz Mediáit, 
és a' világnak Meg-váltóját. An-
nak-utánna Limbusba méné , hogy 
ugyan azont tselekedgye , hirdet
vén őtet a' Szent Atyáknak, kik 
ott várják-vala ötét. O az lAtya 
lílennek Apoftola vók. A' Kriftus 
Jésusnak tizen-kétApoftoli voltak: 
a' Szent Léleknek kettő: Szent Pál, 
és Szánt Barnabás. Az őrök Atya 
lílennek egy : ez pedig Kerefztelő 
Szent János vók. O Mártír vók, 
mert az igazságnak prédikállásáérc 
meg-őlettetett. Konfeízfzor, és Dok
tor vók, igaz Médiásnak , és a* 
világ Meg-vákójának vallván lenni 
a* Kriílus Jésutt; és fókákat arra 



Kerefztelő Sz. János élete. 9: 
tanítván, fö-képen némellyeket az 
Apoítolok-kózzöl, úgy-mint Szene 
Andrást, ki az ö tanítványa vúlt. 
Ó Szflz volt tellyes életében: és 
mint a' gonofz ellenséget,. úgy el
távoztatta az aízízony - áliatokkaí-
vató nyájafságot. O -hozzája men-
nek-vala a' gonofz életi népek, 
úgy-mmt a' Fariséufok, és fok-íéle 
tévelygésben lévő bímŐ's népek: 
6 mindeneket bé-fogadott, tanít
ván ókét, prédikálloct nékik , és 
azokkal nyájaskodott,^ nem mond
hatni, hogy vahmdiy afzfzony-ál-
latcal nyájaskodott-vólna. Sót mi
kor Heródiáít meg akarta feddeni 
a' hazafiság - törésről , Heródeííel 
beízélgetect , mivel femrai- képen 
nem akart HeródiáíTal nyájaskodni. 
Heródiás pedig egygyet értvén a' 
leányával, halált ízerze Kerefzteló 
Szent Jánosnak. Annak-okáért vi-
lágofon ki-tetfzik, hogy ó-benne 
minden méltóságok taiáltactanak , 
mellyek a' fóldón találtattak. Men
nyekben pedig két méltóság talál
tatik. , Ifteni, és Angyali. Senki 
nem meri meg • fbíztani Kerefzteló 
Sz. Jánoít az Angyali mélcóságtúl; 
mivel néki adta azt az Iíten, Angyal
nak híván ötét Malakíás Proféta-ál-
tal,mondván r Mait. it.v.l o. Mai. 
j . Imé én az én Angyalomat kttldóm 

f%Í7zed-elSttt ki el-kéfzíti előttedd tt 
útadat. Lehetetlen volt immár, 
hogy néki Ifteni méltósága volt- vol
na i mind-az-által igen hafonlítta1-
totc a' Kriftus Jésushoz, ki igaz 
litert: mert Gábriel Arkangyal elévé 

mi.ic 
magtalan 

meg-mondotta az 6 felületesét, mint 
a' Kriftusét: az & neve az Égből 
hozatott, mint a Knítus Jéstisí Í 
nem ízületen egy Szűztől, 
a' Kriftus; hanem egy 
Óreg aízízonytúi, melíy elég nagy 
tsuda vúlt; a' mint az Angyal meg
jelenté , mid&n a' Szentséges Sz&z 
Máriának monda, hogy ne tartana-
lehetetlennek , hogy 6 Szűz, és 
Anya légyen: mert Ersébet az o 
rokona magtalan, és óreg lévén, 
fiat fogadott az 6 vénségében. 

$. Kerefzteló Szent János ab-
ban-i-s- követte Krtílus urunkat t 
a" mit 6 e' világon cselekedendő-
vala. A' Kriftus Jésusnak prédi-
kállani, és kereíztelni kellett, és 
végezetre meg - kellett halni: mind 
ezeket elsőben meg-tselekedte Ke
refzteló Szent János. Innét tör
tént , hogy 6 olly-igen haíbnüttat-
ván az Iitenhez, azok, kik a' vilá
gon leg- bölcsebbeknek tartattak, 
ó-hozzája .mentek, hogy meg-kérd-
gyek, ha 6 vúína-e M-ifíás? Mert 
jól-lehet nem értették ók , hogjr 
a' Meíílásnak Iftennek kellene len
ni; mind-az-által úgy vóít rendelve 
onnan felíyül. Kérdvén azért tóle t 
ha 6 volna-e a' M;íKás? azt kér
dették, ha 6 vólna-e az Iften? 
Szent Ambrus Puípók azt mond-
gya: Kerefzteló Szent János életé
ben Melliásnak alíttacott lenni, és 
a' MefEás Kerefzteló Szent János
nak Ítéltetett lenni a' halálban. Mind 
ezeket tselekedte az Iíten Kerefz
teló Szent Jánosnak, és annyit ts.-

M 3 léked-



^4 Kételzfcéío S 
íeked'véh Ő-érette,, azt afear|arhegy 
ki-ki. iliendé dicséretet adgyono-
isékii Bítsérhetnek-e az. emberek 
TalaméJly feemélyt? Sok eiaberek 
dksírték Kerefztelo- Szent Jánoík-
Bítsírhetnek-e az. Angyalok ?• Gá--
feiei Arkangyal igendksírte Kereíz-
Belo Szent Jánoft- Dksírhet-e va^ 
íamelly embert az Itten ? Az Iften-
h nagy dksiretet adott Kercfzteló 
Szent Jánosnak , azt mondván a' 
t&bbi-közkt h-t'dül&i Mntt. n.Bí 
'zmy mondom néktek? nem támadott 
ez a-fz/iany-áttatok f%űlőtfi~koz6tt 
nagyol? Kenfztelő Jánomúl. Szent 
Lukács. Evangyeliíla. ezekac írja,-
mondván: Luc^f.tf.- 19. Hivaja* 
tus kittét a tmiítvaiíyukéxtiil; is 
Jésus ho% Mldé%mondván: Te vagy-e 
d ki d-jovviiié vagy, avagy máft 
várunk? Mikor pedig hozzája jót-
tek-vúlru a* férfiak y mondának: 
Kereíztclo János kóklbtc ramkec 
hozzád, mondván: Te vagy-e, a'ki 
el-j,ővendó vagy, avagy raáft vá
runk?- (..Azon órában pedig, fokukat 
gyógyíta-meg betegségekkel, és tsa-
fáfokbáh és á'gomfz. lelkektől, íf [ok 
vakolnak tmg-ndá ,1 lát a fi.} Ei fe
lelvén, monda nékik: El-menvén 5. 
tegyétek hírré Jánosnak^ a' miket 
iulorratok, és láttatok : Hogy a.' 
vakolt látnak, a* sánták járnak,a' 
pokloíoíi. me^-aíztulnak, a ' í ikeak 
hallanak, a' h 'Jit.ik lel - támadnak ? 
a' íiegtnyt-kuck <u Evangyeliom 
prédikáltatik ; és boldog, valaki 

z, Jáíiö-s élete. 
meg. nem botránkozik én.~bénnem, 
Es mikor' el-mentek--v6lna a'János; 
khvéú? kezdé Jánosról mondania.'' 
feregeknek i Mit mentetek- ki a-" 
pu-fetábaöP látni? a'\ízéltól. há
nyattatott nádat-e E De mit mente
tek-ki látni2, lágy ruhába. ókóz6tt 
embert-e?- Imé a.'' kik..drága, ruhá
ban , 6> gyönyörűségekben van
nak, a' Királyok házaiban vannak,. 
De mit mentetek-ki látni? Profé-
tát-e? Bizonnyal mondom néktek,'. 
Profétánál-is nagyobbat: ez az , a. 
ki-felól írva vagyon r Mala^^. Imi 
elÁúldow ax én Angyalomat /ziued~ 
cléttfki el-kéfzíti előtted a1 te útadat. 
Mert moíidom néktek: <m afitfintutyi' 
Allatoktólfzühtíettek.kó-zott nagy oV 
Projéta Kerefaeiő Jánosnál fviki 
nints. Matt. ii.tf.i~ Fogságban 
volt akkor Kerefcteló Szent János T 
mikor ezt a' követséget küldötte-

Knítus Urunkhoz. Jól tudta 6,. 
hogy igaz Meílíás az Ur Jésus Kri--
ftusj. és tsak azért küldötte a' ta
nítványokat 6 - hozzá, hogy azok-
kaHs rneg-ismértethe/Te r azt akar
ta j . hogy rninnyájaa hozzája raen-
nyenek,. 'a hídgyenek ó-benne,, 
hogy űdv&ssülhdieneR, Annak-
okáért ©Ily nagy lévén az Iften-ulótti' 
Kereíztelo S-ZentJános, kérjük Őtet,. 
nyerjen (zent malaízeot roí-nékünk;-
hogy e'"világon íkntfil., '$• ciíztán? 
élvén ,. nyerhcísák-el az 6rÓk éiec-
nek boldogságát a' Kriítus Jésus 
érdeme- álcul„ Ámen. 

Kereíz-

http://ii.tf.i~


Kerefztdo "§z. Jánosnak nyaka vágáfa. 95 

Herefzteló Szent Jánosnak nyaka yágaía, 
-és Márriroinság fzeüyejdéfe. 

HARMADIK BESZED. 
g. CjZenc Máté Evaugyeliíla azt 

xJ mondgyas Matt. i^ Hallá 
JJeródes Tetr.drka a* JésusMrét: és 
monda a fzqlgainák: Ez a" ÍCtrefz-

.itló^-dnos-.d támadott-fd halottaiból 
és azért dolgoznak é-b.enm az erők. 
:Szent Márk Evangyelifía hafo.nló-
.iképen raondgya, Marc. 6., hogy 
;ki-hírede a'jésus neve: és meg-haí-
Já Heródes Király, és monda-: Hogy 
Kerefztetö jánss fél-táraadott halot-
.taib'ÓJ, és azért dolgoznak -6-benne 

^ .-az erítk. Mémellyek £>edig .azt 
anondgyá'k-vala : hogy Illyés. Né-
•melLyek pedig azt mondgyák-Talas 
%ogy Próféta* mint egy .á' Profécák-

• 'Jt&zzuL Mellyet hallván Heródes, 
.'• • monda-: A' melly Jánosnak én fejét 

•vó ejtem, a'.támadoct-fel halottaiból. 
; így vagyon dolgok a' gonaíz embe

reknek, hogy íoha bátorsággal nem 
Iphetaek: mindenkor naardoffa 6-

J ket a'gonofz lelkiismeretnek férge. 
Meg-vagy,on kva a' jób .könyvé
ben,., hogy mikor az 6rd.ög fanyar-

- gatni kezeié -6t.ee a a' latr.Qk.nak fo-
' kaságát boxsátá az é lábas marhái-
!.- ..ra, kik el-jóvén, meg-Ókéit jelsó-
r .ben a'páfztQro.kar: de.mind-az~által 

egy el-.fza-lado.ee j és juhnak minde-
>•'. neket hírré adott. Azt mendgya 

. £ Szent írás: Követ jóve Jóbhoz, 
., Jki aze mondaná.: Job.í.-fr. if. Az 

•ékrőkpzantjzaí-vda-, és a fzárnánk 
azok-nnliett hgtltetiitk-vala:, és reá-
jak rohanásába Szafréufok, ésel-haj-
tdnak mifidiiiskít., és a fzolgciket 
meg-óléit jegy vérrel: és én egyedül 
ine/iekedém~meg, l-egy bírt tennék né-
lad. így xóreénik a' bűnös' ember-
reí-is, mikor az őrdóg harezoí az 
b lelkével., .és a' halálos vétek -ál
tal rabbá tévén á'lelkét, uralkodik 
rajta: mert jól-lehet meg-őli a' jó
ságos .cselekedeteket,, a' hic meg-
fanyargattatva, -az éutelera meg-ho-
raáb/aliccatva, az akarat meg-erot-
.leuítcecye maradván-: mind-az-ákal 
meg -ímarad egy, ki híre hordoz
zon Jófonaki meg-marad a"* gonaíz 
lelki .ism.er.ee•: meg-marad egy fé
reg., melly mindenkor mardolfa £ 
goaofz embernek TzívézJja~£g.v-2z, 
A'i/its béfaségek .az Ijhnnk/ttkmk, 
úgy-.mond az Ór. Innét vagyon, 
hogy Heró.des, ennek a' Heródes
nek Atcya., ki meg-.,61eté Kereízte-
16 Szent jánoft, mc-g-értvén a' Má-
.gufok-cól, hogy a* 'Zidóknak Kirá
lya ízületéét - volna; mivel ,6 igaz
ság - ellen, mint .kegyeden Titán-
nus., bírja - vala az ürfzágot,; úgy 
meg-fiiemlék,,és háborodék, feogy 
rettenetes nagy duhóíséggej mind 
meg-életé Betlehemben, .és .annak 
tartományában lévő ártatlan gyer-
iBetskékfit. ugyan.azon történek 

az 6 
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$6 KcrefztelóSz.JáíK 
az 6 fiával HeródeíTel, a' kiról 
Bioft ízúllunk; mert 6 meg-fogat* 
tacyka' a' házaíság - t6r6 Heródiás 
Eifztatalan fzerelmét&i, a' lelki is
meret (zünteíen furdallya-vala ótet: 
és niível meg-óíette-vala Kerefzte-
16 Szent Jánoft, ki meg-feddette-
vala ótet a' vétekről, nem élhet-. 
vala bátorságofon; sót azt alítván, 
hogy fel-támadott-vólna, azt mond
gya-vala, hogy a'Kriftus Kerefz-
teló János volna. Innét vőtt al-
kalmatcfságot azEvangyelifta, hogy 
a' Kereiztelő János halálát olly yi-
lágoíön meg-írca; mondván: Marc.6. 
v, i-j. Mert ó-magaHeródesel-kúlde, 
és raeg-fogá Jánoft, és meg-köt6zé 
bttt, a' tómlótzben Heródiásért, az 
o attya-fiának Filepnek feleségéért, 
mert el-vótte-vala azt. Mert azt 
mondgya-vala János Heródesnek: 
Nem fzabad nálad tartanod sz A' 
tyáifiajekségéti Heródes pedig le-
félkedik-vala utánna, és meg-akar* 
|a-vala ótet ólni, és nem lehete. 
Mert Heródes féli-vala Jánoft, tud
ván ótet igaz, és ízent férfiúnak 
lenni: és bótsfilli-vala ótet: és hal-
gacran étet, íbkat tselekeízik-vala; 
és órómeft halgactya-vala ótet. És 
mikor alkalmatos nap történt - vol
n a , Heródes az ó ízfiletéfe napja 
vacsoráját fzerzé a* Fejedelmeknek, 
és az Ezeredefeknek , és a' Galileai 
Fó-embereknek, És mikor bé-rnent-
vólna a' Heródiás leánya, és ián- . 
tzok-volná, és tetízett * volna He
ródesnek , és az egvgyfttt le - tele
pedetteknek > monda a'Király a 'k -

imsk nyaka vágáfa. */• 
ánynak: Kérj telem, a' mit akarfzj 
és meg-adóm néked, ha ízintén az 
orfzágomnak felét-is. Ki mikor ki
ment-volna, monda azAnnyának: 
Mit kérjek ? Amaz pedig monda; 
A' Kereízteló János fejét. Es mi
kor bé-ment-vólna mindgyárt íi* 
etséggel a' Királyhoz, kére mond-, 
ván: Akarom, hogy mindgyárt né
kem ad' egy tálban a' KerefztelS 
János fejét. És meg - fzomorodék 
a' Király az esküvésért:: és az egy-
gy&tt Íe-telepedttekért nem akará 
Ótet meg-fzomorítani; hanem el
küldvén a' hóhért, parantsolá , 
hogy el hozná a' fejét egy tálbaa. 
És fejét vévé a' tóml&tzbea, és el-
hozá a' fejét egy tálban, és adá azt 
a' leánynak*, és a! leány adá azAn
nyának. Mellyet hallván, el-jóvé-
nek a' tanítványi, és el - vívék a' 
teftét, és azt a' koporsóba tévék. 
Szent, Jerónimus azt mondgya, 
hogy Heródes hatalmafab' lévén 
Filepnél az ó anya-fiánál, er&vel, 
és hatalommal el- vótte-vala tóle 
a' feleségét; és az Iften tórvéjiye-
ellen magánál tartya-vala, minc-ha 
tulajdon felesége \ ólt -volna. Ez 
igen nagy vétek vala: és azért mél
tó volt Heródes, .hogy KerefzielÖ 
Szent Janóitól nyilván meg-íeddeí-
sék éreccej mivel a'vétek nyilván
való vók. Az Anya-fzent-egy-ház-is 
ezt mondgya a' Breviáriumban, 
hogy Heródes, élvén az 6 attya-fia, 
el-vótce az 6 feleségét tóle.' 

2- Azt mondgya az Evangyelifta, 
hogy Heródes ÓrÓmeft halgattya-

vala 



Kxreíztelő $z. Jánosnak nyaka vágáfl. 
r a k Kerdztelfir Szene, Jánpft , és 
halgatván ó t e t , fokát. ,'tselekeízik-
vala, Ezt Alberttts: Magn-us illyen-
fcépen magyarázza, hogy azok.a' 
dolgok, mellyeket Heródes tsele-
kefzik-vaía a' Kerefzteío Szene jk-

_nos ízeretetéért,aiatsony renci-béliek 
voltak; de azokat, melíyek nagyok 
•valának' , nem akarta tselekedni. 
Ez a* goneíz. emberek- fzoká(á_sr 
nagyra bócsüfiem azt, a' mi kévé
iét hafenál -t és keveíet gondolni az
zal, a'mikg-hafznqsb volna. Az 
írás-tudók, és Fariséufok el-végez: 
íék-vala, hogy a' Kriííus. meg-fb-
gattafsék, és meg-otetceísékj melly 
igen Bagy vétek volt,' mind-az-ál-
•tal ók íémminek alietyák-'vala ; de 
az-után nem akarának Húfvéc nap
ján bé-menni a' Pilátus házába % 
mivel pogány volna. El - ízenved-
heteden nagy dolognak aikoiták 
lenni, ha a' Kriftus telte, kéc 
tolvajnak tettek meg-maradtak-vúl-
na.a' Kerefzt-íán Szombat-naponi 
és véteknek nem tartották, hogy 
ártatlan mep -öltek -volna az Iften-
nek Fiat, .Ugyan maga Krittus-
Hm nk meg-feddette-vólt ókét e'do-
logró^mondvánr Matt.2 J.VJ. 23-J-a j 
néktek kép-mniats IráS'tudf-k,és Fa-
rishtfok * kik meg dé%mdllyauk £ 
mentát y és <? kaprot, és kéményt; 
is d-hedtát'Á n* mik jjehe%b>ek d 

• torv enyhen, az íteletet, és a% itgal-
m.'y-fságot-i és a bitét. Ezeket fzökség 
YÓlt meg-tselekedni, és amazokat 
el nem hagyni. Vak vezérek ímeg-
fzöritek a'ízúnyogot, a ' tevét pe~ 

Szentek Í!«te, 

ö ~~ 97 
dig el-nyelkek. így tsefekedett He-
ródes-ís r meg-tanott némeíly kőn-
nyfi dolgokat a'Kerefzteló Sz.János 
ízeretetéért; de azokat , inellyefe 
nehezebbek, és nagyobbak vókak y 
úgy-mint a'botránkozáfl: r mellycc 
a' nép-kőzott az 6 fajtalan- vétké
vel ízerzett 7 fémmi-képen, nem a" 
karta el-távoztacni, 

3„ Látván Kereíztelő Szent Já
nos. hoe,v Heródes ótet órómeít 
halgatná, és halgatván fokát cse
lekednék ; prédikálván egyízer hí-
vatallya-ízerénc meg-kezdé fedde
ni a' ti ztátakn életet T meg - ma
tatván , meliy fok gonoízságok ké-
verkeznének onnan , és hogy a'' 
fajtalanság kivált - képen av poklot 
bé - tókené. Az-után világosban 
kezde prédikáüani, hogy aJ házaf-
ság^torés igen' nagy vétek, fokkal 
inkáb' a' nagy méltóságban hely-
heztetett ízemélyekben,. a' botráa-
kezáfra, és a' gonofz példára néz
ve, mellyet máfoknak adnak. Tsak 
hallatlanná tévé e' dolgot Heródes 
elsóben > de Kereízteló • Szent Já-
nos máíbdízor prédikálván , vilá1-
goiban tudtára adá , hogy nem 
volna fzabad néki az attya-fia fele
ségét magánál tartani. Ezeken az 
igéken fel-indúlván Heródes Király, 
meg-befzéllé e1' dolgot Heródiás-
nak, ki leg-ottan nagy bofzízonko-
dáffal meg-telvén, mondai Tehát 
azt meri. mondani az az erdei em
ber? De édes Uram Királyom, te 
vagy az oka? njere olly nagyra b&-
íS&llód ötét, és az 6 ízetlen be-

H " ízedét j 



•$% .K.;eféfetelö;;S!z..Jáií5 
ízedét, hogy néha nagy foglalatos 
dolgaidac-is-el-hagyván, az 6 pré; 
dikállását meg-halgatni fietfz. Nem 
élégedék-meg-ezzel Heródiás; ha
nem - mint Jezabel Illyés - ellen „ 
úgy ö-is Kere&téíS Szent János* 
ellen dühösködni kezde, követet 
küíde hozzája , 'mondván; János, 
érteledre adom, hogy az én Uram 
Királyom igen meg-haragutt ce-el-
lened,- méltán-is; mivel:hogy riem 
tartóztattad-meg a' nyélvettet. .Ez
után tűrkoztesd-meg magadat, és 
ne botsásd ollyan (zabádon a' nyel
vedet;; mert ha a' Király el - fzen-
vedné-is, én' íetnmi - képen el nem 
fzenvedem: váhnak nékeih fegyve
res fzolgáim j és vitézim , kikkel 
bofzPzút állyak rajtad nyelveske-
défedért. 

4. Mind-az-által Kerefzteló Sz. 
János íémmit nem gondola mind 
azokkal a" fenyegetéfekkel, s&t má-
fod napon Heródeshez méné pre-
dikállani, és így fzúlla néki: Te 
Heródes Király! ha eddig meg nem 
értetted az én befzédemet, értsd-
tneg tyioíían , mert néked fzúllok: 

• Ved' .efzedbfi , hogy nem (zabád 
néked' a' te atyád-fia feleségét ma
gadnál tartanod: botsásd-el azt; 
mert az egéfz népet meg-botrán
koztatod , és a' te gonoíz példád
dal okot adíz reá , hogy málbk-is 
iazaoe tselekedgyék Í és a5 te vcc-
•ked fölötte igen nagy léfzen. Hal
ván ezeket a' Király, igen meg-há-
borodék , és a' község - is véle 
egyetemben^ Némellyek azt mond-

isnak.nyaka vágáfa: 
gyák-vaía, hogy Kerefzteló János 
jói tseiekedte, hogy emberi tekén-
tet-nélkul ki-mondotta az igazsá
got: máfok pedig azt mondgyák-
-v'aia, hogy mód-nélköl, és iiíetle-
nfil tselekedett, femmit nem te-
kéfttvén a' Királyi méltóságra: de 
ha a' Király, Király léfzen; kemé
nyen meg-bunteti Ótec, és meg-ta-
nítcya, mint fcóllyon a' Király-ellen. 
A' Király látván e' zendűléíl a' köz
ségben , igen meg-haraguvék; és 
fegyveres .vitézeket külde , hogy 
meg-fognák Kerefzteló jánoft; ki 

• el-végezvén beízédét, és le-fzállván 
a' predikálió fzékbóí, ezt a' nyugo
dalmat taláíá, hogy az-a\%egyjstien 
goriofz nemzetség egyfzer-'s-mind 
nagy díth&fséggel reá rohanának, 
mondván: Te kevély, ésvak-merft 
erdei ember! .hogy mertél ollyan 
illetlenül gonoízt ízó'llani a' Király 
fzemélye - ellen. Sok-képen fzi-
•dalmazván , mcg-fbgák, és erőlen 
meg-kótözék ócet, és a' t&mlótzbe. • 
vetek. Talám mindgyárt meg-Ókt-
te-vólna Heródes a' fajtalan He-
ródiás: kíáltáfa, és nyughatatlan-
sága-miatt, ha a' kózségnek ellene-
való támadásától nem félt-volna; 
mihel-hogy Kerefzteló Szent Jánoít 
minnyájau Prófétának, és ízenc em
bernek tartyák-vala lenni. Az-o-
'káért alkalmatos napot vára Heró
des, hogy házafság-töró Heródiás • 
fzándékát véghez vigye: ez a' nap. . 
pedig vala, a' mellyen Heródes az 
ó fzíüetéfe napját nagy vendégség* 
gel meg-üikete. Szem Jerónimus 

. * azt \ 



KérefztelŐ" $z, János 
azt mondgya , hogy két -emberről 
téfzen emlékezetei a' Szent írás, kik 
a' fzűletéfek napját nagy vendéges-
kedéfekkel meg-úllőtték. Egygyik 
Fáraó az Egyiptus Királlyá volt, a' 
máíik ez a' -Heródes: egygyik bál
ványozó , a' máíik hazailag - tórő : 
egygyik Menteién, a' máíik annál-is 
nagyob1 volt. 

-5;. Arany-fzájú Szent János azc 
mondgya, hogy inkáb' ei-keliett-vól-
na magát rejteni a' Heródiás leá
nyának, hogy-fem az emberek elei
be jbm; mivel-hcgy magát rneg-mu-
tatván, meg-emiékeznek-vala az 
emberek az Annyának rút vétké
ről. Ez a' ízemcelen leányzó tán-
tzolni kezde, és úgy vifelé magát 
a' tántzolásban, hogy mindenek
nek tetfzetc, a' kik látták; de fó-
Jképen a' Királynak. Az Annya 
ízorgalrnatos v6it,hogy taníttsa ótet, 
nem az imádságra, hanem a' tan-
tzoláfra ; nem a' kegyefségre, és 
ízemérmetefségre, hanem ízemtelen-
ségre, folótcéb' - való nagy bátor
ságra , és orczátianságra. De mire 
taníthatta-vóína egy házafság-tórő, 
a' ki el-veíztetce-vala az Itteni fö
leimet , • és az emberi fzemérme-
teíséget f ugyan-is egyéore nem ta
níthatta, hanem a' táruzoiáíra, hogy 
az órdőg mindenkor az .6 'leánya--
val lenne, a' mint fzántelen ó-ma
gával vaia. Azt. mondgya Arany* 
ízájú Szent Jánoss hogy a' hol tiíz-
tátaían tantzok vannak, minden 
bizonnyal ott találtatik az őrdőg; 
és el nem távozik onnan, mert otc 

íüak nyaka vágáft, 9p 
nyeresége vagyon néki. Monda a' 
Király a* leányn?k : Kérj tőlem, 
a' mit akarfz, és meg-adom néked : 
és meg-eskfiyék, hogy ha ízintén 
orízagának .felét kéri - is , meg-ad-
gya néki. Látván a'leányzó, hogy 
a1 Király olly nagy Ígéretet tncc-vuí-
nanéki , nagy örömmel az Annyá-
hoz méné , és monda néki: Mk 
kérjek a' Királytól, mert nékem 
ugyan eskúvéiiel igeiv nagy Ígé
retet tón ? Talám jó iéízen ~ ha fok 
gazdagságokat kérek cöle , ho^y 
Mcsüleresben férjhez meheffek-
mert nékem nintsen Atyám, a! ki 
arra gondot vifeine. Felele. néki 
az Annya: Nem akarom,'hory azt 
kérjed; mert a' Király gondot vifej 
arra, mikor el-jó az'ideje: hanem 
azt akarom, hogy kérjed a' Kerefz-
teló János fejét, hogy adgyák né
ked azt egy tálban; mert ha 6 él, 
és a' tőmlőtzböi ki - bocsáttatik., 
okot ád reá, hogy engem' ei-köld-
gyÓn a' Király; és mind a' ketten 
meg-íofztatunk a' Királyi gyönyö
rűségektől. . • _ 

•6. Azt mondgya Szent Tamás, 
hogy^az aízízony - állatok, termé-
ízet-fzerént kónyöráleteíek; de -ha 
más-képen történik, kegyetlenebb 
bek a' medyéknél, és a' rigrifeknél. 
Igaz dolog, hogy némeiiy afzízÓny; 
állasok olly ;kegyetlenek/ vákak-'-
hogy az éhségtől. fioroijgattatyán., 
meg-ókék a' magok gyermekeket, 
és meg-ették; "úgy hogy többet 
tehetett 6-bennek az erő/ teí l i kí
vánságoknak eleget tenni, hogy-
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töo " SererzteíóSzí. Játi 
fém a' magok gyermekéhez- való' 
ízei-ecetnek meg-felelni. Soha nem 
olvalíük, hogy valamelly Atya azt 
tselekedte-vólna. Azért rriondgya* 
a1 Szent Lélek a' BÖlts fzaj'a - által: 
Bccli. 2$. -f. 12. Ninis gonofxbfi 
£ kígyó fejénél; és nints hang a% 
afzjzcmy-áüat baragj a-fó lőtt. J-QP" 
az orofalátitiyaí, és sárkánnyal egy-
gyútt-lakni, begy-fimágoriofz af%~. 
fxonnyal lakni. Szűkség, hogy er
ről meg-inteílenek az aízfzony- ál
latok , hogy ízorgalmacoíbn ve
gyék elejét, és erófen ellene-ál-' 
lyanak : ennek az indulatnak ; és 
úgy ne tselekedgyenek'•', mint He-
ródiáS} a 'ki halált ízerze annak, 
a' Ki ;meg-érdemiette-vúlt, hogy 
fokáig élne. Azt gondolta Heró-
diás, hogy ilíyen módon el-fndöz-
hééi az o rút vétkét, és foha arról 
nem fzólknak; de más -képen tör
tének: mert hogy meg - 61eté ezt 
a' nagy (zent embert^ nyilván fzól-
lotcak e' mái napig , é's'-mind világ 
végezetig feüllanak az 6 fertelmet 
ségéröl , és nagy gonoízságáró'L 
Úgy-'tértének 6-véle3 mint Dávid
dal' az & véckében, ugyan házat 
•ság-törésben, Dávid-is azt gondo
la , hogy az 6 bánét fel- fódözheti 
az tlríás halálával; de más-képen 
történek:. mert 'az Líríás haláláért 
olly- nyilván ki-nyilatköztaték az 6 
fifötk'é', hogy attól az idoiól - fogva 
fetetth-i dolog nyilvábban ' nincsen, 
;minc V'Dávid vétke. 

j . Meg-ércvén Heródes a'! le
ányzó kérését, •meg-ízomorodék'';-

i'snak. ii^aka vágáfa*." 
de úgy iá tízek néki, hogy tartoz
nék a' leányzó kérésének eleget 
tenni mind az eskávéíTel tótt Ígé
retért, mind pedig, hogy a' hivata-
lofoknak ne mutatná, hogy meg 
nem akarná tartani a' iSaga ízavát, 
hanem gondoíatianúl ízóliott - vól-s 

na. Jól-lehet az esküvés nem kö
telezte ötét aT-féíe dologban, sét 
vétek volt azt bé-cellyditéni; fém 
pedig emberi tekéntecért nem kék
lett-volna gyilkofságba efni: mind-
az-által'meg- parantsolá, hogy mind-
gyárt el-vagattafsék a' Kerefzcelö 
János kje, és egy tálban adattat 
sék a' leányzónak. Ez a1 vétek, 
mellyet ez a' gonofz 'kegyetlen Ti
rannus cselekének, igen nagy volt 
mind a' ízemélyre tekéntve, a' kit 
meg-Óletej mind arra nézve, a' mi-
érc meg-öleté; mind pedig arra te
kéntve , hogy o igen köteles vala. 
Kerefzteló Szent Jánoshoz, ki nem 
magáét, hanem a1 Heródes hafz-
nát kereívén, nyilván-való vcíze-
delemre vetette életét, meg-f ed-' 
vén a' Heródes nyilván-való vét
két: ki innen aikalmatoíságot ve-
hetect-yólna a' házaíság-töró Heró- , 
diásnak el - 'bocsátásara, és maga 
lelkének meg-orvoslására. Annak-
fölötte nem kellett - volna ezt a* 
Szentség-tÖréít azon a1 napon tse-
lekedni, mellyen kivált-képen tar
rozik-vala az lftennek hálákat ad
ni , meg-emlékezvén az ó életéről, 
mellyet az lllen adott-volt néki, 
és meg - carcocta mind addig a' 
napig. 



Kíerefztelo $z. Jánosnak nyaka fágáfa. 101 
#. A' hóhér a' tómlétz-felé mé

né : talám azt várjak -vala a' fog
lyok , hogy az innepérc, és lakoda
lomérc , mellyben a' Király vígaa 
íakikr'vala, valamellyik kózzölők 
el-bocsáttatnék. Az-után pedig 
mikor meg-ércek egy-más-köz&tt, 
hogy a' Királynak egy fzolgája azon 
a' Izokatlan órán , és étízakanak 
idején a' totnlótzhe^ méné, miti-
nyájan elé - kezdenek jeni, hogy 
meg-ércének, ki volna, a' ki kózzít-
lék meg-ízabadúlna, mivel ollyan 
napon egyebet nem gondolnak - va
la. Felele a' Király fzolgája , és 
monda: Nem azért jöttem, hogy 
valameílyikec ki-fzabadítcsam, ha
nem hogy egynek kozzáletek fejét 
vételiem: ímláctyátok a'hóhért-is. 
Ki-ki meg-gondolharxya, melly-igen 
meg-félemletxek akkor a'fzegény ra
boké Esmeg-kérdvén, kivólna az, 
a'kínek.moitan meg-kellene halni? 
Monda nékik, hogy Kerefzteló Já
nos. Ez a' fclelec nagy tsudálko-
.zásáralén mindeneknek; merc mio-
íiyájan tudgyák-vala igazságát, |ó 
erkölcsit5 nagy érdemit, és tókél-
letes ízent életét Kerefzteló Szent 
Jánosnak. A' hóhér bé-méne hoz
zája, és monda néki: Kerefzteló 
Jánosi én a' Királytól küldettem, 
ki meg-parancsolta nékem, hogy 
«el-vágjarn a' te fejedet, merc azt 
egy leánynak adta ajándékon, E-
zen meg nem háborodék fölottéb' 
Kereízcelé Szent János;.' s&t fel-
•enielvén kezeit az Égre, monda: 
Én llcauij ''s én lítenemJ hálákat 

adok néked, hogy illynagy j jra te
remtettél engem', és &°ic mulafz-
toddal meg-eréliceccél, hogy a' te 
fzolgalatodban meg-haüyak az igaz
ságnak oltalmazásáért. Az - ucán 
meg-hajeván nyakát az éles paiios-
alatc, a' hóhér ei-vági az ö fzeat-
séges fejét, mellyet egy tálba nívón, 
a' cántzos leányzónak vívék : ó 
pedig a' Királyhoz v ív j , hogy a* 
t&bbivel-egygytkt, kik jelen Vali
nak, meg-látná azt: az-ucán pedig 
az Annyához vívé, ki nagy 6r6.ii-
nek jeleit mucacá, azt gondolván , 
ho 
hoa 

;y immár bátorságos lehetne, 
6y fenki nem találtatnék, a' ki 

fitec meg-merné fi ddeni a' vétek
ről. De az óróme igen kevés ideig 
tárta; mert a1.mint 'Zidó Jófef, és' 
Egelippus írják, az Iíienteien He
ródes gonoízúí végezé élesét; mi-
vei-hogy az Accra-fia, kit Ágrippa 
Heródesnek hítcak, meg-fofztá ötét 
az orízágtól, és fzám-ki-vetésbe kül
detek; holott litván magit az or-
fzág-nélkái, és oliy nagy nyomorú
ságban helyheztetve, igen nagy bá
nattal, és kefer&séggeJ meg-telvén, 
rettenetes rút halállal hala-meg. Ni-
tzefbrus, és Meeafráfzces azc msnd-
gyák , hogy a' Herodiás leányának-
is rútul tértcat halála; mert által
menvén egy folyó-vízen, melly.bé-
fágyoct-vaía, a' jég bi-romiék alac-
ta , és a' fenekére menvén a' víz
nek. eleget verd&dék ide 's tova 

nem ki akarván onnan maizni; A 
lehece, hanem oda veíze, és meg-
hala, Herodiás pedig az Annya, 

N annál-
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i®z KeréfztélőSz. J4tí< 
ánnáí -- rútab'" halállal végezé - el 
gonofz életét. 

9 , jól meg kell gondolnunk, 
hogy ha az íften meg - engedce , 
hogy Kerefztelö Szene János olly 
nagy Szene lévén , ollyan halál
lal haina-meg; a'nyavalyás bfinós 
ember mi-némít halált érdemel-
meg'? Szent Jerónimus Abciás-
Frofétálásáril írván , azt mondgya, 
hogy a* Kerefztelö Szent János ta
nítványi az 0 tefhk Szamarikban 
remeték a' két Próféták - koz&tt, 
tudni- illik Eliséus , és Abtlíás - kö
zött r és ottan a'Kerefzteló Szent 
János érdemiért az Úr Iílen fok 
csudákat imitata j mert fok rend-
béli betegek meg-gyógyúlának,;é& 
fok &rdí>ngós&k meg-lzabaciűlának. 
RuíFmus, és tbb' Autorok azt 
inondgyák} hogy a' hittói-fzakadtt 
Juliánus Tsáfeár'j igen kegyetlen 

' Tirannus f nem . tsak a' Ker'efzté-
nyék-ellen, hanem Kriftus íímnk-
ellen-iSj és az 6 Szentei-elleh, lát* 
vkn a' fok tsudákat, mellyeket a* 
Kereíztetö- Szent János tefte- által 
az iílen tselekefzik-Vaía} k i -ve t -
teté azt a' koporsóból, és meg
éget tété. De minek-előtte egéíz-
fen meg-éghea'Szenrtéft, némelly 
ájtatos ember ki-vévén a' tfizból 
az h t íontyait/ Jerasáknibe -savé 
Filep PfifpókbÓzí ő pedig egy D.iáj 

könus-által az AJekfzándriai PáEriár-
• kának káldé Annak-útánna Te" 

ofilus Pátriárka} mikor Teodofius 
Ttáfzár meg-pa.'artsoiá, hogy, a' 
Bálványoknak minden templomi 

isriák -nyaka vágáfá; 
el- rontatnának ; Alekfzánd.riában 
Szerápiusnak egy igen híres templo
ma lévén, nem akará, hogy az el
rontatnék j hanem ar Bálványokat 
Ófzve - rontatván, és meg - trfzát-
ván &' templomot, meg - fzenteié 
azt a' Kéreíztelö Szent János tifz* 
tefségére , és abban helybezteté 
az Ö tsontyait nagy tiíztelettei 
Annak - utánna kfilómb - féle he
lyekre hordöztattanak onnan nagy 
betsíüettel a' KereíztényektSÍ. A-
házaíság-tőro Hefódiás a' Kerete •• 
telő Szent János fejét a' maga 
palotájában «l-temettette-vólt. Es 
fok ideig állott el-rejtve azon a' 
helyen az az áldott fó, miacLad-
dig, a' -míg ugyan maga Kerefzte-. 
16 Szent János meg - jelenté né* 
melly ájtatos embereknek, kik nap
keletről Jerusálembe mentek-val'a 
a* Sz. helyeknek mcg-lácogatására, 
a' hol Kriftus Urunk a' mi meg-
fzabadítáfunkat véghez- vitte. A-
zok meg-taMik azt a* Szent fe
jet ugyan abban a' teve fzörböl 
tsinídtc ruhában bé - takarva, mel-
lyet "ez »' ditsós'éges nagy Szene 
hordozott. Ez a'meg-találás Kis-
Afzfzóny havának 29. napján volt, 
Mártzianus Tsáfzár idejében négy-
fzáz hatvan efztendó tájban Kri
ftus Urunk fzfiktéíé-után. Ez az 
oka j hogy azon a' napon ölti az 
Anyaszentegyház a' Kerefzteló 
Szent János nyaka vágását; mi
vel íVt-néki Bejt más havában vé
tetett feje., közel Húsvéthoz, egy 
eíztenciövel elöb' a' Kriftus -Jésús 

Kin-
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Kin-fzeiivedésénél, a' minc meg- Genua varasában vannak; a' feje 
ismerhetni az Evangyeliomból. Mo- pedig Rómában egy templomban', 
ftan közönségeién mondgyák,hogy az Apátzák KaLiílromában, mei~ 
a' Kerefzteíó Sent János tsoncyai lyet Szent Szilvefztemek hinak* 

Minden Szentek Innepéroí. 
E L S Ó B. E S Z É D. ,: 

I. TTogy . az Anya-ízent-egy-ház 
KI. Minden Szenteknek tilkef-

ségére egy Innepet rendelt, hogy 
az egéfz Kerefzcénységben meg-
fzentellyék, egygyik oka az; mivel 
Rómában egy igen nevezetes Tem
plom meg - ízenteketék minden 
Szenteknek ciíztefségére. Mivel
hogy hat fzáz hat efztendöben, 
Negyedik Bonifátzíus Papa ülvén a' 
Szent Péter Székében, és az 6 ide
jében Konftántzinápolyi Impérium-, 
ban Fóka uralkodván; ki noha ke
gyetlen , és fösvény volna, mind-
az-által e' jó indulat találtatott 6-
benne, hogy kedvelte, és oltal
mazta a' Ró mai Anya- fzent- egy-há
zat, és nagy barátsággal volt Bonifá
tzíus Pápához; egy nagy Római Pol
gár Márkus Aprippa egy igen gazdag 
templomot építtetect-vóit Tzibele 
Iften - afzfzonynak,. a' tób1 Illenek 
annyinak, és mind a'töb' literiek
nek nevében; és azt Páncheonnak 
híva, melly G6r6gűl azt téfzi, hogy 
minden Kéneknek háza., avagy haj
léka. Ez a' templom kerék módon 

'; vagyon » és nintsen töb' ablaka, 
.hanem egy nagy kerék módon va
ló lyuk az egéíz épületnek tetején,' 

melly az egéfz remplomot meg-vi-
lágosíttya. Azoknak Ítéletek - íze-
rént, kik értenek a'' fondáló me-
fterséghez, ez a1 templom meftersé-
gesben vagyon építve, hogy-fem 
mind azok, meliyeket tudnak len
ni az egéfz világon. Ebből a' Tem
plomból a' Fóka Tsáízár engedel
mével, mivel-hogy 6 parancsolt ak
kor Rómában, és Qiafz-Qrízágnak 
nagyob' réfzében, Bonirátzius Pá
pa Szent-egy-házactsinála, ki-hány-
ván elsőben belőle a* Pogányok 
Bálványic; és-meg-ízenteíé azt az 
Iften Annyának , és minden Szen
teknek tifztdségére; hogy a' hol a' 
Pogányok a1 íbk hamis Iíieneket, 
és Tzibelét azoknak annyát tűzte
lek, ott a' Szeplőtelen Szfiz Máriát, 
az egy igaz élő Mennek Szentsé
ges Annyát, és mind a1 DitsMiltt 
Szenteket tifztelíyék a' Kerefzté-
nyek; és nagy Innepet ízentellye-
nek minden esztendőben Pán-
kösd havának kilentzedik napján. 
De annak-ucánna NegyedikGergely 
Pápa azt rendelé , hogy Szent An
drás havának elsó napján fzentel-
lyék-meg azt az Innepet: mivel
hogy olly-igen. fok nép gyM-vala 
Rónában annak meg-fzentelésére % 

hogy 



s 04 • Mináen Szeöfr 
hogy íififeség volt 0 % időre ren-
deírai azt y mikor' a'" főidnek gyá-
nTéltseibé-vólnának-gyöjtve; és ne 
lenne drágaság., a* minE. gyakorca 
PísnkőSd havában - ízokott lenni, 
Moft azért az- ar templom Szent 
Maria kerek templomának hívat
tatik;, és minden; Szentek ünnepe 
napja Szent András havinak első> 
napján igen fzép innepMffeí fzen-
teltetik abban a' Kerefztényeknek. 
Bagy íbkasagkeSl. 

lr Máfodik oka ,. hogy az Aiiya-
• fon-t-egy-ház Minden Szenteknek 
tifzteíscgérc ez Innepet rendeke 
az , hogy kőzőnségefen minden 
Szenteket tifztelm akar; mivel
hogy lehetetlen minden Szentnek 
magán-való iníiepet Szentelni. Krir 
ftu* Urank. azt monda az ő, tanít -

. ványisák r J-mn. i€. $, íz, Még 
fokát keüeíie néktek m&ndanmi s de 
fntft ei nem vifeíbetiteh Mikor pe
dig eí-jé'viiíd amaz igazsdgtmkLsí-
keftuig tanít titeket tainden igazság-
raj mertnemfzóü 5-magá'tÜrhamm 
valamiket ball t azokat pzóHya; és a 
meByekjSv endSk^meg-lnrdeti néktek. 
Mindenik valaníellyek azAtyáé^nyi* 
tmk>. Az~okáért mondottam; hegy az 
enyhnbÖlvéfzi^ésmeg'birdetinékteki 
i.Timot. j . •&, 1 y A'hik jól fzoh 
gdlwak 7jé rendet fzete%nek magok* 
fiak , és nagy bátorságot á1 Kripus 
y-éfiaban - \ialó bit-dhal. ( Úgy
mond Sz, Pál TimuteiisPáípoknek.)' 
Ezeket írom néked, hogy tudgyad^ 
mint külyen forgolódnod az tjlen LuU 
%4hani müym éléJfienAtiya'fxent' 

:k ImiepérőL 
egyháza^ az igazság ojfzhpa, és erős 
támefzfza. Ezekből világoíbn ért-
hettyök, hogy az Anya-ízent-egy-
ftáz igazgattatik ar Szent Lélek-ál-* 
tal; és mindeneket júl , igazán, és 
rendefen tselekefzik. Az-okáért 
azt rendeke az Anya-ízent-egy-ház,, 
hogy azokén az ínnepeken-kivfil r 
meliyeket az Úr jésus Kriltuíhak ,, 
és az 6 Szentséges Arinyáriak, ésá' 
Szent Apoftoloknak tifzteíségére 
fzencelnék, tób' inuepeket-is fzeh-
tellyenek a' Kerefctények ar tób'' 
Szenteknek tiízteíségekre.. 

3 Hogy pedig némeily Szentek
nek Innepét nagyob" innepléffel 
ízentelik, hogy-fem-másSzentekét, 
a2 az oka , hogy vagy Kómában 
ízen-vedtek mártiromságot , meily 
feje a'' Kereszténységnek , a' hol a'' 
Kriífois Jésus VikáriufTa, az Anya-
ízent-egy-ház FŐ Páfztora vagyon \ 
úgy-mint Szent LSrintz, Szent Ág
nes ,. és tfib' Szentek .*, vagy hogy 
máíiinraan oda vitték az ő telteket;* 
úgy-mint Szent Atanáfiusét, Szent 
Gergelyét, és tőb* Szentekét; vagy 
hogy az b" Márti-romságok igen 
e rős , ,és nevezetes volt ; a' mint 
Szent Vintzéé, Szent • Györgyé y 
és AlekCzándriaí Sz.Kataliné; avagy 
pedig más hafonló okért. De nem 
találhatni-meg mindeneknek okait, 
sőt el-vannak rejtve; a'mint azok
nak a' Szenteknek, kiknek neva-
ket bé-tőtte azAnya-ízent-egy-ház 
a' Szent Mife Kánonjába; mert jól
lehet,- a' mint Gábriel mondgya, 
igen követték a" Kriftus fzenve-

dését, 



Minden Szentek Irmepéről 
mind-az-által úgy latfzik elesét; mind-az-aítal ugy 

hogy más nagyob' Szenteket tehet-
tek-vóína oda, hogy-feni a' kik ott 
vannak; úgy -mint Szent Sebeítyént, 
Szent Györgyöt, és a'többit. Sót, 
a' mint, ugyan Gáhriel mondgya, ' az 6 egéfz Szerzetében, és némelly 
némelly Anya-ízent-egy-házban ki- várafokban tartyák - meg. Sénás-
akarcak némelly Szenteket tenni béli Szent Katalin Innepét tsak a' 
a'Mife Kánonjából, hogy azoknak Szent Domonkos Szerzetében, és 
helyébe irúíökat tennének: és úgy Séna varasában. Ha;önló - képen 

1.0$ 
egéfz Kerefzténységnek, min t Szen
tet; miad-az-által annak Innepe 
fzentelésére bizonyos helyet vagy 
gyülekezetet rendelnek : a ' mint 
Paulai Szent Ferentz Innepét csak 

Inc , hogy a' kiknek neveket 

egéfz vilá: 

b 
tört 
ki-cörlótték, csudálatos-képen is-
még vifzlza- jöttek; és a' kiknek 
neveket újonnan bá-írták-vólt, el
töröltetve találtattak. Annak-oká-
ért valami titkos dolognak kell ab
ban lenni, hogy azok a' Szentek ne-
vezteífenek azon a' helyen , és ne 
máfok. Bizonyos dolog, hogy az 
Iítennek gond-vifeléfe-áital vagyon, 
hogy minden Szenteknek Innepét 
meg-Ízentellyék kőzónségefen az 

' _on. . 
4. Az-is az Iítennek gond-vife-

léfe-által van, hogy némelly Or-
ízágokban, tartományokban, és 
várafokban vaiamellyik Szentnek 
tifztefségére nagy innepét ízentel-
nek; úgy-mint egyéfz Spanyol Or-
fzágban Szent líldórus, és Szent II-
fonfus napján : Tolédus varasában 
Szent Eugénius napján. A' Kómái 
Pápák-is ugyan olly rendet tarta
nak a'Szentnek Szentek-közzé fzkm-
láíásá ban a' Szent Solofmára , és 
az ínnepnek fzentelésére nézve : 
mert jóí-iehet a' kit Kanonizálnak, 
avagy a' Szentek-közzé ízámlálnak, 

fzóilhatunk egyéb fok Szentekről. 
De mind ennyi fzorgalrnatofiávjok-
kal élvén-is az Anya-ízenc-egy-h';z, 
fok ezerni Szentek vannak, kiknek 
magán-vaiú Innepét fem kőzónsége
fen, fem bizonyos helyeken meg 
nem fzentehk, fem emlékezetet 
nem téfznek felölök; sót fok eze-
rekről nem - is tudnak íémmit a' 
Kerefztéayek. Annak-okáért mind 
az egéfz ditsófiltt Szenteknek Inne
pét közönségeién fzenteli az egéfz. 
Kerefztény Anya-fzent-egy-ház Min
den Szentek napján. £' dolog igen 
nagy vígafztaíáft ízerezhet azoknak 
fzívében, kik az igazságért íanya-
rúságokat, öldózéfeket, és hábo
rúságokat ízenvednek; mivel-hogy,. 
mikor a' Szent írás azokról ízóil, 
a' kik üdvözülnek, olly óva, és 
mértékletefen téfzen- azokról em
lékezetet, hogy még az igazak-is 
meg-rettennek; a' bűnösök pedig 
tsak nem kétségbe efnek. Mert 
Önnön-maga ídvözító Kriílus ti
nink így fzólla a' tanítványinak: 
Matt. j.v. 13. A"[záros kapun men
nyet ek-bé: mertfaéks í kapu, és tág 

úgy~keli azt tartani, és tifztelni az az út, mdy s' vefzsdehmre vifreiti 

Szenteli Elete, o es 



to€- Minién Szetifr 
is (ohm vannak, kik azon lé-mentiek. 
Meliyfzoros c? kapu,éj'kpkeny AZ út, 
meíly az. életre\vi'fzeni éskevefin vau. 
fiak, kik azt meg-talallyák ! Lm. 13. 
v. 2#. ErolkSdgyetek be - menni £ 
•f%oros kapun: mert mondom néktek, 
fokttn kívánnak bé-menni s és nem 
mehetnek. Matt. 19. v. 23. Bizony 
tnmdmn néktek, hogy d gazdag ne
hezen fiiét?)<mmennyeknek orfzágdl/a. 
Es.iftuég mondom néktek: koiinyeF 
a^ tevének által-mmni ci tófokán•, 
hogy-fem a\ gazdagnak mennyeknek 
erfzdgála menni. Luc. ff. v.i$. Jaj 
néktek, kikmeg-elégedtetek', mert é-

•heztek. Jaj 7:éitek",kik nioft nevettek; 
mert kefergetek, ésjirtok. Az-okáért 
snondgya Szent Pál Ápofto!: Pbil. 
2. v. 12. Félelemmel-, és rettegéjfel 
wmnkáládgyatok d? ti. udvőfségtek-
ért. Szent Péter pedig azt írja: 1. 
Pet. 4.- v. i$. Hu. az Igaz tsak alig 
idvSzítf,az IfienteléfiyS h'nősíoláü-
bat-zloi Az-okaért azok is , a' kik 
az Iften akaratcya-ízerént fzenved-
rtek, ajánlyák az ő lelkeket a' hív 
Teremtenek' a' jó tselckedetek - ál
tal. De rnind-az-ákal nagy vígaíz-
caiás adatik itcen; mivel .0Ily fokán 
vannak a' Szentek, hogy az Anya-
feent-egy-ház egéfz eíztendö - által 
nem tehet elég tiízceletec nékik , 
hanem egy bizonyos napot rendek 
minden Szenteknek tiíztelségére. 
.' • 5. Melly rendeiéíhek harmadik 
oka az , hogy mi kótcleíek va
gyunk a' Szentekhez; mert fok jó
kat véíz'fink h - altalok az lítentól: 
illik azért meg-emlekeznünk rúíok, -

• / 

k Innepéról. 
és örvendeznünk az fi Örömökért, 
hogy Izínr&I-ízínre láttyák az Iftent 
menny-orízágban. Ez a' kötelefség 
olly nagy, hogy minek-elótte ez az 
Inneplés Bonifacziuftól, és az-után 
Gergely Pápától rendeketett-volna, 
íbkan az ájtatos Kerefztények köz-
zül kívánva kívántak, hogy ez a' 
jeles Innep meg-ízencelceísék. E-
zek-kőzzúi volt Szent Agolton Dok
tor , ki egy prédikátziójában így 
fzólí: Szerelmes Atyám-fiai, mi fzen-
tellyürik egy Innepet Minden Szén- | 
teknek egy ínnepléfnek titulusa' 
alatt , kiknek tárfaságával örven
dez az Ég , és a* féld őröl azö fe* 
gétségek-áítal, és az Anya-feent* 
egy-ház meg - koronáztatott az ő 
győzedelmekkel. Hogy a' mi kö-
teleíségünk nagy légyen a' Szen
tekhez, meg-érthettyük onnan, mi
vel a' fok teftij és lelki jókon -ki-
v&l, mellyeket az ö érdemek, és 
eíedezéíék - által közönségeién yé-
fzfink az Illentöl, nem találtatik 
tsak egy ember-is e' világon, ki 
tulajdon életére nézve nem volna 
k&tölcs;valamellyik bizonyos Szent-'' 
hcz, mellynek eíedezéíe-ákal vala
mi jóc vött az litentöl. 

6. Továbbá bizonyos dolog, 
hogy mi kóteíefek vagyunk a' Szen
tekhez ; mert a' mint mondgya 
Meg-váltó Kriftus Urunk zLuc. 1$. 
v.-j. Orom lé/zen mennyben egy pe-
nitentzia - tartó linSső/i. Honnét 
efzfinkbé vehettyfik, hogy ha 6k 
örfilnek, látván egy bönöft, ki meg-
Ifimérvén ., hogy vétkezett , meg-. 
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hogy mindgyárt közönséges órö- ágy, ha egygyibt-fze/tvedtmk, bopy 
mók léfzenj mennyivel inkáb', ha egygyítt meg-is ditsöíttefsimk. Mert 
az ollyan bftnös ember, meg-fza- alítom , hogy-mm méltók e' moftaui 
badúlván az 6 vétkeitől, és a'teft- időnekfzenvedéfiVkövetkezendő di
néi t&mlötzébol, bé-megyeri az tsőségre,nieliymeg-jekntetikmí ka. 
Iften orlzágába. Oh roeliy nagy ntmk. Bizony 7iagy vakságok vagyon 
orom , és vígaság léfzen akkori fókáknak,kikKtrífttényekmkhívat-
Ann'ak-okíért ha ókoUy-igen örítl- tatnak, és ugyan azok , nmt m:g-
nek a' mi javainkon, illik , hogy kerefzt eltet tel, és hitek vagyon j de 
mi-is nagy öiommel ízentellyúk tsulekedetekkelpogányok, és az ördög 
az "6 Innepekec. Negyedik, és tanítványi. Matt. 7. v. tó. Az~ó 
utúlsj oka. 
egy-ház Minden : 
ségére Innepet 
gélen meg - fzentelni, az, hogy mi dog eleitől -fogva vétkezik. Az A-
kóvefsfik őket. Mikor az Anya- nya-ízent-egy-ház Minden Szenték-
-fzent-egy-ház a'A Szentek Innepét nek Innepe napján egy Evangyélio-
ízenteli, nem tsak azt akarja, hogy mot olvaftat, melly eieje,'vagy kez-> 
okét tifzteUynk, ésazlítent ditsóit- detevók mind azoknak, a'miket 
tsök ó-bennek; hanem azt-is akar- az Úr Jésus Kriftus prédikálta tx a' 
j a , hogy az & példa - adatokat, lelki világnak, és minden fóldi dolgok-
fzemeink-elótt vifelly&k , és okét nak meg-útklását magában foglal-
kóvefsűk , ha oda akarunk menni 7 lya; és a' mint Szent Agofton mond-

gya, kevés igékkel meg -magyaráz
za fommáját mind azoknak a' dol
goknak, meílyeket fzfikség meg-
tselekedni a'Kerefztényeknek. Ánt 
nak-utánna kezdé prédikállani az 
0 új tőrvényét, és Evangyéliomát, 
tanítván minket mínnyájan, hogy 
kevéfre kell bőtsűlnűnk a' földi 
dolgokat, 'és igen nagyra a' men

nyeieket; el kell ízakaíztanunk fzi-
nieg-haltohbapuliglékkk&ldtefltse, vünket a'földi jóktól, és a' men-

"" 'őhJitek, éhek. Mert nyei jókra keÚ azc iga/gamuak. 
Ö a . • Ez 

a' hová ók mentek; ha az Mennek 
fzíne látásával akarunk örvendezni, 
a' mint ö.k örvendeznek. 

M Á S O D I K B E S Z É D . 
3. X TEgyök efzűnkbe; mit mond 

V Szent Pál Apoítol: Rom. g. 
v. 12. Atyám-fia} ! adófok vagyunk 
nem £ tefinsk, bogy a tífl-fzcréiit él 
lyúitk. Meri ha tt teflfxerém éhek, 

kkidelit nieg-5, 



'xo 8 Mínáen Szent 
Ez tellyefséggel ellenkezik azzal, a' 
mit a' világ canít; merc a' Kriftus 
azt mondgya : Af/?//. j . Boldogok 
áJ lelki fzegenyék. És a' világ meg
felel : Boldogok a' gazdagok. A' 
Kriftus mondgya: Boldogok, a' kik 
/írnak. A' világ meg - felel: Bóldo-
'gük , a' kik nevetnek. A' Kriftus 
mondgya; Boldogok, a1 kik éheznek: 

-és a'" viiág mondgya: Boldogok, a' 
kik mindenkor megelégednek, itt 
könnyű meg-érteni, ki-ki kinek Is
kolájából, és kinek tanítványa lé
gyen-

a. Némellyek fzűntelen fára
doznak , fzorgalróato"skodnak , és 
íbha nintsen nyugodalmok , hogy 
"gazdagságokat gyűjtsenek, teíti, 
*s világi gyönyörűségekben éilye-
•nekj mellyek igen ártalmafok a' 
lelkeknek , és lelki ismeretnek. 
-Melly nagy vakság, és bolondság, 
'Kerefeténynek vallani magát; és 
úgy élni, mint a" Pogányok. Bé nem 
venni a' Kriftus Jésus hitét, és tu
dományát , melly olly világafon 
•prédikáltatott, é-s olly fok csudák
kal meg - erősíttetett, igen nagy 
vakmerőség: bé-venni pedig azt, 
és úgy nem élni, a' mint abban 
taníccatik, hanem a2-ellen tsele-
kedni, igen nagy bolondság. Villa-
novai Szent Tamás így ízóll: Nem 
nagy boiondság-e, vitézkedvén, a' 
mint mi Kereíztények vitézkedünk 
a' meg-íefzíttetett Kriftus Záíziója-
alatt, világi kintset, és gazdagsá
got gyűjteni; világi tiízceietet, és 
gyönyörűségeket keresni ? A' mi 

:k Inticpéről. 
Urunk jésus Kriftus fzegénységbea, 
mezítelen, és gyalázatoson fzegez-
tetett a' Kereízt-faraj mi pedig 6 
föolgai gazdagságokban, fzép öltő-
zetekben., tiízteietekben, és minden 
gyönyörűségben akarunk élni ? Nem 
nagy bolondság-e, mindenkor ör
vendezvén , vígafztaíáfokban , és 
gyönyörűségekben élvén e' vilá
gon , annak - utánna a' Szent Apo-
ítolok, és Már cirok tárfaságát kí
vánni? Idvözítő Kriftus Urunk eze
ket monda a' tanítványinak: Joan. 
i^.v. 14. Ti én barátim vagytok, 
ha meg-tselekefzitek, «' miket páran* 
tsolok. v. 27. Eteket parantsolom 
néktek, hogyfzeri'fsétek egyí-má/LMa 
a' világ titeket gyitlö!, tvdgyátök, 
Logy engem' e/dPgyí/lelt nálatoknál. 
Ha £ világból-valók Mttetek-vó-na,a> 

világ a'mi $vé vólnafzeretnéje: mi-
ve l-hogy pedig e' világba l-valók nem 
vagytek, hanem én.válafztottalak ti' 
tekét Í1 világból, azértgya/é7 titeket 
e világ. Meg .emlékezzetek az én be~ 

fzédemrol, meüyet én mondottam nék
tek. Nem nagyeb' á'fzolga az é Urá
nál. Ha engem* éláSztek, fitcket-is 
üldöznek: ha az, én befzédena't meg
tartották , «' tiéteket-is meg-tartyák. 
J-oan. 16'. v.20. Bizony', bizerny mon
dom néktek: hogy kónyveztck,ésf/rtok 
ti ,e'világ pedig ériil: ti pdlig fznj/wr-
kodtok, de a' tjfzovieráságtok S rémre 

fordul: és «' ti S főmet eketfenki, el 
nem véfzi tőletek. Matt, l o.v, 16. Imé 
én eJ-kti/dhk titeket mint juhokat 
á farkafsk - közibe. Legyetek azért 
okofok, mivt a'' lágyók, és egy-ítgyvek\ 

mint 



.Minden, Szentek Ünnepéről 1 0 9 
mint a* gttlttmhk. Ójátok pedig md- regeknek-is Hlyen - képen fzőfia az 
iratokat az emberektők mert kézbe ad* Iften Fia, mondván: Luc. if. v. 2$. 
nak titeket d gyülekezetekben, ésd u—íi i-««* •<•»•>** -'- -
Sinagégáj úkban megporoznak tite
ket: és dTíJzt-tartókboz, is Királyok-
hoz vitettek é a-ér eltem bizonyságul 
nékik, és d pogányoknak. Mikor pe-
d g kézbe adnak titeket', uegoadolkod-
gyatok, mint, vagy mit fzóűyatok: 
mert adatik néktek abban az órdbm, 
mit fzóűyatok: mert nem ti vagytok, 
d kik Jzélhtok, hanem d ti Aiya'sok 
lelke, d ki ti-bennetek Jzóil. Kézbe 
adgya pedig az, atya-fi az attya-fiát 
halálra, és az Atya á'fidt: és dfiak 
uz attyok-dlen támadnak, és halállal 
illetik őket-, és gyűléls égben lífztek 
mindeneknél az én, nevemért: d kipc-
dig állhatatos léfzen végig, aztidvő-
zűL Mikor pedig üldöznek titeket / 
várasban, fújjatok mdsba. v. 2$. És 
ne féUyetek azoktól^ kik meg-clik d 
tejlet, a* leiket pedig meg nem élhe
tik : hanem inkái?féüyetek attól, d 
ki d'isiket, ,s d teflet-is dfyehenná-
ha vefztbeti. v. 32. -Minden azért, d 
ki meg-vaü engem az emberek-előtt, 
én-is meg-vaUsm étet az én Atyám
éi'óit, ki mennyekben vagyon: dki 
pedig meg-tagad engem az emberek-
elótt,, meg-tagadom én-is étet azA-
tyám-elótt, ki mennyekben vagysn.v. 
j y . A" ki attydt f vagy annyát in-
7;Jh\fzereti, hogy-fem engem', nem 
íné hó hozzám: is a ki fait,vagy há
ny át inkák" fzereti, bogy-Jem eagetii, 
nem méltó hozzám. Luc. 16. v. 10. 
A' ki d leg-kijjehben hiv, d nagyob-
ban-ishiv. és dkid kitsinyben ha-
mis, d nagy@bban-is hamis. A' íe-

Ha-ki hozzám jó, és nem gyedéit 
az Attydt, és annyát, és feleségét, 
'ésfiait, és Attya-fait, ésnénnyeit, 
mégpedig az énnón lelkét-is, nem 
lehet én tanítványom. Esd ki nem 
vijeli az énnén kerejztét, és után-
nam nem jó, nem lehet én tanítvá
nyom, v. 35. A'' ki ellene nem mond 
mindeneknek, dmiket hír, nem le
het én tanítványom. 

3-Sz JánosEvangeüfta aztmond-
gya: Apoc.7. v. p. Láték nagy fé
regét, mellyec íenki meg nem ízám-
láihat-vaia, minden nemzetekből, és 
nemzetségekből, és népekből, és 
nyelvekből: állván a' Kiráiyi-fzék-
elótt, és a* bárány ízíne-elótt, fejér 
hoízfzú ruhákba olt&zve, és pálmák 
a' kezekben: éskiálmak-vala nagy 
ízóval, mondván: Udvéjség a'mi 
JJlenimknek, ki d Királyifzékea wl, 
és d Báránynak. És az Angyalok 
minnyájan a' Királyi-izék, és a'vé
nek , és a' leikes áiíatok-kór&í álla
nak-vala: és a' Király i-fzék-eíöttor-
tzáj'okra bomlanak, és imádákaz 
Iitenc, mondván: Ámen. Áldás,és 
féiiyefség, és bőltseség , és hálá-adás, 
tffztelei, és erő, és erőfség d'mi Ifle-
minknek érékkén érékké, Ámen. Es 
feleié egy a' v ének-kőzzúl, és mon
da nékem: Ezek, a* kik fejér hoíz
fzú ruhákba 6k&ztek, kicsodák ? és 
honnan jöttek ?. És mondék neki, U-
ram te tudod. És monda nékem: E-
zek azok, a' kik nagy háborúság
ból jöttek, és meg - mofták az i> 

O 3 hoíz-



í i o Minden Szent 
hoízfzú ru hajokat5.es meg«fe jérítétték 
azokat a' Bárány vérében: az-okáért 
vannak az Mennek Királyi -ízéke-
elótt, és ízslgálnak néki éjjel,és nap
pal az ó templomában: és a' ki a' Ki
rályi-Székben fii, vélek lakik.- nem 
éheznek , íe nem ízomjúhoznak 
ifibbé ; a' nap fem eíik reájok , fem 
valami hévség; mert a' Bárány, a* 
ki a' Királyi-izék kózepén vagyon, 
Tezérli ókét , és az éíó vizek 
forráíihoz vifzi 6ket, és el - tóról 
az Iften minden kóny-húilstáíl az 6 
feemekr&L Meg-ígérte ezt Kriftus 
Urunk a' tanítványinak r mondván: 
Matt. 1 j). v. 2p. Minden-, á* ki el
baágya báxáty vagy attya-fiait •> vagy 
néftnyeitt vagy anyát, vagy annyát, 
vagy fiait, vsgyfzénté-fSldeit, a% 
ín nevemért ffzáz annyit véfzen,és 
az árok életet bírja, Lue. 22. v. 2$. 
Ti vagytok pedig, kik velem mtg-jna-
radtatok az én ktsértetimben. 'En-is 
el-rendehmnéktck,d mint el-rtndehe 
nékem a% ín Atyám az erfzágot-, 
Begy egyetek, és igyatok az én afz-
talonion ax én orfzágomban • és fittye
tek a1 Királyiszékeken, Ítélvén Izra. 
thisk tizeu-két nemzet ségif. A' Szen
tek a'jésus Kriftus afetalához ül
nek , és minnyájan az o ízenvedé-
fekneií }dét vifelik, a' mint a" Kri
ftus viítii az é íebeinek helyeit. 
Itféjnéllyek láttatnak jelekkel, hogy 
e' világon fejek ei - vágását (zen-
' védték: némellyek, hogy meg-kó-
veztettek ; némellyek, hogy meg
égettettek : némellyek , hogy fok 
egyéb-féle-képea kínoztattak, és 

:k InnepéYőí. 
meg - ölettettek. Akarnám moft 
tudni, mint lehetnek ezek-kózótt, 
kik mindenkor a' Világi gazdagsá
gokon , tifzteleteken T és győny&-
ruségekenolly-igenkapdofnak. Ört-
n.6n-maga, a'mint meg-halíók, az 
Úr Jésus monda r Matt»f. Béldogok 
j lelki fzegények: Boldogok, /kik 
/írnak : Boldogok, a kik éheznek; 
Boldogok, a' kik i'ldőzéftfzmvedneh 
De az-után azt monda: IMC.Í.V. 
24. Jaj néktek gazdagoknak ! mert 
meg'vagyon d ű v'ígafztaláflak. Jaj-
néktek, kik meg-elégedtetek •> mert é~ 
beztek. jlaj néktek, kik moftnevei
tek ; mert kefergetek, ésfirtok. Mint
ha mondaná r Emlékezzetek-meg., 
hogy nititsen két paraditsom; C'en. " 
3. v- 6. 24. Kettó vala; de mint
hogy az ember pártot üte az lílen-
ellen, meg - érdemié, hogy el - ve-
íze'fíe a' földi paradicsomot» ki-öze-
ték onnan. Már az embernem le
het t'.íóídón gyönyörűségnek pa
radicsomában ; mert ha itt a' föl-
dón gyönyörűségekben akar élni, 
el-vetzti az Iften orízágát,. az órök 
életnek paradítsomát.- a' mint tör
tének dolga a' báríonyba,. és bíbor
ba ókózó, és minden nap frifíén 
lakozó gazdagnak;, ki midón hól-
ta-után pokolban igen nagy kí
nokban gyótródnék,. monda néki 
Ábrahám: Luc. 16. v. 19. puffon 
e/zedbe, hogy el-vettedja vaiJat a' te 
életedben, és Lázár azon-képen go-
nqfzii: 'moftpedig ez vigafztaltátik, 
te pedig gyótrettetel. Mind ezekre 
a' dolgokra unit tatunk Minden 

Szcn- . 
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Á1 Halottakról, és a"1 Purgátóríomróí. 111 
Szenteknek Innepe napján, meliyec tifztelni az Apoítolokat, mint a' 
azért fzenteii az Anya-fzent-egy-báz, Kriílus Jésus Attya-fiaic, és az ó éle-
hogy mí-is kőveísők a'.Szenteket: tének , ha.Ma.nak , és dicsőséges 
És ha az Apoftolokat nem kővec- fel-támadásának tanú-bizonyságic: 
hettyuk, kőveísuk a' Mártírokat; tartozunk tifztelni a' Mártírokat, 
ha a' Mártírokat nem, a' Konfefe- mint a' Kriílus er5s vitézit, és az 
fzorokat: haa'Koníéízfzorokatnem, ő ízenvedése poharának tárfaic: tar-
ámbár tsak ízégyenlyük, hogy egy- tozunk tifztelni a' Konfeízfzorokat 
{zer's mind tizen - egy ezer Szüzek az ellenkezéfekérc, melíyeket ma-
le-tÓEték tulajdon életeket, hogy gokban fzenvédtek fzuntelen - való 
ei-nyerhefsék az őrök életnek ko- penitentzia - tartásban , és tefti fa
rönk j át; és mi olly reíiek vagyunk, nyargatáfokban élvén: tartozunk 
hogy nem akarjuk azt tselekedni, tiíztelni a' Szüzeket, mint a' Kri-
a." mit cselekedtek a' gyenge_s ítumak válaíztott jegyeik: tarto-
Szűzek. zunk tifztelni mind a' tŐb' Szen-

4. Annak - okáért az Els6 Be- tekét, és az Angyaloknak minden 
izédben meg-nevezett okokért.il- Hierkrkiáit, kik az iíten-elóa: mind 
kndő dolog, hogy ezen a' napon örókké örvendeznek. És így üfz-
kivált - képen tifitellyfik a' Szenté- telvén, és követvén 6ket, réfzefek 
ke t , és a' mint Damafcénus Sz. }a- léízűnk azokban, melíyeket ók bír-
nos mondgya: mi tartozunk tiíz- nak, és örvendezni - fogunk az 
telni a1 Szentséges Szűz Máriát , örök boldogságnak dicsőségével 
mert azIítennek Annya: tartozunk Örökkön őrökké : mellyet enged-
tiíztelni Kereztelő Szent Jánoft, gyen minnyájunknak az irgalmas; 
mert Prófétája, Elől-járója, és Már- Ilién Szene Fiának érdemicrt_ss 
ura vók a'Kriflusnak: tartozunk Ámen. 

Az íftenbén el-nyugott Halottakról, és-
a" Purgátóriomról. 

il TSteni hittel kell hinnünk, hogy 
1 vagyon Purgatórium; és a'ki 

azt nem hiízi, eretnek az. A' Par-
gátóriomban lévő lelkek fegíttet-
nek az elevenektől imádsággal , 
•alamisnákkal, és egyéb jó cseleke
detekkel , és meg - tifztúlnak. Ezt 
nyilván élőnkbe adgya a' Szent írás, 

mondván: 2. Macis 12, v.^,' Az 
igen erős Júdás pedig inti- vaía a' 
népet, hogy meg-tarcanák magokat 
a' bűntől, fzemek-előtt látván, a' 
meilyek iőttek-vala, azoknak bű
nökért, a' kik le-vkgattattanak. 
Es meg-róván egy-mkft, tizen-két 
ezer gyira ezaftőt kfilde j erusálembe, 

. " " ' * ' • • . hogy 
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1 1 2 Á1 Halottakról, és &* Purgátórioniroí. 
hogy áldozat lenne a' meg-hoktak-
nak bűnökért, jói, ésIftenefen gon
dolkodván a' feí-táráadásróL Merclia 
azokat, a1 kik el-húllottak-vala, nem 
reménletce-volna fel-támadni, ha-
ízonulannak láttatnék , és heába-
valónak imádkozni a' halottakért. 
És mivei-hogy meg-gondollya- vak, 
hogy azoknak, kik líteni félelem
mel aluctak-vala-el-, igen jó ti-té
tetett kegyelmek volna. Az-okáért 
fzent, és űdvőíséges gondolat a' ha
lottakért imádkozni, hogy- a' bá
nokból meg-óldoztaíTanak. Azt 
mondgya Kriftus Urunk: Matt. f. 
v. 2 f. Egygyeú- meg hamar eüenke-
tőddel, míg az úton vagy véle: hogy 
valami-képen az ellenkeződ ne ad-
gyon téged'' d Bírónak, és d Bíró ad-
gyontéged" d'fzolgának: és d tóm-
I6t7.be vettefsél. Bizony mondom né-
kedy ki nem jéfz onnét, míg nem 
meg-fizeted az utolsó fiüyért. Matt, 
12. v.^t. Minden bűn, és károm- • 
lás meg-botsáttatik az embereknek, 
a1 lélek káromláfa pedig meg nem 
botsáttatik. És valaki az ember 
fia-ellen fzóíl, meg-botsáttatik né
ki : a' ki pedig a' Szent Lélek-ellen 
ízúll, meg nem botsáttatik néki, 
íem e' világon, fem a' jövendőn. 
Szent Pál Apoítol • pedig "így ízúll : 
i: Cor. j . v. u. Más fondamento-
mat fenki nem vethet azon-kivűl, 
a' melíy vettetett, melly a' Kriftus 
Jésus. Ha valaki pedig e' fonda-
mentomra épít aranyat , ezűítöt, 
drága köveket, iákat, fzénát, poz
dorját, kinek-kinek munkája nyil

ván léízen: mert az Úr napja meg. 
mutattya, mert a' tűz-által meg
jelentetik: és kinek-kinek mi némü 
légyen munkája , a' tftz meg-pró-
b.'ulya. Ha - kinek munkája, a' 
melíyet reá épített, meg-marad, 
jutalmát véízi. Ha-kinek munká-( 
ja nieg-ég, kárt vall: 6 pedig fid-, 
VÖZÖÍ: de úgy-mint töz- által. i . 
Cor. if . v. <2p. Egyéoként mit 
tselekefznek, a' kik meg - kerefz-
teltetnek a' halottakért , ha tel-
lyftfséggel fel nem támadnak a' hóit-
tak ? .miért kerefzteketnek-meg-is 
azokért ? miért forgunk mi; is ve-
fzedelemben minden órában ? v. J J . 
El ne téveledgyetek: Meg-vefetik a' 
jó erkóltsóket a'gonofz belzéigetéíék, 
Serkennyetek-íéí igazak, és ne vét
kezzetek, v. 41. Más a' nap fényefsé-
ge, más a' hóid íényefsége, és más a' 
tsiilagok íényefsége. Mert a5 csil
lag kölómbóz a' tsíllagtól a' fé-
nyeíségl-en: így a' hóktaknukfel-tá-
madáfa-is. kothadásban vetcetik-
el, rothadatlanságban támad-fél: 
Nemtelenségben vettetik-el, dicső
ségben támad - fel: Erőtlenségben 
vettetik-el,.' erőben támad - í'el : 
Xelkes ceít vettetik-el, lelki teíi 
támad - fel. 

i. Hogy a'halottakért-való ala-
misnálkoűásnak haízna légyen , a' 
Tóbiás könyvéből ki-tetízik: Tob. 
f. v. i&. Kenyeredet, és borodat az 
igaz temetésére helyheztesd, és ab
ból ne egyél, 's ne igyál a' bűnö
sökkel. t£ccli. ~j. v. 3™. A' meg-hólt-
tói meg ne .fogd kedvedet: az-az 

kónyő-
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A' Halottakról, és 
kőny&ruletefséggel _ légy hozzája. 
i . Reg. t-v. 11. Dávid, és az Ó né
pe , Saulnak, jónatásnak, és a'íb-
kaságnak halálát ércvén; b^jtőlés-
ben foglalák magokat. Midőn pe
dig egy fzerelmes ártatlan fiacská
ja Dávidnak halálán volna, mind 
addig bőjtőle, fira, valamíg életét 
reménlé : mihent meg-hala, leg-
ottan meg-mosdék, és a' bőjtő
le (lói meg-ízűnek; mert, úgy-mond, 
ennek immár nem hafaúihatok. 
Tehát a' hadban el-iettek halálán 
böjtölvén, értenünk adgya, hogy 
ezeknek haíználhatott tűrésével. 
Szent Gergely Pápa, és Szent Ber-
nárd azt mondgyák : Ha a' más vi
lágon femmi vétek meg nem bo-
tsáttatik, nem kellett - volna azt 
írni: feni a'jövendőben. Az egéíz 
Szent írásban pedig femmi ige heá-
ba nem íratott, Sőt, a'mint "Szent 
Baűlius mondgya: ha-ki azt mon
daná, hogy ott heába-való ige-is 
találtatnék , az káromkodnék az 
Iílen-ellen. Szent János Evangye-
lifta ízollván az íften orfzágáról, 
és (zent varasáról, azt mondgya : 
Apoc. 21, v. 2j. Bé nem mégyen 
abba valami ferteztetett, vagy útá-
lacoíságot tselekedő, és hazugsá
got. Azért mondotta régen Mala-

. kiás Próféta: Mai. j . ímé el- jő, 
úgy-mond, a Seregek Ura: és ki 
gondolhattya-meg azó el-jövetelé
nek napját; és ki marad-meg, hogy 
őcet láthatta í Mert 6̂  mint az oí-
vafztó tűz, és mint a' ruha-feftők 
íűve: és ülni - fog olvaíztv^n, és 

Szentek Ékss, . 
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tiíztítván az ezűftót, és meg- tiíz-
títtya a' Lévi fiait, és meg - fzfiri 
őket, mint az aranyat, és mintáz 
ezuftőt. Történik, némellyek bo-
tsánandó vétkekben halnak - meg; 
és máfok, kik halálos vétkekben 
voltak, gyóiiáft vállalt tőttek, de 
nem volt idejek az illendő peni-
tentzia-tártaira. EzekDek meg-bo-
tsáttatván a' vétek, nyílvkn va
gyon, hogy fzenvedniek kell a* 
büntetésért Purgátóriomban, hogy 
bé-mennyének az íften orízágába. 
Kénfzerktecflnk azért valláft tenni, 
hogy vagyon Purgácúriom, a' hol 
a' lelkek meg tiizo.ttatn.ik minden 
rútságoktól, motskoktúl , és fo-
gyatkozáfoktól, mellyekkel men
tek-ki a' ceítb&l, minek - előtte 
menny- orfzágba mennyének. 

3. Szent Odilon Apácúr életé
ben meg - vagyon írva, hogy egy 
ájtatos ember viízíza -térvén Jeru-
sálemből a' Kriftus koporsója lá
togatásáról , és a' Szent Főidőn lé
vő egyéb helyekről , a' hajó y 
mellyben vala, egy nagy fzél-véíz-
től egy bizonyos puízta (zigetbe 
vitetek. Az ájtatos íften-félő em
ber ki-ízálla a'fzigetbe, és egy rej-. 
tek helyben egy Remetére calála. 
Kóízőntvén egy-máft, monda a' 
Remete: Ifméred-éa' Kíuniai Ka-
laftromnak Apáturát Odilont? Is
merem , úgy - mond az' ájtatos em
ber; Miért kérdezed? Amaz pedig . 
Tudgyad, hogy ebben a' fzigetben 
bizonyos nagy vermek vannak, 
fzéllel, c's tűzzel tellyefek, mellyé-. 
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H 4 • ^ Halottaktól, 
ket némellyek Vulkánus lyukainak 
bínak , mellyekben közönségeién' 
látcatnak ki 's bé-járni az ördögök 
kölómb - féle ábrázatokban : néha 
őrülnek*', és vígadnak , néha pedig 
igen ízomorkodnak. Meg-akarván 
érteni okát e' dolognak , kénfzerí-
tém őket az Iflen nevére ; monda-
nák-meg nékem igazán: és azc mon
dák, hogy őrülnek akkor , midőn 
valamelly ember lelke, ki a' világon 
jól élt, és halálos vétekre nem vi
hették, mind-az-által a' Purgátóri-
omba vitetett némelly botsanan-

. dó vétkekért: mert az ördögök lát
ván ótet a'tüzes lángban ízenved-
n i , őríiínek, és vígadnak. De az
után ha azérc a' lélekért alamisnát 
adnak, miséket fzolgákatnak , és a' 
jó életű, emberek egyéb jóságos 
tselekedeteket cselekeíznek érette, 
úgy-mint böjtölnek, imádkoznak, 
a' meg-nevczetf lélek hamar ki-íza-
badíd abból a* tűzből,- és menny-or-
fzágba megyén. Ez az oka, hogy 
az ördögök bánkódnak", és ízomor
kodnak. De kivált-képen a' Klu-
niai Kalaftromról panafeolkadnak, 
a' hol fziintelen imádkoznak a' ha? 
lottr.knafc lelkeiért, melly-miatt íor 
kan rneg-ízafaadulnak abból a' tűz
ből. Az-okáért kérlek téged', mon
da a; Remete az ájtatos embernek, 
és r.2 íften nevében kénízerítiek té
ged -̂ kérjed Szent Odiion Apátúrt, 
és á'-tőb' Barátokat, meg nc.fzfin-
nyenek Miséket fzolgálni, és imád
kozni a' Purgátóriomban lévő lei-
kekért; mert igen jó , és haíznos 

és Pufgátóriomróí. " 
dolgot tselekefznek. Az ájtatos 
Iften - félő ember vifefza - térvén 
Frantzia-orízágba, meg-látogatá a ' 
Kalaílromat, és elő - beízéllé az A-
pátúrnak , és a' tőb' Barátoknak 
mind a' mit látott, 's hallott-vala. 
Meg-értvén a' dolgot Szent Odi
ion Apátúr, azt rendelé , és paran-
tsolá mind az ő Kalaítromiban, 
hogy fzorgalmatos gondgyok lenne 
a' Pufgátóripmban lévő lelkekről, 
Annak-utánna pedig aztvégezé kö
zönségeién az ő Szerzetének, hogy 
minden efztendőben', minden Szen
tek napja-után-való napon, közön
séges emlékezet légyen a' Halot
takról, és Miséket feolgtílyanak, 
és imádkozzanak a' Purgátóriom-. 
ban lévő lelkeknek fzabadúláfokért. 
A' Római Pápa meg-értvén, és jól 
meg-visgálván e'dolgot, és látván, 
meliy kegyes, és fzent dolog volna, 
nem tsak meg-erősíté, hanem meg-
parantsolá, hogy az egélz Kerefz-
tény Anya-fzent-egy-házban azont 
tselekednék mind a? Kerefztények. 

4. Szükség meg - értenünk, 
hogy a' Pokol négy réfzre van ofzt-
va. Egygyik réíz a' kárhozottaké, 
maiik a' kerefzteletlen gyermekeké, 
harmadik a' Purgátóriom , negye
dik a' Limbus, a' hol a' Szent Atyák 
lelkei tartattak , minek - előtte a' 
Kriftus Jésus meg-halna., és meg-
fzabaditaná azokat abból a' helyből, 
meiiy moít űíefen van. Bizonyos 
dolog , hogy az Iftennek kivált-
képen-való rendeléíe-által némelly 
lelkeknek magán - való helyen va^ 

gyón 
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gyón Purgátóriomok; a'mint Szent Purgátóriomba , és Pokolba vicce 
Gergely mondgya egy lélekről, ^ki- vólc őket, hogy a' mik ott iéfznek-
nek purgátórioma egy törődő vók; vala, meg-jelentenék mindeneknek, 
ki meg-jeiencvén magát egy Pap- Azc mondgya azérc Szent Tzirillus" 
nak , az Miséket ízolgála érette, 
és meg-fzabadúlván menny-orízágba 
méné. Luc. 16.V.31. Ha Mojfeft, 
és a1 Prófétákat nem halgattyák; 
ha valaki a' halottak - kőzzűl fel
támad - is, nem hifznek. így fzólla 

, Ábrahám ( a' mint az lilén Fia bi
zonyságot téfzen feleié) a' íriílen 
lakozó el-kárhozott gazdagnak. A' 
gonofz életű emberek , kik a' Szent 
írásból - való intéfekkel nem gon
dolnak , ha a' halottak fel-támadná-
nak , és bizonyságot tennének , 
azoknak fem hinnének. Mi-képen 
Annás, és Kaiíás, és ezeknek vak
merő, 'Zidó tárfai nem hittek azok
nak ,. kik Kriftus Urunkkal fel-tá-
madeak. Matt. 27. v. fa. Sok Szen
tek tettei,, kik el-aluttak-vala, fel-
támadának; és ki-menvén a'kopor
sókbúi , az 6 fel-cámadáfa-után jó-
vének a' Szent várasba, és fókák
nak meg-jelenének. Szent Tziril
lus Pfiípók a' Szent Jerónimus csu
dáiról meg-írca egy levélben Szent 
Agoítonnak , mi - képen a' Szent 
jerónimus érdeme-által három em
ber támadott-fel halottaiból; kik 
mihent fel-támadtak, mindgyárt 
a' boldog lelkeknek nagy őrŐmő-
kec, és mind a,' Purgácóriomban, 's 
mind; a' Pokolban lévő lelkeknek 
nagy kínnyokac nyilván kezdették 
mindeneknek prédikállani. Merc 
Szent Jerónimus a' Paradicsomba, 

a' meg-nevezetc levélben: Egykor 
azok-kőzzűl a' három-kőzznl egy-
gyikébez menék, kit keíerveíen fir-
ni találván, kérdem, miért oíly-ígen 
íirna ? O pedig monda: Ha tudnád, 
a' miket én meg-próbáltam, hafon-
ló-képen firnál. Mert mi - némü 
fzenvetlcfeket, nem tsak a' kárho
zottaknak, hanem a' Purgátóriom
ban lévő lelkeknek - is hifzeíz el-
kéfzítve lenni ? A1 meltyre én..- azt 
alítom, hogy nagyobbak legyenek 
a' jelen-való életnek fzenvesléfinél. 
És 6: ha, úgy-rnond, e' világnak 
minden ízenvedéfi , gyótrelmi, és 
nyomorúsági egybe-vettetnek tsak 
a' kiffebbel, melly amott vagyon, 
mint-egy femminek látfzanak. Ne 
tsudálkozzál azért, ha firok; hanem 
inkáb' azt csudállyad, miért az 
emberek , kik tudgyák magokat 
halandóknak lenni, olly nagy bá
torsággal élnek_e' világon; nem-is 
félnek, hogy azokra a' nagy kínok
ra jucnak ; nem-is fzorgalmatoskod-
nak, mi-képen azokat el-távoz-
tafsák. f 

5. Szent Agofton Doktor azc 
miőndgya, hogy a' Purgátóriom tfi-
ze feintén oilyan, mint a' Pokolnak 
tüze, sőt ugyan azon tíiz. Es mi-
képen a' terméízet - íierént - való 
tüz meg-égeti a' polyvát, és- meg-
tifztíttya az aranyat; úgy az a1 tüz 
mind érőkké égeti a' .leikeket Po-

P a kol-



n o A' Halottakról, 
Iiblbar. mint a' polyvát; és a' pur-
gkcóriumban lévő lelkeket, mel-
Jyek ollyahok mint az arany, égeti 
ugyan azokat-is, de meg-dfztkty a. 
Afoc. itf, v.-j. A" mennyire ái-
tsőítette magát, és gy6nyáritsegek
ben élt , ^annyi gyötrelmet e-ágya
tok néki, és firalmát. Az Anya-
ízent- egy-ház T)oktori közönségeién 
mondgyák, hogy a' Szent Iftvkn 
kövei, a' Szent Lőrintz vas roíté-
lya, a' Szent. Sebeíiyén, nyilai, a' 
Szent Vintze vas fésfiij és minden 
keferves fzenvedéfek , és gyötrel
mek , mellyeket ízenvedtenek c 
világon a' Szentek, fokkal kiffeb-
bek azoknál a'rettenetes kínoknál, 
mellyeket a' Purgátóriomban lévő 
lelkek ízenvednek. De fokkal in-
káb' őregbedik az ő gyötrelmek 
azzal-is, hogy igen kívánnyák lát
ni az Iftennek fzínét, és nem lát-
hattyák. Magokat-is orvoíság-nél-
kfil iáttyák lenni a' magok "réízéról 
abban a5 nagy kínban; mert fzfik-
ség, hogy az utolsó fillyérig meg-
fizeílenek , ha az elevenektói meg 
nem {égettetnek. Ecclef. j). v. i o. 
Valamit aH-ezedtse/ekeáhetik, ftor-

gahnntrifon tseleked'; mertjetseleke-
det, fe oh/s ág, fe l>Sltseség,fetudo-

"mány nem [éjien pókéiban, a1 hová 
te fietjz. Gyötrelemben vannak a' 
jó icíónek el-vefztegléséért, és az 
ök attyok-fiainak, 's féle-barátinak 
kevés gond-vifeléséért: keferegnek 
az 5 örökségekben lévőknek hálá-
adatlanságokrúl, hogy olly későn 
tellyelitik - bé a' tcitamentomokat. 

65~ Purgátóriomrói. 
És gyakran foháfzkodnak, mond
ván: Jol>. ip.v.zi. Rónyoriittyetek 
rajtam, kSnyoruüyetek rajtáin, ottan 
tsak ti barátim, mert az Úr keze jl. 
letett engem . Mi a' nagy gyötrel
mekben vagyunk, mellyekból ma
gunkat ki nem fzabadíthattyuk: 
ti jót tselekedhettek velünk : mi
ért nem tselekefztek ? ti {égethet
tek minket ezekből A rettenetes 
gyötrelmekből: miért vagytok olly-
igen reftek, sőt kegyetlenek, hogy 
el-hagytatok illy nagy gyötrelmek
ben ? Az Atya a' fiáról panafeol-
kodik, az aízízony a1 férjéről, a' 
néne a' báttyáról, a' barátságos a' 
bárányáról. Néha meg - engedi az 
Úr Iften, hogy" a* kik nem gondol
nak az ő meg-hókt attyok-fiaival, 
az-után vélek fe gondollyanak, mi
nek uránná ők-is meg-halnak; és 
hogy azont ízenvedgyék, a' mit 
meg-engedtek , hogy máfok Czen-
vedgyenek; és azon kínokkal győ-
trődgyenek, mellyekből máfokat 
nem akartak ki-fzabadítani. Luc. 
6. v. jg. A%onmértékkel,ti mellyel 
mértek, viftfza-mérettetik néktek. 

6. Végezetre fzőkség azt-is 
eízfinkbe vennünk, hogy a' Pur
gátóriomban lévő lelkekért-való jó 
tselekedetek nem tsak azoknak_» 
a' lelkeknek faafználnak , hanem 
magoknak-is,a' kik tselekeízik: mert 
azok a' jó tselekedetek nagy ízere-
tetból fzármaznak, mellyet az Iílen, 
nagy kedveién véízen: és a' jó té
vőknek ízent malaíztot ád, hogy 
ki-térjenek a' vétekből, jól éllye-' 
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nek, és azokban fe légyen nékik fo-
gyatkozáfok, meilyek ízükségefek 
az ő tefti tápláláfokra , és egéfsé-
gekre. Négy rend-béli jóságos tse-
kkedecek vannak, meliyek igen 
haíznoíök a' Purgátóriomban lévő 
lelkeknek feabadúlá fokra, tudni-il
lik alamilhálkodás , bójtőlés , és 
egyéb teíti fanyargatás, imádság, 
és Mife-fzolgákatás. Azt-is efzünk-
be kell vennünk, hogy ezek - kő
zött a' jó cselekedetek -között nagy 
külómbség vagyon: mert hogy a.' 
meg-nevezett három jó tselekede^ 
tek hafznállyanak a' lelkeknek, fzfik-
ség, hogy az líten kedvéhen légyen, 
a' Ki azokat tselekefzi ; és abban 
nem lévén, nem hafználnak. A' ki 
pedig az líten kedvében vagyon, 
ha valamelly gonoíz bünős ember-
áJtal ád- is alamünát a' lelkekért, 
hafznál nékik. Az-okáért a' lel
kekért-való Mife-ízolgálás minden
kor hafznál azoknak, ha a' Pap go
noíz életá volna-is; mert 6 nem a' 
maga képében fzolgál Misét, ha
nem a' Kriítns, és az Anya-ízent-
egy-ház képében. Azért a' Mife min
denkor hafznál a* lelkeknek, a' kik
ért fzolgáltarik} és kivált - képen 
annak, a" kiért kivált-képen fzol-
gáltatik. Úgy - annyira, hogy az 
egyéb jóságos ts.elekedetek - között 
ez leg-job', és haíznosb a ' íurgá-
tőriomban lévő lelkeknek ízabadú-
láíökérc Annak-okáért olly rette
netes nagyok lévén a' Purgátóriom-
nak kin-ízenvedéíi j és gy&trelmij 

é,s az - is igaz lévén , a* mit Szent 
Agofton mond, hogy az fftent csak 
egy óráig látni, job' e' világnak 
minden kintseinél: ha egy-valaki 
a' jó tselekedetek-ákal meg-fcaba-
dít egy lelket a' Purgátóriomnak 
rettenetes gyötrelméből, hogy az 
a' lélek hamaráb' meg - láthaíöt az 
Iítent; meíly nagy kőteleísége lé-
fzen annak a" léleknek ahoz az em
berhez? kétség - nélkül igen nagy. 
Könyőrőgjftnk azért a' mi meg-
hókt atyánk - fiaiért, a* mint Szent 
János mondgya, 1. jfcan. j . v. 16. 
A" ki tudgya, hogy a% anya-fa vét. 
ke%ik nem balafra-való Mame!} kér
je , és az élet. meg-adaiik a' nem ba
lálra vétkezőnek. Vagyon balálra-
valói/fai; mm mondom, hogy azért 
kSirySrég)in valaki. Ha pedig mi a* 
jó tselekedet - ákal oka léízünk, 
hogy meg-ízabadüllyanak a' lelkek 
a' meg - nevezett rettenetes nagy 
gyötrelemből, ék-is menny-orfzágba 
menvén, és az líten ditsőségével ör
vendezvén, mindenkor efedezni-fog-
jiak mi-érettünk al Felséges Úr Iíten-
nek, hogy tegyen jót mi-velünk,kik 
ó-vélek jót tóttfinkj és feabadíttson-
meg minket a' bontól, kik, őket a* 
gyötrelemből meg-fzabadítottuk. Ss 
mint-hogy azt ígérte: Boldogok az 
irgalmaíók: mert ők irgalmaíságot 
nyernek : az Ő véghetetlen nagy 
irgalmafságáért adgya - meg né
künk-is az órők ditsőségec, A-* 
men. 
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.A5 Közönséges ítéletről. 
E L S Ő B E S Z i D . vattatik az Ur napjának; mert e' 

I. t i A akaratunk-forint vétke- gyéb napokon az emberek magok 
•£*'zénk , Helra. 10. v. 26, akarattyókat tselekefzik, de Itélef 

az igazság ifméretinek el - vétek . napján az Úr Iften tsak a' maga a-
után , már mm engedtetik a Mi- karattyát tselekeízi. El - fzenvedi 
nókért-való áldozat, hanem az íté- moft az Iften a' kevélyeket, fós-
letneh rettenetes várakozáfa , és a vényeket, tiíztátalan életueket, és 
tűznek Cehfsége, meüy meg-eméfz- egyéb-féle bűnösöket; és néha nem 
ti az ellenkezőket. Meg - vetvén mindgyárt bünteti - meg : de azon 
valaki a* Mójfes törvényét, min- a' napon más-képen léfznek a' dói
dén irgalmafság - nélkül két vagy gok. -Moft fenyegetettél inti őket, 
három tanú-ákal meg-hab mennyi- várvWlneg-téréfeket, a' mint a1 

-vei inkáb' vélitek , hogy fullyösb Királyi Próféta mondgya: Pfal. <$<;, 
bűntetéfeket érdemel, a' ki az Iften v* 6-. J-elt adtál a téged* féléknek: 
Fiát meg-tapodgya, és a' teftamen- hogy elfújjanak , a kéz-íj /zíne-e,'ól, 
tom vérét, melly - által meg-ízen- A' Próféta kéz-íjnek híja ítélet nap-
^eltetett,, tiíztátalannak alíttya, és ját; mert a' minta' kéz-íj meg-ije(zti 
-a* kegyelemnek lelkét boízfzúsággaí az embert, minek-elötte meg-febe-
illeti? Merc tudgyuk, ki mondotta: síttse, ügy az Itílet napja fókákat 
Enyiin a* bofzfeú-állás, és én meg- meg-rettent mind; e' jelén - való 
fizetek.. És ismég: Mert még-íté- ideig. A' kéz-íj mennél inkáb' 
li az Úr az 6 népét. Rettenetes az meg-húzatik, annál nagyob' tsa-
élb Iften kezeibe efni. Ezeket páft téízén, és ,'febet nyit : így az 
mondgya Szent Pál Apoílol. Bi- ítélet napja mennél továb' várja 
zonnyaí igen felö dolog, mcg-gon- az Iften a' b&nÖsóknek meg-téré-" 
dolván, a'mit az ítéletről mondanak sé t , annál nagyob' tsapáít céízen, 
minnyájan, a' kik arról fzóllanak. és meg-febeíiti őket, ha meg nem 
líaíás így fzóll .* Ifai. ij.v.p.Imé térnek. 

az Úr napja el-jő kegyetlen, és tellyes a. Önnön - maga, mondgya a' 
hofzfzo?tkodáfjaí,és haraggal^ s búsé- Próféta fzája-ákal az'Urííien: Ifai. 
UJfal^hogy alföldet el-pufztíttsa.•• és 42. v. 14. Mindenkor balgattain, 
i? bűnöseket arról el-tapodgycr. A' vefzteglettem, tűrtem,fzóíiok mint á 
tSb' Profecák-ís ítélet napját az Ur fzülö. Az Iftenteleneket pedig a' minc 
napjának hijják: mert júl-lehet min- ugyan ezen Próféta mondgya: Ifai. 
den napok az líten napjai, mind-az- 13. v. £. Kmzáfok,; és fájdalmak . 
álcal ítélet napja kivált-képen hí- fogjdk-el; mint a" fzúlő égy /zen-

ved-
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ve ciné fájdalmat: ki-ki álmélkodik latofságokat hányok reád, és »ya 

o fsh-barúttyán , égett ortzák 
az 6 úbrá-zattyok. Az el-karhozot
taknak fajdalmokat, és gyötrelme
ket a1 ízfiiő afzízony fajdalmihoz 
íufoníktya a' Szent írás; mert e' 
világon nagyob' fájdalmak nem ta
láltatnak , mdíyekhez haíbnlktaf-
íának : de kétség-néikűl fokkal na
gyobbak a' kárhozottaknak gyÓ-
trelmi három okért. Elsőben a' 
pokol tüzének ízen védéséért, meily 
égeti a'lelkeket, és tefteket; és olly 
rettenetes léfzen, hogy ez a'ter-
méfzet - fzerént - való tűz, mellyel 
mi élőnk, a'hoz-képeft tsak oliyan, 
mint a' kft-falra íratott tűz. Azért 
mondgya a' Próféta: Ifai. 16. v.-j. 
Ordít Msáb Moábra, minnyájan 
ordítnak. Mert láttyák, hogy a" 
fzemekböl, a' fzájokból, az orrok
ból, és a' fülökből minnyájoknak 
meg-eméfztö tftzes láng mégyeh-ki. 
Máfodik oka a' kárhozottak 11a-
gyob' gyotrelminek az igen ...rút 
gyalázat, és fzégyenség, mellyet 
ízenvednek , látván minden utála
tos vétkeket ki-nyilackozcatva len
ni. A' mint a' Pofécák mondgyák: 
Ifai. 47.. v. 3. Ki-nyilatkoztaink a' 
te gyalázatod, és meg-láttatik a'te 
fzégyenséged: bofzfzút-állok, és em
ber nem áll ellenem. Nahum. 3. v. f. 
ímé én te-ellened, úgy-mond a' fere-
gek Uralftene, és fel-fódözóm £ 
te fzégyenségidet a' te ortzád-e)ott, 
és meg - mutatom a' Pogányoknak 
a' te mezítelenségedet, .ésr'az orfzá-
goknak a' te gyalázatodat. És iiú-

lázacokkal iiletk-k téged'. 

goiat. 
házafság 
Ítéletévé 

E-zed. 
Imé én egybe- gy&jtörn. 

minden Tzeretöidet, a," kikkel kö
zösültél , és minnyájokat , a' kiket 
fzerettél, mind azokkal, a' kiket gyfi-
Ifikél: és egybe-gyu/tom azokat 
reád tnindenűnnét, és meg-mezíte-
lenítem a' te gyalázatodat ő - elüt
tök, és meg-láttyák minden rútsá-

Es meg-kéllek téged' .a' 
- rontók, 's a' vér-ontók 
'.* és a' haragnak, és buz

gó indulatnak vérébe keverlek. 
Találtattak némelly emberek , kik , 
hogy egy kevés gyalázatot e' vilá
gon ne Szenvednének, magok meg
ölték magokat* ,De Icélet-napján 
melly nagy léfzen a' gyalázat, mel
lyet a' kárhozottak ízenVedni-fog
nak? Luc. 2 j , v. 30. Akkor kez
dik mondani a' hegyeknek: Effetek 
reánk; és á halmoknak: Burittsa,-
tok - bé minket, Ifai. 2. v\ 1 r>. Es 
bé-mennek a' kö-ízikláknak barlan
giba , és a' földnek hafadékiba az 
tír félelmének fzíne-előtt, és az 6 
Fólségének dicsősége- ekkt, mik.or 
fel-kél a'főidet nxsg-verni. Har; 
madik oka a^kárhozottak rettene* 
tes gyotratóunek léízen az ő lel
keknek ízorongatáía, melly mind 
ődíkké meg-marad az ő lelkekben, 
látván, hogy könnyen meg-mener•}. 
kedhettek-volna mind azoktól a' 
nagy. kínzáfpktól,. és fájdalmaktól, 
és örvendezhettek - volna az Itten- ~ 
nek dksőségévely mellyel láttyák, 
örvendezni az igazakat. . S'ap. p. 

V.'3. 



1 2 0 A1. Közönséges ítéletről. 
i;. s. Azt látván „ tnég-háborodnak 
ifzonyú félelemmel, és tsudálkoz-
nak a* véíetlen fzabadúláfhak hirte
lenségén :,- mondván magokban, 
bánkódván j és a'-lélek fzoronga-
táfa-míatt foháízkodván: Ezek, a' 
kiket ^^â aha tsúfnak tartottunk, 
és fzidalom hafonlatofiágának. Mi 
balgatagok az 6 életeket bolond
ságnak alíttyuk-vala, és az ö vége-
kettiíztelet-íiélkül r ímé, mint fzám-
iákattak az: Ken fiai-közzé, és a* 
Szentek-közőtt az o íörfok. Azért 
tévelyedtfink^el az igazság útárúl, 
és az igazság világofsága nem fény
lett nékünk. El - faradtünk a' ha-
mifságnak, ésveGzedelemnek után, 
és nehéz" utakat jártunk, az Ur
nák útát pedig nem tudtuk. Mit 
tefznak nékünk ar kevélység ? vagy 
fer gazdagságokkal - való kérkedé-
kenység mit hozott nékünk? El
múltak mind azok, mintazárnyék, 
és mint. a'fietvg; futó követ. Eccl, 
11. v. zp. Egy óráig-vajó nyomorú
ság, el-felejteti a' nagy gyönyörű
séget, és az embernek halálakor 
az o ESelekedetinek ki - nyilatkoz-
tatáfa. J-tnin. 2$. v. a j . ' Én va
gyok a7Bíró ' j dtam, úgy-mond az 
lír. Pfalrii. j$. v. 2. Midőn időt. 
véfxek, én a<z, igazságokat meg-ite
lem. Azt mondgya az Iften Ezekiel 
Froféta-által: E%ecb. 7, v. 2. A'vég 

' el-jo, el-'/éa*vég a*főidnek négy ré-
•foeirt. Már rajtad a' vég, és reád bo-
tsatom az én haragomat: és meg-Ítél
lek téged' a' te útaid - ízerént: és 
elődbe vetem minden útálatoísá-

giciat. És nem kedvez az én fze-
mem néked, és nem könyörülök. 
Már ezentöl ki-öntöm haragomat 
reád, és bé-tőkőm búsúláfomat te-
rajtad .* és meg-kéllek téged' a ' te 
útaid - ízerént, és reád rakom min
den vétkeidet. Es nem kedvez az 
én ízemem , fe nem könyörülök ̂  
hanem a' te útaidat reád rakom, és 
a' te útálatofságid te - kőzepetted 
íéíznek : és meg-tudgyátok, hogy 
én vagyok a' meg-bftntetö Úr. 

3. Dániel Próféta azt mondgya; 
Dániel. 12. Az időben pedig fel-tá
mad Mihály a* nagy Fejedelem, ki 
a' te népednek fiaiért áll: és el - jö 
az idö, a'mi-nemű nem vók.attól-
fogva , hogy a' nemzetségek kez
detiének lenni mind az ideiglen. 
Es abban az időben meg - ízabadúl 
a' te néped, valaki beírva találta
tik a' könyvben. Es fokán azok-
közzfil, a' kik alufznak a' földnek 
porában, fel-ébrednek." némellyek 
örök életre, és némellyek gyalá
zatra , hogy azt örökké láfsák. A" 
kik pedig tudófok íéfznek, tfin-
dökleni-fognak mint az erőségek
nek fényefsége: és a' kik az igaz
ságra oktattak fókákat, mint a' 
tsillagok örökkön örökké. Joel 
Próféta így fzoll: Joel. %. v. 3. 6, 
10. Az Úr ortzája-előtt meg-eméfz-
tő tűz, éső-u tánna égecö láng: 
mint a' gyönyörűségnek kerté a' 
föld örelöcte, és 6 - utánna, a' ki
etlen puíztasága; és nincsen , a' ki 
el-ízaladgyon 6-előtte. Az 6 ízi--
nétől meg-rémüit a' föld, meg-in-

1 dúl-



A' Közönség 
dúltak az íígek: a3 Nap, és a' hóid 
meg-Cetéu%ek, és a'' csillagok meg
vonták az 6 fényefségeket. Sofo-
níás Proféra pedig azt mondgya: 
Supíon. i.v.i 2, Az időben meg-
vifgálom Jenisá/emet fzővétne-
kekkel, és meg - látogatom az ő 
házokban beverő férfiakat •. kik azt 
mondgydk az i fzívokben : Nem 
tselekefzik jól az Úrf, és nemtseh' 
képzik •gonofzúl. És az 6 erősé
gek prédára ké l , és az ó házok 
puíztúláfra : és hazakat épícnek3 
és nem lakjak i és ízólókec plán-
iá''nak r és nem ifznak azoknak bo
rában. Közel vagyon " az urnák 
nagy napja^ közel vagyoa, és igen 
gyors ; az ur napjának ízava kefe-
?á , meg - háborodik ott az eró5f 
Haragnak napja az a' nap , hábo
rúságnak, és ízorongatáíhak napja, 
nyomorúságnak , és nyavalyának 
napja, fetétségnek , és homályof-
ságnak napja, ködnek, és íörgó-
fzélnek napja, trombitának, és har-
fogáíhak napja, v. 2<y. Az Űrfaaragr 
jának ifizétól meg-eméfzterik az e-
géfz föld, tnert véget vet lietséggel 
a' földnek minden lakóiban. 

4. Ezeket midén meg-jelentet-
te-vőlna az Iften Habakuk Prófétá
nak , igen meg * rémfile a' Próféta 
mondván: H>ibac. J . v, 16. Hallot
tam, és• img-bá.borr>dQtt a% én hajam: 
d fzózat-miatt refzkertek az én aj a-
lim. Mennyen-bé a* rothadás az 
én tsontyaímba, és én - alattam ki-
fakadgyon. Hogy meg - nyugod-
gyam a' háborúságnak napján.; hogy 

is-ítéletről, J S I 
fel-mennyek a' mi feí-övedzett né
pünkhöz. Szent jób pedig így. 
fzólíott: jak lo. v« 20, Vaüyow, 
az én napimnak kevéfsége nem ha~ 
mar vígeződik-e-ei ? Botsdfs-el azért 
engeni^ hogyjtrajfam egy-kevefséjáf» 
dalmomat. Mtnek-előtte el-mégyek, 
/ / meg nem térek, d [étét s égés, és ha
lál homályával bé-fődőztetettfSídre; 
<$' nyomorít ságjs fetétségfőldére, §' 
hold halát[árnyéka, isfémmi renéf 
hanem órák ifzonyúság lakik. Máíutc 
így könyörög az Iftennek mondván: 
Joé. 14. v. »j» Ki tsekkedgye azt 
pelem, hogy pokolban meg-Mtalmaz 
engem'., és el-rejuengem', míg. elf 
mvÜjék a te haragod: és időt rendeSy 
nékem, mellyen megemlékezzél rálátni 
V. 16. Te ugyan lép éjimet meg-fzám-
láltai: de tnged-mig bűneimet. Ha 
Szent Jób oly ízent éíetfi lévénj, 
olly -igen fék ítélet napjától, hogy 
inkáb' akarna pokolban lenai, míg 
az tartana, hogy azt ne látná; mit 
fog-tselekedni az iftenteíen bfinos 
ember, ki életének egéfz ideit go-
nofzúl töki-el, mindenkor-vétkez
vén az Itten-ellen? Matt:. í v . 3. 
Ha, midón a' gyermek Jésus még a' 
jáfzolyban Urna, rettegett tőle Heró
des Király. Joan. lg. v. 6. Ha mi-, 
dón a' kertben imádkozván vérrel 
verítékeznek, a' vitézeket, kikötés 
kerefík-yala, a" földhöz véré,. moarj* 
van: En vagyok: Minek-utánna 
el-jó ordítván mint egy erős orofz-
lány~, és az Ör% kárhozatnak fzen-
tentziáját ki-adgya a' bűnösöknek^ 
mint léízen azoknak dolgok ? Azérc 

Q mond-



ISI AiV Közönséges ítéletről. • 
roórídgyá Szene J'ófc : 'jbL-26. v. if. 
Imé •ezek az 6* űíáinak réfzéról 
mondattak;'?. ;és.holott alig -haliot-
tünk:-e^';kíá-t3'6|)pÖc áz"ö befzédé-
•ttoi, M'n'ézheti ''az & nagy - vúitá-
•fiak rrienny-Ü6rgését ? Példánk va
gyon erről Mójfes máíodik köny
vében i Exod. 20. v, ig. mert mi-
"í!6n az Iften a' paratttsolatokat ki-
adá az Izrael fkiríak, az egéfz nép 

•íáttya-vaía £ fzóza-tokat, és a' vil-
íámáfokat, és a' trombita zengéít, 
"és a' fííft&Igó hegyet: és meg - ret
tenvén, és félelemmel meg-témfil-
vén , tkvúí 'állának, mondván Mój-
<esnek<: 'Sióüyfe Kékünk, ^é'rnieg-
balgaffyufe: ne' púóüyon nékünk eh, 
-Úr,^G0 tatám meg ne ballyunk. 

M A S O D Í K B E S Z E D . 
&. T AfTúk-rneg^ mit mond őnnön-
\ . L J maga az Ur JE'StíS ' Kriftus 
ítélet 'tíapjáról : Matt. 14: v. 1$. 
-Mindgyárt pedig azok k- napok-há-
•fcorúsága-ucán a' nap meg-homá-
•lyofodik, és a' hóid nem adgya vi-
lágöíságát, és a' csillagok le-eíhek 

f áz 'égből j és az '-egeknek erei meg
indulnak ;; és akkor fel-tetfzik. az 
ember Fiának jele az égen: és akkor 

•ílrnak a' f&ldnék minden nemzet
ségi : és láttyák az ember Fiát az ég 
•felhőiben jőni y

inagy_ hatalommal, 
"és fólsággel.-' Es el--küldi az 6 An
gyalit trombitával, és nagy ízózat-
•tál; és egybe-gyűjtik az é válafz^ 
totót a' négy fzelekr'öí, az < egek 
?regeitól-fogva azok határiig. Luc. 
3,1.v. 2f-'jfefek léfztiek a'napbas, és 

áhálában, és a' tsiSagokhti, és ii 
főidón a"1 népeknek fzorofígatdfa, £ 
teftger zítgáfa, és a habjainak fel-htt. 
hmdafa-mtatt: el-Jzár•adván-az ént. 
"berek azoknak félelme, és várakod áfa. 
miatt,meüyek az egéfz világra'.kévét, 
kéznek. Mert az egek erei meg-indíd. 
nak: és akkor Irfltydk az eniberFiát 
eljSni-áf&lklíben nagy hatalommal 
és ditsőséggel. Dé az utolsó ítélet 
nap-elótt é-jb az Anti-kriftüs-is, ki
ről- így fzúll Szent Pál Apaitól: 2. 
Tef. z.v.'j. Senki titeket meg ne 
"tsall'yon íemmi módon: mert, ha-
nern-ha el-jövend elóízór a' párto
lás",- és meg - jelentetik á' bűn em-
bére, a' veízedelem fia, ki ellenke
dik, és fel-emelkedik minden-fö
lött , a' mi Iftennek mondatik, vagy . 
tifzteltetik, úgy hogy az líten tem
plomában űllyőn , mutatván. ma
gát , mint-ha Iften volna. Ez a2 i-
ííentelen átkozott ember a' tette-
tés-képen-való csudákért, mellyé-
ket tselekefeik, az ajándékokért, 
a' feriyegetéíékért, az óldókléfekért, 
mellyeket fog - tseiekedni ,mind_s : 
maga ízeiriélye-ízerént, mind pedig 
az 6 fzolgai-által, kik ugyan azont 
tselekefzik, a' hol maga nem lehet 
fzemélye - feeréntí köz&nségeíen 
Meffiás-gyanánt tartarik, és tiíztel-
tetik : és keveíén léíznek a' Ke1 

reíztényék-kózzál, kik állhatatolbrT 
meg - rnaradgyanak az igaz hitben >. 
és a' JEfii-s Kriftus Evangyeliomá-
ban; és azekat-is. olly-igen üldözik, 
és íanyargattyák , hogy meg fem 
naernek jelenni a' Pogányok-kóz&tts 

• 'J^aena 
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hanem a' pttfötákban ,• és a kietlen ugyan, és hlyére Map-mmimtht. 
erdőkben maradhatnak-meg. Azért De az Anti-kriftus mind a' kettőt" 
mohdgya Meg-váltó Kriílus Urunk: meg-őleti Jerusáfemben > ki el-vé- * 
Matt. 2^. v. i^.J-aj pedig d.nehéz-^ gezvén ,az.. időt , mellyet'. néki az 
keféknek-, és á fzeptat óknak azokban líten .engedett, 6 - is pieg - ölette-' 
a napokban. Imádkozzatok pedig, tik egy Angy4-által,;, midőn nagy 
hogy ne légyen a ti futaitok tél- kevélyen ülne a' világi Urak - kő*" 
ben, vagy fzombaton; mert nagy zőtt az 6 izékében; és bé-teliye-
háborúság léízen akkor, mi-ném& fednék Szent Pál Apóitól ízavai-,-
nem . vúít világ kezdetitől'- fogva mondván: 2. Tef. 2. v._ °, Akkor 
eddig, nem - is. léízen. .Es ha meg meg-jelentetik ama', hamis, kit az 
nem, rövidíttettek - volna azok a'. Úr JÉsus meg-öl az* 6 fzájának lei-
napok-, egy ember fem fzabadúlna-
meg.: de. a' váiafztottakért meg
rövidíttetnek, azok £ napok. Ak
kor ha - ki. néktek mondgya: Imé 
itt vagyon a'/Kriíbus , vagy amott: 
ne hidgyétek. Mert támadnak ha
mis;.próféták..* és nagy jeleket, és_ 
fok tsudkkat téfenek j úgy hogy 
tévelygésbe viteífenek ( ha lehet ) 
mgg a.' válaíztottak-is. 
_ • 2. A' mint Dániel Próféta írá
sából magyarázzák a Doktorok, 
negyed(-fél efztendeig;fog- uralkod
ni az Anti-kriitus, Es az líten el
küldi Enókot, és íllyéft, Anti-kri-
ftus-ellen prédikállani, a mint Il
lyésről meg-ígérte a' Próféta - által 
mondván: MJLI.^.V.J. Imé én ^.^ , _ ... 
néktek el-küldőin Iuyés Vroj ét át^ni- ségek az igaz hiire, *s tartsanaft-1 

nek-elötte el-jő'jjő 1 aj Úr,uk ia:>j^és penitencziát mind a kik az Ánti-
nttmnes napja.. Es az Atyák fzí- knltuil követték. Azért n^Ja* 
vét a' fiakhoz hajtya, és-a fiak fzivét gya Dávid Próféta: Pfal. f£w^*J"3« 
as 6 att) okhoz: hogy válami-kc- Foga.tajjad&k-meg %z ő hvelységefé-
$>en el ne jöjjek, és meg "ne verjem ben% és azJik^zóddsért ,'és d fw&eg-*, 
a' főidet őrök vefzedéiemmeL-s. Ságért H-hí^dhtetmk d mg-eméfil" 
Üdvözítőnk - is így ízoli Illyésről: téskor, és ŰZ elfogyatér'éarag-naatf-
Mait-, 17. v. 11. Iüyés el-jőveudí- nem léfziuk. Ésmeg-tudgydk,fogy 

k.évei, és meg- rontva/azt. az ö e l 
jövetelének fényefségével': kinek 
el-jövetele a' Sátán tselekedényei 
vagyon, minden erővel, és" jelek-
kel, és hamis tsudákkal, és min-. 
den hamis .téyeíyítéffer azokban , 
a' kik, .el- vefznek'..;,"' azért hogy az. 
igazságnak '(zéretetet'bé nem.vőt-
ték": hogy uávőz&lnének. -Azért 
botsáttya az líten reájok a tévely-
géíhek tselekedetét, "hogy hidgye-* 
nek a hazugságnak ," hogy 'meg-
itéltefíenek íninnyájan , a kik nem 
hictenek az'igázságnak, han^m egy-
gyezt/k a' hamiísággal. Annak-
uúnna .várja még egy kevés ideig 
az íítén, hogy m^g-térjenek mind 
a''ZiJ-K, ŝ mmd a/t&jíNemzet-'^ 



Í24" AvK6zonséj 
az Ifteu uralkodik fakókon, és ar 

föld hat úrin. Meg-térnek eílvére. 
Es úgy tselékeíznek; a' mint az Iften 
mondotta jóel Próféta - által_s : 
Joel. 2.y. 12. Mo/f azért aztmond-
gya az Ur: térjetek hozzám teüyes 

f%ívetekí>öl,b6jte!, ésfirijfal, ésjaj-
gatáffal. És ízaggafsátok a ti fzí-
veiceket, és nem.a ti ruháitokat, 
és térjetek a* ti Uratokhoz Ilyene
tekhez: mert kegyes, ésirgaltnas, 
tfir&, és nagy irgalmafiágú , és fel-
íyúl-haladó a'gonofzságot. Az-u-
tán bé - tellyefedik Szent Péternek 
ama'mondáig: í.Pet.^. v. to. El-
jó pedig az Ur napja, mint á' lopó: 

-mellyben az egek nagy íebeíséggeí 
eí-tnulnak, az éltetó-alFatok pedig 
a* hévség-miatc meg - olvadnak, a* 
fold pedig,, és a rajta*való alkot
mányok meg - égnek,. Ez a' tuz , 
tnelíy az egéfe világot meg-égeti, 
azt mondgyák a' Doktorok, hogy 
Purgatóriom-gylíhant léízen azok-; 
nak,!kik az Iften kedvében léfznek; 
és kinek-kinek érdeme-fzerént-való 
gyötrelmet ízerez : "a' kik kevesb 
bűntetéft érdemiének, kevésbé 
égeti azokat j a' kik pedig tób" 
bfintetéft érdemlenek t&bbé; az-az, 
fokkal ínkáb' égeti , és gyótri azo
kat : de a' kárhozottaknak pokol 
tfizcndc kezdeti léízen. ©Ez-után 
mindgyárt ízúllíttya az Iften mind 

.-á^ljaloctakat. Mert a'mint Szent 
/jpifuja: t.Tef.^v.l;. Q-magaaz 

Ur parantsolattal', és az Arkangyal
nak fzavával, és azlftenaek trom&i-
tájávalh-fMÜ£%;égből. Nem irja-

*es ItétetrőL 
meg Szent Pál , mit kiált az AN 
kangyal: de Arany-ízájú. Szent Ja
nóira! t&b' régi Szent Atyák ^ 
ítélik, hogy ezek léíznek az Arkan
gyal ízavai: Halottak, kik hol vagy, 
tok, keUyete'kfelminnyájanJs áíya. 
tok-e/ő az ítéletre. Ennek a' rette
netes fzónak enged az Ég, a' Pur-
gátóriom , és a Pokol: és mind e-
zekból eló-j6nek a lelkek, és a* 
magok teftekkei ismég eggyé-
léfznek. Azok a' lelkek, kik az 
Égb6í le-fcállanak, és a' kik Pur-
gátóriomból ki-jónek, véghetetlen 
nagy örómmel ve(zik~fel az 6 te
lteket. Ellenben pedig a' kárho
zott lelkek, ki-j&véft Pókéiból, ret
tenetes nagy bánattal, és kefert 
seggel kaptsolódnak. a' magok_4 
téliekhez. 

3. Akkor bé-tclik, a'mit mon
dott az iften Joel Próféta-által :• 
fáéi. j . v. 1. Égy/se -gyi/jtök miit-
denpogányokat, és alá-vifzem őket a' 
Jsj'afát völgyébe: és ott vetekedem 
vélek az én népemért, ésazén öröksé
gemért Izraelért, kiket el-fzéÜefztet-
tek d nemzetségek-közzé, és a*, ia 

földemet el-ofztották. Akkor léfzen-
meg, a' mit Sz. Pál mond: t Cor. 1 j , 
v.jt. Imé titkot mondok néktek! 
Minnyájan fel-támadunkugyau, de 
nem minnyájan vdltsztatunk-e/:Ílgy 
pontban , egy ízem - pillantásban / 
a2 utolsó trombitára: mert fzóll a* 
trombita, és a' hólttak fel-támadnak 
rothadatlanok: és mi el-változtat
tunk. Akkor bé-tellyefiti Kriítus 
Urunk, a mit meg-íft Szent Mács 

Evaa-



A* Közönséges ítéletrőt 
Evangyeíifta, mondván: Matt.ij. 
v.fi. El - küldi az ember Fia az. ő 
Angyalit, és mind ki-ízedik az 6 or-
fekgábyl a botránkozáfokat, és azo
kat , kik haraifeágot tselekeíznefc : 
és tfizes kementzébe Vetik őket: 
ott léfzen jTras, és fogak txkorga-
táfa. Akkor az igazak fénylenek 
mint a' nap az 6 Attyok orfzágában. 
Azért mondgya a'Bölts: Epei. 41, 
v. j>. A' bűnös fiaknak el-véfz az 6 
örökségek, és azoknak magvával a' 
ízáncelen gyalázat. Az iítentelen 
Atyáról panafzolkodnak a' fiak, 
mert ő-miatta vannak gyalázatban. 
Jaj néktek iítentelen férfiak, "kik 
el - hagytatok a' fölséges ur törvé
nyét. És ha fzölettetcők - is , á-
fcokban fzalettettők: és ha meg-
haítok-is, átokban léfzen a* ti réfze-
tek. Valamik a fóldból - valók, a' 
földbe térnek: úgy az iftentelenek 
az átokról a vefeedelemre. ífaíás 
pedig azt mondgya: Ifak 9. v. 10. 
Á-* Seregek Urának haragja - miatt 
meg • háborodott a' fold, és ollyan 
léfzen a' nép, mint a'tűz elesége: 
a' férfiú nem kedvez az attya-íiknak. 
És job' - kézre t é r , és éhezik: és 
bal-kézre éízik, és meg nem elé
gedik: ki-ki az 6 karjának húsát 
éfzi. Azért mondgya Szent Jób-is: 
^o&.20. v. z~j. Ki-nyilatkoztattyák 
az egek az 6 hamifságát, és a' föld 
ellene-támad. Nyitva léfzen az b 
házáfflak gyekére, le - vonyattauk 
az Iften haragjának napján.' Ez az 
inílenteien ember réfze az Mentől. 
Az igazak pedig ör&lnek a' kwho- ralkodnak a Jiéj 

12,$ 
zottak vefeedeltnén, a'mint a* Pro*-
féta meg-írta: P/4. 51. v. g. Lát-, 
tyák az igazak, és meg-félemíenefc, 
é> nevetnek rajta, és mondanak* 
ínaé az ember, ki az lílent aetn vá-
íaíztotxa íegétöjének; hanem gaz
dagsága fokaságában bízott: és el
hatalmazott foiúságábaa. Pfal. 57, 
v. 11. Örvendez ac igaz, midőn Íát» 
tya a boízfzú-áíláíi: kezeit meg-mof* 
iá a bűnösnek várében. A' Bőfe. 
pedig így fzófl: Sap, j . Akkor fog
nak az igazak nagy állhatatofság-
gal állani azok-ellen, kik őket nyo
morgatták, és a' kik el-vótték az; 
b munkájokat. Ezt nem azért tse-
lekeízik az igazak, mint-ha kegyet
lenek volnának , hanem hogy eg-
gyez az ö akarattyok az Iften aka-
rattyávak 

H A f t M A D í K B E S Z E D . . 
1. Tk/Clkor pedig el-jő az ember 

&M. Fia az 6 Falségében , és 
minnyájan az Angyalok véle, ak-
kor fii az 0 Felségének izékében: 
cseleibe gyűlnek mindtn nemzet
ségek, és el-Jfálaíztya őket egy-
máftúl, a mint a' páfztor el-válafe-j 
tya a juhokat a gödölyéktől,, e%. 
állíttya a juhokat az Ő jobbjára, **• 
gödölyéket pedig a' ballyára, úgy
mond Meg-váltó Kriftus tírank. 
Matt. 23, v.ji. Bé-tellyefedik aji* 
kor a Bölts mondkfa: Sap. 3. v. '*?, 
Fényleni fognak.az igazakjs mint.«' 
fzikrakánádasha tde'stovafutott 
nak. Meg-itélik a' nemzeteket, és u-

Cen, és az 6 tlfofc 
btbK-



1.2,6 . A ' •K ' ézo&sq 
érőkké orízágoL Szent Pál Apo* 
ftol azt mondgya: i. Cor, 6. v. 2, 
Nem radgyátok-e, hogy a' Szentek 
e° -vHkgöfi meg - Ítélik. A'jEfusKri-' 
ftus igéreci-ízéféntr Matt. t$. v. .k$. 
Jfizmiymondom néktek,. éogy tí, kik 
thgeni követtek, azíij fzitktésben, 
mikor az ember Fia az a' Felségének 
[zekében űl, tí-is tizen - két fzékeit 
élték, ítélvén Izraelmk tizen-két 
nemzetségét. Az Apoftolok Kriítus 
Urunkal léíznek, úgy-mint ajfejfo-
rok , és erősítik,- Js jóvk-hadgyák 
az 6 fzententziájátrdeleg-kőzeleb' lé-
ízen hozzá az o Annya a' Szentse-. 
ges Száz MARIA egy-felöl, más
felől pedig Kerefzceiő Szent János." 
Es jelen léfznek mind a' tőb' Szent' 
Pátriárkák, és Proiéták, ki-ki az ó 
íendi-fzerént: a' mint az lílen meg-, 
mutatta Dániel Prófétának, és az
után Szent János Evangyeliftának. 
Mert azt mondgya Dániel : Dan. 
7. v. 9. Nézek-vah, míg a' Kirá
lyi -fzékeket le-tennék, és a' régi 
idejű le-öle: az & ruházattya fejér, 
rnint a' hú , és a" fejének haja ízi-
lái mint a' tifcta gyapjú: az ó Ki-
sályi-fzéke tüzes langr - az 6 kereki 
égé tfiz. Tűz j és .{ebes folyó ? víz 
jó-va3a-ki az ő ízíne-elől. Ezerni-

.eZeren ízolgálnak-vala néki, és tiz-
ezerfzer-való fzáz-ezerén udvarla-
ííak-vaía néki : az ité!6 le-öie: és 
afkönyvek fel-nyittatának. 

*» ;a. Szent János Evangyelifta pe-
Üíg "így ízúli': Apor. 20. v. it. Lá-
ték egy nagy • fejér Királyi - izéket: 
is egy ilí-vakíazog 3 a'jíinek ízípe-

3gk:-lté&Ít£Í>lA 

előtt/el-fáta a! főié,- íésvfgf égy és 
azok helye meg-, nem taláitaték. 
És-látám a' hólttakat,- a'nagyokat 
's :a-> kisdedeket, állani a'Király;, 
izék - előtt ••$•.:. és. a' könyvek meg--" 
nyittatának,;- és, más könyv, nyfcta-' 
ték>meg , melly az életé; és meg-
itéltetének a*húlttak azokbóla'mel-
lyek a' könyvekben vaíának írva 
az 6 tselekedetek - ízerént. Es a* 
tenger eió-adá a' bókáka t , a' kik 
6:benne vaíának: és a' hálái, ' és a' 
pokol'meg-adák az 6 hólttokat, a' 
kik ó-nálok palának: és kéiet lón-
mindenikéről az 6 tselekedetek-
ízerént. Es a- pokol, 's a' halál / 
tűznek tavába vpttetének.. Ez a* 
máíbdik halál. Es a ' k i be- í rva 
nem találtatott az élet könyvében, 
a-' tűznek, tavába vettetett., Ajkkor 
még az igazak vétkei-ís ki -nyilat-_ 
koznak,, de nem léíznek gyalázat-' 
tyokra, mert azokról penitentziát 
tartottak. 2. Cor. #. v. u Az-oká-
érs., úgy-mond Szent Pál, ne itéí-
lyetek idó-elótt, míg nem el-jó az 
Ur: ki •meg-is világoíittya a' íétét-
ség Uikait, és mcg-nyijatkoztatcya 
a' Izivek tanátsit: és ükkor iéfzen 
kinek - kinek . dítsíreji, az lílcntöl. 
Matt. 2<. v. 34..,, Akkor mond a* 
Király azoknak,, kik,az 6 jobbjára' 
léíznek: Jájetck-el én Atyámnak ál. 
dottai, bírjátok á" világ kezdetitől-

jogva tiéhek kéfzittetett. orfzúgot}, 
mert éheztem, és ennem -adjíüpkV 
{Szomjúhoztam, és jnnoro adt-atokj jő-, 
vevény -vóitam , és ; by-ÍQgadtatok,; 
engem.';, mezítelen íóltam,, és bé», 

fóddz* 



. A1 Közönséges ítéletről, 
fedeztetek etigfm') beteg voltam, 
és meg - látogattatok - engem'; a* 
•st&mlötzben. v4k-:;m , és hozzám 
jöttetek.' Ákkm -felelőik neki az 
igazak, mondván: Uram-, mikor lát
tunk téged' -éheáii,. és tápláltunk 
téged'; fzomjuhozni, és italt ad
tunk néked- ? Miko^ láttunk pedig 
jévevériy&l., és bá - fogadtunk 'tér 
ged*» - vagy me.zitelea.al, 'és- bé-fS-
dóztűnk téged" í vagy mikor lát
tunk téged betegen, vagy a' tóm-
lótzben, és hozzád mentünk B Es 
felelvén a' Király,' mond nékik: 
Bizony m^/tdom ttékttk^cdanügegy. 
nehéz a% énJhg-ktffóhik mydm-fatí-
kSzzfit iíekkeatet-ekpiékem tsekktdtí-
tek. Azért rrtondgya a! Bölts: Sap. 
„j-. v.- if. Az igazak érékké élnek , 
és az Úrnál az 6 jutaimok 7 és az 6 
gondolattyok ';a'.'."Felségesnél..-"' Az? 
•okáért az ékeféégnek .öifeágát .'vé-
ízik , és a' ízépségnek 'koronáját' az 
•ár kezéből .••• ./, 

3. Akkor mond azoknak^s, kik 
balraléfznek: Matt.*i%.v.4*.. Mm* 
pyeiek-eltélemdtkozottak az ór&ktéz-
re,mettyazórdSgóknek kéfzíttetett., 
és az 5 angyalinak. Mert éheztem, és 
nem adtatok ennem; fcomjuhoztam, 
és nem adtatok nékem italt; jöve
vény \r6kam, és bé nem fogadtatok 
engem'; mezítelen, és bé nem fe
deztetek engem'; beteg, és a' tém-
létzben, és meg nem látogattatok 
engem'. Akkor felelnek néki azok-
is mondván : Uram, mikor láttunk 
téged' éhezni, vagy fzomjuhozni., 
vagy jövevényül, vagy mezítel^-

1 2 7 _ 
íifil, vagy betegen , vagy a* tőm-
létzben, és nem fzolgákunk nék^cl í 
Akkor felel nékik, mondván: Bú 
•xouy mondom néktek: valamíg mm 
tsekkedtetsk egynek í kitsittycé-kéz* 
zil, nékem fim tsekkedtétik. És 
ezek az érék kínba mennek , az 
igazak pedig az érék életbe. Azért 
mondgya a' Szent írás:- J-udit. ií; 
v. 19. A' kik félnek téped' Úr"IHm% 
nagyok léfzntk nálad mindenekben,, 
Jaj az én nemzetem-ellen fel-táma
dó nemzetségnek! mert a' minden
ható Ur bol"zfzút - áll rajtok, ítélet 
napján meg-látogattya éket. Mert 
tűzet ád , és férgeket botsát az 5 
cefíekbe , hogy égetteffenek , és 
érezzék mind őrökké.. Meg-jelen
tette ezt-is az líien Szent János 
Evangyeliftának, ki azt írja: Apoc. 
•20..-.V, f.: És az.íftentől mennyből 
tűz fcaMa-aíá, és meg-eméíztéaz 
iftenteteneket; ós az Ördög, a* ki 
el-hiteti-vala okét, a' tűznek, és a* 
•kén-kének tavába vettetek, a hol 
a' fene-vad-is 's a' hamis profáta-is 
gyötréttetni-fognak éjjel, és nappal 
mind Örökkön érékké-

4. A' kik töb' vétket, hamifsá* 
got, és iítentelenséget tselekedtek, 
azok bellyeb' efnek pokolba, és 
fokkal nagyob' kínzáfokat, és gyö
trelmeket fzenvednek; és ki-ki hová, 
's mint hogy efik, mind örökké ottan, 
és ollyan módon marad. A' Bölts 
mondáfa-ízerént: Ecch. n.v.i. Ha 
a'fa délre efik7vagy éfzakra,valanuUy 
belynefk, ott marad. Mind ér&kké 
fim'ak, jajgatnak, fogókat isikor* 
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1 2 8 • ..A' K ö s ő a s é j 
gattyák, és átkozódnak pokolnak 
rettenetes kínnyaiban a' kárhozoc-
Cak, mondván •'. Joh.3. v.s. Fefz-

fzen-el azá nap , mellyen fzűlettem, 
is az étfzaka, mellyen .mondották: 
mubet fogantatott. Sz. János Evan-
gyelifta pedig azt írja: Apoc. 16. v. 
$0. Meg-ragák d magok nyelveit a' 

fdj dalom-miatf.h káromiák a'menny-
jjeklflenét az ófájdahnek^és [ebek-mi* 
att, és nem tártának penitentziát az 
é'tsekkedetekrSL Ezek így lévén, az 
Igazakról így ízóll a' Sz. Lélek a* B ölts 
ázája-ákal: Sap.j.. Óh metíjtfzép a* 
iifzta némtet sig dfényefséggehmert 
meg-halhatatlan annak emlékezete: 
mert mind az Jfiennél, 's mind az 
•mixereknél ifméretes. 

f. Minek-utánna azért az örók 
síizre vettetnek a'kárhozQttak,mind-
gyárt a' ditsófikt Szentek ki-mond-
Jiatatlan nagy Örömmel ̂  és vígaság-
gal hálákat adnak az Ur Jésus Krj-
ítusnak; annak - utánna egy igen 
nagy, és ditsóséges Pr^ceffióz ren
delnék: elöl-vifzik a' Jésus Kerefz-
sén'ek záízlójái, és mind az Angya
lokkal nagy fólségben, és ditsÖség-
feen mégyen a1 Király ok. Király a az 
Ur Jésus Kriftus, és mellette léfzen 
az óSz. Annya,az Angyaloknak, és 
minden Szenteknek, Királynéja, a' 
Szentséges Szflz MARIA. Az-után 
következnek az Apoftolok, kiknek 
Fejedelmek Sz. Péter Apoftol. Más
felől a' Pátriárkák, és Proíécák, kik-
fiek Fejedelmek léízen Kerefztelö 
Sz. János. Az-után a' Marci rok fe-
•jregi következnek, kiknek Kapkáa-

nyok 

yw ítéletről. 
nyok Sz. Iftván.elsö Mártír: afe 
után a' Konfeízízorok feregi, kiknek 
•Kapitánnyok, Sz. .Skvefttr Pápai 
ezek-után a" Sz. Szfizek követkéz* 
nek , kiknek Elöl-járójok Safiz.Sz* 
Katalin iéizén. Ott léíznek a' Ki* 
ráiyok-is, kiknek Fejek Sz. DávidT 
léízen. A' Szerzetes emberek éá 
afzfzony-állatok (ki-ki rendHzerént. 
a mint érdemiette) követik Elöl
járójukat, Szent bcnedek az ó la* 
rátival; Szene Domonkos, és Sz. 
Ferentz az ö Fráterivei; Sz. Klá
ra az 6 Apátzáivalj Sénás-béli Sz, 
Katalin az övéivel; minnyájan ren-
dek-fzerént mennek a' Frcceffióbzn. 
Végtére illy gyözedelroefen be
menvén az Iften Orízágába, az Úr 
JEsus Kriílus így fzóll az ö Szent, 
Attyának: Imé fzerelmes Atyám, 
-az én Izenvedéíemnek gyfimökse, 
ímé az én kedves barátim, és a* 
tyám-fiai, kik, a' te akaratodat tse-
lekedték: azt akarom, hogy min
denkor velem eggyött legyenek, 
és mind örökké orullyenck, 's ör
vendezzenek. Az brök Atya Iften, 
és ax Ó Fia az Ur jÉsus Kriftus, a' 
Szesnt Lélekkel egyetemben, a' tel-
Jyes Szent Háromság egy Iften, 
mindennek illendő helyt ád az 6-
rök Boldogságban , ki-ki mint ér
demiette, holott minnyájan meg
maradnak , és ízínröl fzínre látván 
az Ment , örítlnek 's örvendeznek, 
az Örök ditsöségben mind örök
kön örökké: mellyre vezérellyea 

minket-is az Ur Iften az ó irgaí- 5 
maísága-ákaí, Ámen. 

A' SZÉN-
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K S Z E N T E K 
É LE T É N E K 

MÁSODIK RÉSZE. 
A5 Szent 'Apoftolokról, Evangyeliftakról3 

és bizonyos Szent IimepekrőL 
AZ'atyáidértfiak fzUettek néked'. 

•*•* Fejedelmekké rendeled azakat a% 
egéfz földon. Pfal. 44. v. 17. 

Minden főidre ki-ment az 6 zengé-
fek: és a főid kereksége batárira 
ez ő igé?ek. Pfel. lg . v. f. 

Á'ékem pedig igen tifzteletefik a*te 
barátid, Ifiken: igen meg-erósodőtt 
az ófejedelems égek.Vhli 38.V.17. 

Már nem mondlak titeket fzolgák-
nak: mért dfzotga nem tndgyci, 
mit miveUyen az S ura. Titeket 
fedig barátimnak, mondattalak t 
mert mindeneket, meMyeket hallot
tam azAtyámtél, megjelentettem 
néktek. &em tíválafztöttatokzii-
gemy: hanem én válafzrottalak tí-

, féket, és rendeltelek titeket f fagy 
. el-mennyetek 3 és gymnőhsSt hoz

zatok : és a1 tígyimSltskők meg-
, maradgyon. Joan. i f . v . i f . 
Ti vattok a viliig világofsága. Nem 

rejtetéetik-ei a" hegyen hehhezte-
tett varas 1 fem gyertyát nem 

gyúpnak, hogy <?' véka.alá te
gyék , hanem a' gyertya-tart6raf 
hogyvilágoskodgyék mindeneknek, 
kik a'házban vannak. Úgy vi-
lágoskodgyék £ ti világofságtok 
ez emberek-előtt, hogy íáfsdk a? 
tíjő-tselekedetiteket, ésditseíttsék 

. az atyátokat, ki mennyekben ua* 
gyón. Matt. j» v. 14. 

Ti vattek pedig.» kik velem meg-ma-
radtatok az énktsértethnben:én-is 
el-readehm néktek•, £ -mint el-ren-
delíi nékem az én Atyám, az ot-
fiágot,. hegy egyetek, és igyatok 
afztahmen az éh orfzágombanj éí 
Myetek a"1 Királyi fzé(ekeni iiíj-
vés hráéhektizeii-két nemzetsé-, 
gét. |Luc. 22. v. 2gJ. 

Nékték-is azért moft jzomorúságlok 
vagyon, ifmét pedig meg . létlak 
titeket, és Örvendez arfzívetik: és 
/?' ú örömeteket fenki ti mm véfzi 
félétek, joan, l6. v. M . 

Spemek f F«», JL 5zent 



I J Ö Szent Péter Apoftol élete., 

Sz. PÉTER Apoftol, ai Apoftolok" Feje-
delméa és az Aiiya-ízent-egy-ház.Fő-Páfztora élete," 

AzEvangyeli/tdkf és nevezetesAuto-
rokífáfiból'fmnmá&afoglaltatott. 

jZent PÉTER. Apoftol 
Galiléa tartományá
ban Beeszaidá Varasban 
ízfiletett. Szene András 

Apoftol öttse volt. Felesége - is 
vók néki, ki a' mint. Metafiráftes 
Simeon mondgya, Ariftobulusnak 
á1 Szent Barnabás Apoftol báttyá-
nak leánnyá vók . , Szent Péter, és 
az 6 báttya. Szent András a' hala-
ízásnak mefterségével élnek-vak. 
Nem voltak gazdagok, de ol!y fze-
gények fem vókak, hogy hajó/ok,' 
tulajok, és a* haláfzáshoz tartozan
dó eízkózok nem vólt-vólna. Ke
zek munkájával élnek-vak, min
denkor lelkek üdvofségét kívánván. 
Ez volt az oka, hogy Szent András 
meg-ifmérvén Kerefzcelö Szent Já-
noft, egy ideig el-hagyá a' haiá-
fzáít, hozzája méné, és az ö tanít
ványa lón. Annak - utánna meg
értvén Kerefzcelö Szent Janóitól, 
hogy a' Kriítus Jésus az íítennek 
báránnyá, el-köldetétc Meflíá's, és 
a'világnak Meg-váltója vóína; SÖE 
ujjával mutatván Kereízteló Szent 
János a' Kriituft , és mondván; 
^oim. ?. v-' $6, Imi az Ifién bárán
nyá , el-hagyá öté t , és a' Kriítuít 
követé. Ugy-annyira, hogy Szent 
András Apóitól vók első tanítvá

nya a' Rriíhis Jésusnak. Utánna" 
veti az Evangyelifta mondván: És 
hallá.ötét a' két tanítvány, hogy 
ízóllana., és követék Jésuft. F0r-' 
dúlván pedig Jésus,, és látván, hogy 
őtet követnék, monda nékik; Mk 
kérettek l kik mondának néki: Rab
bi (melly magyaráztatván Meíter-. 
nek mondatik ) hol lakol ? Monda 
nékik: Jertek-eL és láísátok-meg. 
El-menének, és meg-lácák, hol lak
nék , és nála maradának azon na
pon, Vala pedig úgy-mint tíz óra, 
András pedig, a' Simon Péternek 
bánya, eggyik vala a' kettö-köz-
zül , . kik hallották-vala Janóitól, 
és követték - vala ötét. Találá ez 
elóízor az öttsét Simont, és monda 
néki; Meg-talaltuk a' MeíHáíl (melly 
Kriítusnak magyaráztatik) és Jé-
sushoz vívé őtet. Reá tekintvén 
pedig Jéfus , monda : Te vagy a' 
Simon a' Jónafía; te Tzefásnak hí-
vactatol, melly Péternek magyaráz
tatik. Tanítványává íbgadá Ócec-
is; és lelki dolgokról traktála vé
lek. Az-után pedig ez a1 két ta
nítvány fzabadságot kérének tőle > 
hogy viízíza-mennyenek a' haiá* 
ízásra. 

a. Luc. j . Lön pedig^mikor a* Pere
gek Jésus ra tódulnának, hogy az I-
íten igéjét halgatnák, és & áll-vala a' j 
Genezarec tava - mellett, holott *• 
Szent Péter az 6 tárfaival haláfe 

vala* 



Szent 'Péter / 
vala. Bé-ifienvén. Jésus a' Szent 
Péter hajójába, le - ülvén tanittya-
vala a' íéregeket. Hogy pedig meg
főnék fzóflani, monda Péternek t 
Vid' a' mélyre, és erefzfzétek - meg 
a' ti hálóitokat a' hal-fogásra, És 
felelvén Simon Péter, monda né
k i : Mefter.egéfz étfeaka munkál
kodván , feromk nem fogtunk: de 
a' te igédre meg -erefztem a* hálót. 
Es midén azt mivekék-vólna, ha
laknak bovséges íbkaságát rekefz-
ték-bé, ízakadoz - vala pedig az 6 
hálójpk. Es intenek a' tárlóknak , 
kik a' más'fetjóban valának, hogv 
el-jönének, és fegétenék őket. I s 
el-j6vének? és fneg-tókék mind a* 
két hajócskát, úgy hogy tsak nem 
el-merülnének. Mellyet mid6n lát
na Simon Péter , a' JESUS térdei
hez borúla , mondván : Menny-kí 
t&lem, mert -bünős ember vagyok. 
Uram. Mert az álmélkodás k6r-
nyül-v6tte-vala f>tet, é* mind a5 

kik véle valának, a' halak fogásán, 
mellyeket fogtak-vala. Monda jé-, 
sus Simon Péternek : Ne félly j 
moíbmtój - fogva már embereket 
fogíz. Es ki-vonyván a' földre a' 
hajókat, mindeneket el-hagyván 
követék étet. Szent Pécer illyetn 
módon el-méné a' Kriftus Jéfuftal, 
és véle meg - maradott mind halá
lának-idejéig. Az Iftennek Szent 
Ha míg e' fóldőn Szent Péterrel 7 
és a' tőb' tanítványokkal j á r t , fem-

.tal kivák-képen-vaió jeles dolgot: 
|nemtsekkedett,mellyen nem akar-

ta-vóina Szeat Pétert jelea lenni j 
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hogy néki bizonysága légyen, és 
hogy meg - mutaifa, hogy őtec a* 
t&bbi - k ózott ki-vált - képen fze-
reti-vala. Mivel-hogy Szent Péter-
is tellyes vala buzgó ízeretettel, 
igen ízerette Kriftus tlninkat, és 
nagy alázatofsággal, és ifteni féle
lemmel inkáb' tifzteite. ótet a' tób*-
Apoftoloknál. Mikor a' Krikus 
JÉsus kérdé az Apoftolokat mond
ván : Mart. i6.v,tf. Ti pedig ki~ 
nek mondotok engemet lenni. Felel
vén Simon Péter, monda: Tefagy 
a' Kriftus, az éÍ6 Iften Fia. Fe
lelvén pedig Jésus, monda néki : 
Boldog vagy Simon Jónás fia, mert 
a' teft, és vér nem jelentette' né
ked , hanem az Atyám, ki men
nyekben vagyon. En»is mondom 
néked, hogy' te Péter vagy , és e" 
kö-fzálon fogom - építeni az én A-
nya-ftent-egy-házamat, és a* pokol 
kapui erőt nem véíznek rajta. Es 
néked adom s.\ mennyeknek orízá-
ga kűksait. És valamit meg - k&-
c&zfz a' íöldSn , meg-léízen kötöz
ve roennyekben-is: és valamin meg-
óklafe a' fóktén, meg-lélzen oldoz
va mennyekben-ís. -J-oan. 6r f 

3. Mikor Kriftus Urunk, az Ol
tári Szentségnek titkairól prédikáll-
vala, mondván: hogy az o tefte 
bizonnyal étel, és az i> vére bizon
nyal ital: és fokán azt nem értvén, 
el-mennek-vala tófej"'azt gondol
ván y hogy az 6 teltét darabról da
rabra metélvén % akarná nékik adni. 
Monda azért Jésus a* tízen - kettő-, 
nek: Ti-is el - akartok. - e menni?' 

R_3 Fd.e> 



i*3 3 Szent Péter' 
Feleié néki Simon. Péter: Uram, 
kihez mennyünk ? az őrök életnek 
igéi vannak nálad; és mi el-hittűk, 
és meg - iirnértfik, hogy "te vagy a' 
Kriftus az íften Fia. Matt. if.'v. zi. 
Mikor pedig meg-hallá Szent Péter 
Kriftus Urunktól, hogy ó a' halai
ra menne, meg-akark tartóztatni 
Stet, mondván:'Távúi légyen tő
led Uram: nem léfzen ez neked. 
Joan, zg. v. 8- Az'utolsó vatso-
rán-is nem akarja-vala, hogy a' Kri
ftus Jésus az ő lábait meg- moffa, 
mondván: Nékem őrökké meg nem 
moíöd a' lábaimat. Mind ezek ízár-
maznak-vala az b nagy alázatűfsá-
gábólj és ízerétetéből, mellyektól 

. a' Kriftus Jésushoz vifelretik - valk. 
Ús ez vók az oka, hogy néki ígír-
tettek, és adattak a5 mennyeknek 
orízága kültsai. Mikor pedig adót 
akarnak-yala Kriftus Urunktól ven
ni, mellyet tsak a' tselédes gazda 
tartozik-vala meg-fizetni, Meg-vál
tó Kriftus Urunk monda Szent Pé
ternek: "Matt. t"j. v. 2$, Mit alí-
ia/z Simon? a' fold Királyi kitol 
véíznek vámot, vagy adót ? az b 
fioktól-e, vagy az idegenektől ? És 
6 monda : Az idegenektől. Mon
da néki jésus: Tehát a* fiak fzaba-
doíbk. Hogy pedig meg ne bo-
cránkoztaíTuk őket, menny a' ten
gerhez , és vefd-meg a' horgot: és 
a' halat, melíy elsőben fel - jó , 
ved' - ki : és féí-nyitván a* fzkját, 
egy fitátert találfz: azt vévén, ad' 
nékik érettem és éretted. Je
lentvén ezzel, hogy ótet akarná 

Ápoftol' élete. 
tenni azAnya-ízent-egy-liáz FS-Páfz-
torává. IMC. 4. v. 38. Néha Kri- • 
ftus Urunk el-mént a' Szent Péter 
házához, kinek midőn a' napa hi-
deg-lelésben volna, és kőnyőrgené-
nek érette , parantsoía Jésus a' hi-
deg-lelésnek, és el - hagyá őtet: 
Es mindgyárt fel-kelvén ízolgáí-va-
la nékik. Matt.' 14. a<f. Mid6n 
láták Jésuft a' tanítványok a' ten-

' geren járni, meg-háborodának, és 
a' félelem - miatt kiáltanak. És 
mindgyárt fzólla nékik Jésus mond--
ván : Bizodalmatok légyen; én va
gyok, ne féllyetek. Felelvén pe-1 

dig Péter, monda: Uram^ ha te vagy, 
paPantsold nékem ̂  jiogy hozzad 
mennyek a' vizén. O pedig mon
da: Jőj-el. Es le-fzállván Péter a' 
hajótskáról, a' vizén jár-vala, hogjr 
Jésushoz'menne. Látván pedig az 
erős ízeiét, meg - ijede: és midőn ; 
el-kezdett - volna merülni, kiálta, 
mondván :Öram, tarts-meg engem', 
Es'mindgyárt ki-nyújtván jésus a' 
kezét, foga Őtet; és monda néki: % 
Kicsiny hitű , miiért kételkedtél ? 
Es midőn bé-mentek-vólna a' ha-
j ócskába,' meg-fzőnék a' izél. A' 
kik pedig a' hajócskában valának, 
el-jóvének, és imádák őtet, mond- 1. 
ván : Bizonyára íften Fia vagy. 
Matt. 17. v. 1. 

4, Mikor a'Kriftus Jésus ízíné- • 
ben el-vákozék, és fénylék az ortzá-
ja mint a' nap, a' ruhái pedig fejé
rek lőnek mint a' hó, jelen vólc 
Szent Péter Szent Jakabbal, és Sz. 
Jánoífal. Marc. j . v. jj. Hafoalár , 

ké-



Szent Péter 1 
képen, míkoT a' Sinagóga Feje
delmi-k6zzfiljairus nevfl Fejedelem
nek leányát fel-akará támaíztani, 
nem engedé, Hogy valaki őtet kö
vetné , hanem Péter, és Jakab, és 
János a'Jakab őttse. Matt. 26. v.jy.-
Mikor Kriílus Urunk keferves kín-
fzenvedéfe - előtt a' kertbe méné , 
hogy imádkozzék, akkor-is Szent 
Pétert vívé magával, és a' Zebe-
déus két fiát, mondván nékik : 
Szomorú á lelkem mind halálig: 
várakozzatok i t t , és vigyázzatok 
velem. Imádkozván a' tanítványi
hoz méné, és aluva találá ókét: 
és Pátert meg - fedvén kőzzolők, 
monda: így nem vigyázhattok-e 
velem egy óráig: Vigyázzatok, és 
imádkozzatok, hogy kísértetbe ri% 
ettetek. Ezzel ázt akarván jelen
teni , hogy Szent Péternek az A-
poftolok Fejedelmévé kelí-vala len
ni , kinek fogyatkozálk inkáb' meg
feddi az ur Ilién, hogy-fem az alat
ta-valókét, mért inkáb1 vifzfza-tet-
fzik néki az elól - járóknak fbgyat-
kűzáía. Jean. i$. v. 10. Mikor 
pedig meg^akarák fogni jésuft , 
Szent Péternek kardgya lévén , ki-
voná azt, és tsapá a* FŐ-Pap ízol-

* gáját, és el-Vágá annak job' fidét. 
Es ha Kriftus Urunk meg nem in
tette - volna Őtet ? meg- parancsol
ván néki, hogy tegye a' hüvelybe 

1 a'kardgyát, más próbát-is tőtt-vól-
. na az igazság ízolgai1 kőzött, nem 

tekéntvén arra, hogy fokán volná
nak. Látván az-után, hogy Kri
ftus Urunk, aem' akarja magát meg-

poftoí éiete. * 5 3 
oltalmazni, és hogy a* *2idók ízoí-
gai meg-fogak őtet, és meg-kóco-
zék, távúi követi - vaía őtet, egy 
más tanítvánnyal. Végtére bé-mé-
ne a3 Fő - Pap pitvarába, holott meg-
ugadá a'" Kriíluft, és eskfivéffel 
erőfité , hogy nem ifmérné őtet. 
Ebben Szent Péter igen nagyot vét
kezett: de erre néki nagy alkalma-
tofsága volt, mert 6 igen kíván-
nya-vala látni, mit cselekednének 
a' Kriftus Jésufial: és jelen akar-va-
la lenni, hogy fegétené őtet vala
mi dologban, ha lehetne. De meg
gondolván , hogy ha meg-iímérik, 
hogy az ő tanítványa , ha egyebéé 
nem tselekefznek-is véle, ki - vetik 
őtet a' Fó-Pap pitvarából, meg-há-
borodék magában, efzébe jutváa 
azok-is, a' mik cŐrténtenek-vala; 
úgy- annyira, hogy Sz. Péter mint
egy maga-kivfil vala, és efzébe nera 
vévé azt, a' mit mondana, mind' 
addig, míg a' kakas-fzó, és a' Kri
ftus Jésus kegyes tekéntéíe eízérc 
nem hozák őtet , és meg nem if-
mértéték véle az ő vétkét: de; 
mind-az-által,a' mint mondám, nagy 
vók az Ő vétke. Erről őnnőn ma
ga világos bizonyságot tőt t , mérc 
az-után tellyes életében íiratta ezt 
a' vétkét, melly-miatt á" izeméi 
meg-véreíedtek, és az ortzáján az 
ő íz&ntelen-való kőny - húllatáií ú-
takat csinálták-vók/ mert meg nera 
M n t a' keferves íirás, és kőny-, 
húllatáftól; kivált-képen étfzaka, 
mikor hallota a' kakafok ízavkt, 
mivel akkor leg-nagyob1 vek az S 
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13 £ Szept -Péter, 
Éívbélr tőredelmeísége , és magát 
a* íirásnak adgya-vaíá, a* mint Sz. 
Kelemen- az 6 tanítványa írja. Meg
engedte-az Iíten, hogy Szent Pé
ter,, ki az Anya-ízent-egy-háznak Fe
lévé valaíztatotc-vala, étet meg
tagadna r hogy irgalmas, és k&-
nyorfilő lenne, az akttá - valókhoz , 
SL kik vétkeznének. 

f, Minek-utánria K riftus Urunk 
halottaiból fj-támada^, negyven, 
napig a'' tanítván yiv al nyájaskod-
.-ván., nagyobbra botsfike Szent Pé
tert , hegy-fem. akar-mellyiket az 
.Apoftolok-kózzfil, reája bízfln az 
S juhainak gondgya-viíelését', a* 
mint Szent janos vilagofon meg
írta í jfoav. 2-t. v. tj. Monda. Jé-
sns- Simon Péternek; Simon Jónás 
fiaj. inkáb' fz-eretíz-e >engem" ezek* 
néí? monda"aéki: Úgy Uram, te 
tudod,, hogy ízeretlek tégedVMon-
da néki :, Legeltefled .az én bárá-
nyimat.- , Monda, ismég nékiB5 Si-* 
mert Jónás fia ,r ízeretfz-e engem' ? 
Monda néki: Ugy Uram : te tudod, 
hogy íieretlefc téged'', ... Monda né-
fci; Legeltefíed az' én, bárányknat. 
Monda néki harmadfzer .* Simon Jó
nás fia , ízeretíz-e engenVí Meg-ízo-
moradék Péter, hogy harmadfzor 
jnondanéfci., fzeretíz-e engern'2 és; 
monda néki: Uram y te mindene
ket twdíz;. te tudod, hogy fzeret-
Jek téged'. Monda nekiz Legeltesd' 
jzf. én juhaimat* Ajtt -mondgya. Sz. 
Agoíion, hogy Kriítus Urunk há-
íömfzOE kérdei te-meg Szent Pétert, 
Ju Izereti-e <ket, wíjvel-hogy há-

Ájsoftof életé.-
romfzor tagadta - vafe-meg, J^ílw 
t..v. i<;. A' Kríkus jésus menny
be menetele-után, Szent. Péter éfz. 
ve-gyűjté az Anya-fcent-egy-blzar 
a* Szent Lélek el - jövetele.'- elétt 
hogy egy Apóitok válaízfeanak Ju*, 
dás helyéber és Szent Mátyás 'vá-' 
laíztaték. Atto*. 4. v. .4. A' Szent 
Lélek eí-jovetele-után pedig Szent 
Péter prédikálja., és tób' népet té-
ríte-meg a' többinél r és olly nagy 
buzgósággal prédikál! - vala.,, hogy 
tsak egy prédikátziójával öt ezer 
embert meg-térire. Ar cobr Apa
i/tolok, és tanítványok Fejeknek 
iímérték ©cet lenni; és mikor bCzi 
ve-gyfiltek, hogy valami nagy haíz-
nos dologról traktálnának, Szene 
í^ter volt els6, a' ki fzóliott. A* 
kik újonnan meg-tértének alamif-
nát, éb ajándékokat adtának, mel* 
iyekntk el-oíztogatáfa mind ar Sz» 
Péter hatalmától fű'gg&tt, a' mini 
Szent Lukács Evangydifta, ki azA» 
poftoli cselekedeteket i,rt,a, bizony-
ságot téfzen fel&le, menctván: A£hr* 
j . v. 1. Egy Ananiás aevfi férfiúi 
pedig, Safirávai av feleségével, el» 
adá mezejét , és tsalárdúl meg-tarta 
a' mezőnek árrában , a' felesége hi» 
révei; és elő - hozván réfzct T az 
Apoftolok lábaihoz tévé. Monda 
pedig Péter r Ananía , miért kisér-
tette-meg a'' Sátán a' te tervedet, 
hogy hazudnál a''Szent Lélek-ellen, 
és csalárdul cselekednél a' mez& 
árával ? Nem-de maradván nem 
néked marad - vala- e, é» el-adattat-
váo nem te hatalmadban v.u-a-cB 
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Szent Péter Apoftoí élete, 13 f 
Miért -gondoltad e' dolgot a' te iá- 6.Sz.PéterAgoáoí^?onji,ü.js. 
vedben? nem embernek hazudtál, Lidda várafsában calála egy Enéás 
hanem Iftennek. Halván pedig A- aevfi ina-ízakadtt embert, ki nyoltó 
naníás ez igéket, le-esek , és meg- eíztend&tSl-fogvafek&ik-vaíaa'Hvo., 
hala. És nagy- félelem lón min- ízolyán. Es monda néki Péter r 
deneken, a' kik haliák. Fel-kelvén Enéa meg-gyógyít téged' az Ur Je
pedig az ifiak, el-emelék Stet, és $us Kriftus, KeHy-fel, és vefs ágyat 
ki-vívén el-temetek. Lőn pedig magadnak. Es azonnal £el - kelé. 
úgy-mint három óra-k6zi, az ő fe- Es lácák otet minnyájaír, a' kik 
lésége-is nem tudván, milőtt-vala, Liddában, és Saronában Jaknak-va-
bé-méne. Monda pedig néki Pé- la; kik meg-térének azúrhoz, jop-
cer: Mond-meg nékem afzfzony , péban pedig egy Tabíta nevű ta-

l ha annyin adtátok-e-el a' mezőt? nítvány afzfzony-vala, meíly Dor-
A' pedig monda-: Ugyan annyin, kasnak magyaráztatik. Ez reiíyes 
Péter' pedig 6 néki: Mjt eggyez- vala jo cselekedetekkel, és aíamis-

'- tetek-meg kífírteni az Úr Lelkét? nákkal, mellyekettéfzen-vala. L6a 
ímé azoknak lábok, a' kik el-te- pedig az napokban; hogy meg-be-
mették a'férjedet, az ajtónál van- tegedvén mag-halna* Kit mídóa 

: nak; és ki-viíznek téged'. Mind- meg"--mortak-volna, a' vatsoráló 
!'• gyárt le-esek az 6 lábainál, és meg- helyre tévék őtet. A* tanítványok 

hala. • Bé - menvén pedig az ifiak hallván, hogy Péter Joppéban vóí-' 
l halva találák étet , és ki-vivék4 és na, két férfiat kWdének hozzája,, 
. a3 férje-mellé temetek, Es mivel- kérvén, hogy fzinténhozzájok men-
' hogy nagy félelem'lón az egéfz A- ne. Fel-kelvén pedig Péter, el-mé-
:- nya-fzent-egy-házban, és mindene- . ne vélek, és midőn el-jutoa-vól-

ken, a'kik ezeket hallak, feokfégvala na , kőrnyfá - állák oteifmind az. 
meg-mutatni, hogy nem minden özvegyek, ürván, és mutogatváa* 
dolognak illy keményen kell - vala néki a' kont&sóket, és ruhákat, 
véghez menni: A3or. 3. v. 1. Sz. mellyekec Dorkás tsinálr - vala né-' 

. Péter tsudákat kezde tselekedni kik. Ki-fizvén pedig mindeneket, • 
fokaknák haíznára , és idvófségére. Péter térdre efvén imádkozék: és 

' A' mint vófc az, midőn a' Templom fordulván a' tefthez, mondán Ta-
. kapujánál, melly ékefnek m ondatik, bíta kelly-fei. Amaz pedig fel-nyká 
r egy. fértiat, ki sánta vala az Ari- ízeméit 1 és látván Pétert fel - űíe. 
, öySnak méhétol-fogva,meggyógyí- Kezét adván pedig néki, fei-állatá 
' ta. Aclor. 4. v. 22. Negyven eíz- ótet. Ki~tudydék pedig egéfz, jop-
. rendósnél nagyob'v ala-az ember ? péban, és fokán hívének az Úrban.' 
• a* kin lott-vata ez a' meg-gyógyú- A8or. 10. v. a j . jól -lehet fok-tsuv-

lásnak-csudája. da - tételeknek hatalmával .meg-** 
. . dits&i-



t.5.6 .Szent Péter 
dicsőítette-vók az Ifteii Szent Pé
tert, min,d~az-áltaí oüy alázatos volt, 
fiogy midőn Kornéikisfaoz menne, 
elejébe j&ve Kornélius, és lábaihoz 
borulván imádá. Sz Péter pedig fel-
emelé ötét, mondván: Kelly-fel, én, 
snagam-is ember vagyok. 

7. Nem íökkal a' Szent Lélek 
e'I-jővctele - uf áa , ő£zve -' gyfilének 
az Apoftólpk, és el-oízrák egy-más-' 
között a' világnak tartományit , 
h.ogy ki-ki oda menne prédikáílani, 
a' hová rendeltetett-vólna. Ebben 
a* gyülekezetben ízerzék az Apo~ 
ítolok az Apoftoli hitnek tizen
két ágazatit, melly így kezd&dik: 
Hífeek Iftenben mindenható Atyá
ban , &c. hogy ez jelül lenne, 
mellyel mcg-ifmértctnének a' hí-
^ekr és hogy azE tartanák mint 
fgy r&vid íommáját azoknak, a* 
sneUyekrél keü-yaJa prédikállani: 
ás a' miket mindeneknek el-kellé-' 
iie hinni; és hogy az igaz tanítok 
sneg-ilmértetnéoek az eretnekektől. 
Azért nevezek azt Symfa/umnak, 
az-az., Jelnek. A' világ tartományi
nak el-oíztásában. Szent jeroni-
x m s , és Eusébius azt mondgyák, 
Isogy Sz.. Péternek jutottak,.: Pon-
t u s , Gálátzia, Kappadatzia, és Biti-
liia , Mának tartományi, mellyek-
ben Öt.efztendeig meg-maradott pré-
tlikállván azEvangyéiiomotjfok tsu-
dakot tévén , és ki-mondhatatlan 
fok embereket meg-térítvén. Az
után Jerusálembe méné , a' mint a' 
E6L>' Apoíloiok-is tselekeiznek - va-
^ a hoSy fcöz&Jlyék egy-máííal . 

ápoílol élete, . 
a' melly dolgokat cselekedtek j és 
a' nehéz dolgokat, mellyek követ
keznek - vak , meg - magyarázzák: 
azért-is, hogy meg-iátogafsák aj> 
Mennek Szentséges,. Annyit , kj 
Jerusálemben lakik- vala, az 6 látá
sától , és Angyali nyájaskajásától 
lelki vígaíztaláft, és nagybb*' i£í-
vet vévén, hogy az-után nagyot/' 
őrömmel, és'erővel viízfza >• térné
nek az Evangyéliomnak prédikálla-' 
sára. A ' mint Szent Péter cseleke
dék , ki viízfea-térvéra a' tartomá
nyokba, mellyek néki jutottak-va-
la, hogy az Evangyéliomot prédi-
káilya, és lelkeket térimen az Mén
hez, Afttiokiába érkezek, és ot
tan hét efztendeig lakék , a' hová 
néhanésiielíyApoftolok el-mennek-
vala, a'mint Szent Pál, és Barna
bás tselekcdének. Ebben a3' varas
ban kezdenek elsőben Kereízté-
nyeknék hivattatni, kik a* hitre 
meg-tértének, mivel az-dót t ta
nítványoknak hívattattanak. Nera 
úgy értetik mind-az-által, hogy Sz. 
Péter mind az egéfe hét; efetendék-
alatt tsak Ántiokikban meg-mara-
dott-vólna , hanem:, hogy abban az 
idóben annak a' varasnak Pftfpóké-
nek hívattatott, és gyakrabban o> 
tan lakott , júl-lehet az alkalma? 
tofság úgy hozván, néha más he
ly ekre-ís d-mégyen-vala, néha pe
dig Jeruzsálembe. 

g. Antiokiából a' Szene Lélek
nek ki-vált-képen-való fugallásá-
ból , és parancsohttyioól, a' mint 
Szent MartzelíuSj és.cób' Aatorok 

írják-



Szent Péter i 
írják, Szent Péter Rómába méné, 
és ettan helyhezceté az 6 Pápasá
gának fzékét, hogy ottan ez az A-
poftoli Szent Szék meg-maradgyon 
mind világ végezetig. Szent Pé
ter Romába méné Kriftus Urunk 
fzületésének 43, efztendejében_», 
Qaudios Tsáízár birodalmának. 3. 
efzténdejében, Boldog Afzfzony ha
vának 1g. napján: ugyan-azon na
pon Aliik ar Szent Péter Rómában 
való Székének Innepét, a' mint An-
tiokiában való Székének Innepét, 
B5jt-el6 havának ni. napján űllik > 
mivel az napon ment - vók Szent 
Péter Antiokikba. Elsőben' Szent 
Péter három eíztendonél nem fok
kal vók továb' Rómában , az-után 
vifzíza - téré Jerusálembe,. mikor 
ClaudiuS Tsáfzár mind a' 'Zidókat 
Rómából ki-vetteté. ASfer. tj.v.u 
Antiokiában ar hívek -k&z&tc egy 
•nehéz dolog ízármazott-vala , tud-
ni-illik: ha az újonnan meg-térte 
Pogányok tartoznának-e a'Kereízt-
ségen-kivúl_ k&rnyöl - metéltetni, 
és a' tóbr O teítamentombéli tze-
remoniás törvényeket meg-tartani. 
Annak-okáért Szent Pál, és Barna
bás Jerusálembe ménének T és ot
tan találván Szent Pétert-aamélly 
ApoíloJokkal,: és tanítványokkal: 
a' Szent Lélek nevében óízve gyá-
Jenek, melly gyülekezetben Szent 
Péter vók az elsó,: Feje lévén az 
Anya-'fzent-egy-háznak. E' volt az 
első Conriliom, vagy Gyülekezet 
meily a' Kereíztényektól ízelgáka-
•tott. Ebben el - végezek y hogy az 

Szentek Eletei 
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Bjonnan meg-tértt Pogányok nem 
tartoznának az ó törvénynek tze-
remoniáit meg-tartani, fem pedig 
kőmyíil - metéltetni. De meg-pa-
rantsolák nékik , hogy meg - tar-
tóztafsík magokat a' Bálványoknak 
ferteztetését&l , és a' paráznaság
tól, és a' meg- fojtottak tói, és a' 
vértől. 

5 . Sz.Péter, és Sz. János már an-
nak-el&tte Atlor. f.v.17. a' t&mlótz-
be vettettek-vók a' Saddutzéufok-
ákal, kiknek igen vifzfza-tetízett, 
hogy a' Kriftus Jésus fel-támadását 
prédikálíanák. Az Ur Angyala pedig 
éjjel meg-nyitván a' tómiótz ajtait, 
és ki-vívén 6ket, monda: Men
nyetek-el , és állván hirdefsétek a' 
népnek a'Templomban ez életnek 
minden igéit. Kik midőn hallot-
ták-vóina > bé- ménének reggel a* 
Templomba, és tanítnak-vala- El
menvén pedig a' Papi - fejedelem > 
és a' kik véle valának y egybe - hí-
vák a' gyülekezetet, és az Izrae| 
fiainak -minden véneit: és a' t&m-
lótzbe kőidének, hogy elfi-hozat-
tatnáriak. Mikor pedig eí-roentek-
vólna a' ízolgák , és meg-nyitvan 
a' tómlótzot nem talákák - volná 
-okét ,. meg - térvén hírt tónek , 
mondván: A ' tómlőtzót igaz hogy 
bé-téve találtuk minden ízorgaima-
tofsággal, és az Órzoket az. ajtók-
előtt áiiva;- de meg-nyitván, fen-
kit ott'ben' nem találtunk. Hogy 
pedig haiiák er be&édet a' Templom 
gond-vifeiöi , és a* Papi-fejedelmek 7 
kéteikednek-vala, mi lenne azok-

S felől. 



138 Szent Péter 
felöl. El-jóvéa pedig égy, hírt tori. 
nékik; Hogy ímé a' Férfiak, a' ki
ket a' tőmlótzbe tettetek , a' tem
plomban vannak állván , és tanít
ván a' népet. Akkor el-méne a! 

gond-vifeló a* fzoígákkal, és el-ho-
zá ókét erőfzak-néikűl: mert féi-
nek-vala a' néptől > hogy meg ne 
köveztetnének. Es midőn' e!-hoz-
ták -volna ókét, .a' gyülekezetbe 
állaták: és meg-kérdé ókét a* Pa
pi-fejedelem , mondván: Parantsől-
ván meg-parantsoltuk néktek, hogy 
ne tanítanátok e' névben, és ímé 
bé-tőltóttétek Jerusálemet a' ti tu-
doroányotokkál: és reánk akarjíi-' 
tok hozni az; embernek vérét. Fe
lelvén pedig Péter, és az Apofto-
lok , mondának: Az Iftennek in-
káb' kell engedni, hogy-fem az 
embereknek. A'"mi atyáinknak 
Iftene fetómaíztötta a' Jésuft, kit 
t i meg-óltetek, a' fara ffiggeíztvén. 
Ezt Fejedelmül, és IdvózítÓ&l fel-
ínagaíztalta az Iften az 6 jobjával, 
Hogy a' penítentziát adgya Izrael
nek , és a' bonok botsánattyát, és 
mi tanúi vagyunk ez igéknek, és 
a.' Szent JLélek, kit az Iften min
den néki engedőknek adott. Ezer 
ket midőn hallották-volna, dúlnak-
fúlnak-vala; és gondollyák - vala, 

"hogy meg-őlriék őket. Fel-kel -
'vén pedig egy Gamáliel nevű Fa-
liséus a.' gyülekezetben, az egéíz 
nép-előtt bótsűlletes törvény-tudó, 
nieg-hagyk, hogy egy-kevefsé az 
emberek kin* lennének, és mon
da nékik: Izraelita férfiak, vigyáz-

Apoftoí élete. 
zatok magatokra ez emberek-felól 
mit fogtok cselekedni, v. 3$. Távoz, 
zatok-el ez emberektói, éshadgyaí 
tok békét nékik: mert ha ember
tói vagyon e' tanács, vagy e* do
log, el-bomol:, ha pedig az Iften-
tol vagyon, el nem bonthattyátoít 
azt , hogy valami - képen ae talál. 
tafíatok az líten-ellen-ís tufakodni, 
Eggyezének azért véle. És elé-
híván az Apoftolokat, midón mes* 
verették-vólna ókét, roeg-hagyák, 
hogy tellyefséggel ne ízúílanának a' 
JÉSUS ^nevében, és el-botsáták ó-
ket. Es azok ugyan örálvén ,men« 
nek-vala-el a' gyülekezet-elól, mi-
vel-hogy méltókká lőttek a* Jésus 
neveért gyalázatot ízenvedni. 

10. Sok idővel annak-utánna, 
Attor. 11. v. 1. Heródes Király 
ki - nyújtá kezeit , hogy meg-
íanyargatna némeliyeket az Anya-
fzent - egy - házból- Meg - Ólé pe-
:dig Jakabot a' János báttyát kar
dal. Látván pedig, hogy tetíze-
nék a"Zidüknak, el-tekéllé, hogy 
rneg-fogná Pétert-is,- kit, midőn 
•meg-fbgotc-volna, a' tómlóczbe té
v é , adván ótet négy negyedes vi
tézeknek, hogy őriznék, Húívéc-
után ki, akarván ócet hozni a' nép
nek. Es Péter a' tőmlótzben tar-
tatik-vala ugyan, „Az Anya-ízent-
egy-háztól pedig Iz&ntelén imádság 
léízen - vala az Iftenhez ó - érette .̂ 
Midón pedig ki-hozandó volna 6-
cec Heródes, azon éjjel Péter két 
vicéz -jkőzótt- hál-vala, két lántzal 
meg - kötöztetvén : és az Órzók az 
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ajto-elött őrzik-vaía a' tőmiőtzót: riába méné , holott a'Kriftusíésus 
És ímé azUr Angyala melléje álla: hitéc prédikáliá , és tsudákac tse-
és világofság tfmdőklék a' házban: lekefzik-vala; az-okáért fokán mes
és meg-űtvén a' Péter oldalát, fel- térének, és meg-kerefzteltetének-: 
kólté ótet,, mondván: Kelly-fel akkor az ördöngös Simon ö-maga-is 
gyortbn. Es ie-esének a'lántzok hSn, és mikor meg-kerefzteketett-
az ő kezeiről. Monda pedig az An- volna, Filephezadá magát. Midóa 
gyal:. Ővedzódgyél-íél, és voad-fel pedig hallották - volna az, Apoílo-
a,' se (árudat. Es úgy tselekedék. lok , kik Jerusálembea valának , 
Es monda néki: Ved' reád a' ru,- hogy bé-vótte~vúlna Samaría az ír 
házatodat, és k&vefs engem'. Es ften igéjét, hozzájok k&ldék Szene 
ki-menvén követi-vala őtet, és nem Pétert, és Janód. Kik mid&n el-
tudgya-vala, hogy valóságos, a'mi mentek-volna, imádkozának ő-é-
az Angyal-által léfzen-vaía: alít- .rettek, hogy el-vennék a'Szene 
t/ya-vaía pedig, • hogy látáít látna. Lelket. Akkor reájok téízik - val^ 
Altal-menvén pedig az első, és ma- kezeket, és el-véfzik-vala a' Szene 
födik őrizeten, jutának' a' vas-ka- Lelket. Midőn pedig látta - vúlna 
púhoz, melly a'várafravifzen : melly Simon, hogy az Apoitolok kezek
magától meg-nyíiék nékik. És ki- nek reájok vetéfe-által adatnék a' 
menvén által-menének egy útfzán r Szent Lélek , pénzt ván nékik, 
és miadgyáre el-méne tőle az An- mondván: Adgyátok nékem-is ezt 
gyal. Es Péter 6-magához térvén, a* hatalmat, hogy valakire kezei
monda : Moft tudom r bizonnyal, met téízem, a' Szene Lelket vegye. 
hogy el - kfild&tte az Úr az 6 An- Péter pedig monda néki: Veízízen-
gyalát, és ki-mentett engem' He- el veled a' te pénzed, mivel-hogy 
ródes kezéből, és a' 'Zkta népnek azt aktod, h-ogy az Iften ajándékáé 
minden várakozásából. így meg- pénz-ákal nyerhetni. l'4ints néked 
ízabadittaték Szent Péter máfod- réfeed, fe foríbd e'dologban ; mert 
lízor a' tőmlótzből, de kénízerítte- a' te ízíved nem igaz az Iíten-elŐtt, 
ték el-m'enni jerusáíemből, és fok Azért tarts penitentzíát e' gonoíz-
tartományokban jára, prédikálván Ságodról: és kérjed az Iílent, ha 
az Évangyeliomot. talám meg-botsáttatik néked ez a' 

11. A! mint Szent Lukáts meg- • te fzivednek gondolattya. Innét* 
írta, ÁBor. g-v.i.&'Sz. litván Már- fzármazott, hogy a' kik lelki dolgo-
•tir halála-után, Jemsálemből min- kat vásárolnak, vagy ei-adnak, Si-
nyájaneí-oíziánaka'tankványokju- jmoniakufoknak hívattatnak. Ez 
déának, és Samariának tartományi- az ördöngös Simon, jól-lehet Szent 
ha, az Apoítolokon-kivúl. Egya'ta- Lukáts minden dolgait meg nem 
nkványok-kőzzul Filep n-evű Sama- írta, Szeat Ambrus, Szent jeroni* 

S 3 tmis, 



*4o Szent* Péter 
íiru5, Szene Kelemen Pápa, és tőb' 
Autorok azt mondgyák, hogy úgy 
tneg-haraguvék az Apoííolokra, és 
mind a' Kereíztényekre, hogy no
ha meg-kerdzteketetc-vókia, mind-
áz-áltai kegyetlenfii őldőzte a' Ke-
íeíztényeket, és magában ditseke-
de t t , és őrdőgi meíterságével fó
kákat meg-tsalt, kik néki hiíznek-
vala. Szent Pécer Apoítol eilene 
M a , és fildőzé mindenfitt,. a' ho
vá mégyen-vala. Ki-veté -Őrét S'a-
mariából, és Paleítinának minden 
tartományiból Az-után Antioki-
ába méné, és Szent Péter utánna 
menvén onnét - is ki-veté. 

l a . Végezetre megmérté Szent 
Péter Apoítol; hogy az ördöngös 
Simon Rómába ment-vúlna, és 
nagyra bőtsSketnék Néró Tsáííár-
tól , és a' Rómaiak egy bálványt e-
meltek-vólna-fel néki, imez íráfíat: 
Simonnak a' Szent Iftennek ; az-
okaért Szexit Péter el-tekéllé, hogy 
viízíza - mennyen Rómába , hogy 
pnnét-is ki-vefle ótet: és meg-nia-
radgyon a' maga Székében, és meg-
erőütese a' hitben a' Kereízténye-
k e t , kik ottan valának. TáríálŐn 
néki az úton egy Márk nevfi tanít
vány, ki az-után Evangyelift'a vók, 
.ki ő-cőle kereízteltetett-vala-meg, 
és egy ideig Szene Pál , és Barna
bás táríaságában járt-vala. El-ér-
kezék Szent Péter Rómába, akkor 
immár máíbdízor, és az' ó ki - vált-
képen-való igyekezete-vólt, hogy 
ellene álíyon, ésmeg-ízégyeníttse a' 
gonoíz ördöngös Simont, ki-nyi-

Apoítol élete. 
fatkoztacvan mindeneknek az ó ha-. 
miíságic , és őrdőgi tsalárdságit 
•mellyekkel ffieg-tsallya-vala a' né' 
pet. A' két Simon gyakran kez
denek egy-máíTaí vetekedni, néha 
a' Tsáfzkr jelen-létében. Végezet
re a' csuda - tételekről, meliyeket 
mind a' ketten tselekefznek - vala 
traktálván, ha igazak vólnának-e., 
vagy tsak tettetés - képen - valók; 
Szene Péter azt. rendelé, hogy egy 
hókt ember teftée vinnék oda, és 
a' mellyik-kózzulók azt fél-támafz-
taná , azt tárcának az igazság hir
detőjének: tetfzék a' tanáts az ör
döngös Simonnak. E16-viteték a* 
hókt ember, • és az ördöngös Simon, 
az o őrdőgi praktikáival fel-akará 
azt támafztani, és úgy látízék, 
hogy a' hókt ember vaíameanyire 
meg-mozdítocta-volna a1 fejét, de 
végre ugyan tsak halva marada, a' 
mint az-előtt Vala- Az-után Szent 
Péter Apoftol kőnyörge az Men
nek , és a' meg-hókt ember mind-
gyárt fel-támada. Az-okáért az ör
döngös Simon meg - ízégyenícret-
vén, és nem tudván, mit tenni, az 
egéíz Rómát fenyegetni kezdé, és 
monda, hogy fel-akarna menni Men
nyekbe, hogy Rómát maga jelen 
nem létében rettenetes - képen 
meg-bönteffe. Az-okáért a1 Kapi-
toliomba méné, és elÓ-híva az ör
dögöket , kik fogván ötét, fel-kez-
dék vinni a' levegő égen, és min-
nyájan, a' kik jelen valának , ál
mélkodnak - vala "nézvén Őcct fel
vitetni , és fenkit nem látván., Sz« 

Péter 
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Péter Apoítol, hogy ki-nyilatkoz-
tataának a' Simon Ördögi praktikái, 
és hogy érdeme-ízerént meg-bun-
tetödnék , meg-parantsolá az ördö
göknek, hogy botsáísák-el Simont, 
és ók el-bocsátván , olly nagyot 
esek,, és ügy meg-&tkőzék, hogy 
noha meg nem hók akkor, máfo-
dik nap aiindgyárt meg-hókt. 

13. Aiinak-utánna Szent Péter 
Apoítol két fegét&t válaízta magá
nak a' méltóságban, nem mind a' 
kettőt egyízer 's mind, hanem egy-
,gyiket a' raáílk-után, jól-lehet a' 
válaíztás-utkn egyfzer 's mind eljár
tak mind a' ketten faívatallyokban. 
Ezek pedig vókak; Linus, ésKlé-
cus: elsőben Linusnak a' váras 
gond-vifelését rendelé , ki első volt 
a' tifztben : máfodfzor Klétusra a' 
vároíbn - kivűl - való dolgukat bízá. 
Némelly Autörok azt mondgyák, 
hogy Linus, és Klétus nem voltak 
Pápák, mellyet úgy kell érteni, 
hogy a* míg Szent Péter élt; mert 
egy időben egyfzer's mind nem le
het tőb' , hanem tsak egy Pápa: de 
Szent Péter halála-után , mind a' 
ketten Pápák voltak , eggyik a' 
máfik-után. Szent Péter Apoítol 
igen mértékletes életű volt. Szent 
Kelemen az 6 tanítványa azt írja 
felőle, hogy az 6 közönséges ele
dele kenyér, és az olaj-fáknak gyá-
mőltse vol t , néha í'nvekböl tsi-
nákt étkekkel meg-ízaporítván. Az 
6 ruházati egy dolmány, és azon-
fellyűl egy paláft vók. Árra kerék 
Rómában Szent Pétert ? hogy irás--
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ban adná azt, a" mit predikáfl-va» 
la, és ő azt a* terhet az & tanítvá
nyára Márkra bízá, és 5 meg - írá 
az Evangyeliomot 3 a* mint Sz. Pé
ter prédikáliya-vala. Meliy Evan
gyeliomot meg-Iácván az-ucán Szene 
Péter, meg-erősíté, és msg-paran-
tsolá, hogy az egéíz Anya-tzent-
egy-házbam. bé-vegyék. Sz. Péter A-
poftol Püfpőköket Izentelt, és a* 
világnak fok réízeire el-küldötte; 
Szent Apollináriít Ravennaba, ki a* 
hkért nagy mártiromságot feenve-
dett. Szent Torkvátufl:, és az -5 
cárfait, kik Szent Jakab Apollói ta
nítványi voltának, Pöfpőkőkké 
{zentelvén Spanyol orfzágba küldé, 
kik ottan prédikáltak, és fok gya* 
mőksőt hoztak, 

14. Immár Romában íbk Ke-
refztények valának: az-okáért a1 

bálványozó Pogányok igen eí-kez-
dettek-vala fogyni. Innét vőn Né
ró Tsáfzár alkairnatoíságot Szent 
Péter Apollók áldozni, és életétől 
naeg-fofztanii tudván azt, hogy ő 
volna annak nagyob' oka; jól-le
het még annak-előtte haragfeik-va-
la reá , az időtől-fogva, hogy az 
ördöngös Simon meg - ízégyenítte-
tett, és meg - ölettetett ő - általa. 
Annak-felette Sz. Linus azt mqnd-
gya, hogy íbk Római aízízonyok 
meg*térvén az igaz hitre, és meg-
kereízceltetvén , meg akarták a" 
tiíztaságot tartani, a' Szent Péter 
tanítáfa-izerént, nem akarván azok
kal a' fzemélyekkei közösülni, mel-
lyeket az Evangyeliom tilalmazott. 

S 3 Méta-
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Metafráííes Simeon azt moridgya, 
hogy Néró Tsáfzámak két ágyai!, 
kikkel tifztátalanúl él-vala, el-ha-
gyák ötét , mivel-hogy meg-téré-
nek a' Kriítus hitére, és el-hagy-
ván a1- fajtalan életet, ízentul, és 
tifztán akartának élni. Ezen úgy 
ineg-haraguvék Néró Tsáfzár, hogy 
jól-lehet annak-előtte tsak el-hal-
gatta a' Szent Péter Apoftöl tsele-
kedetk, félvén a' néptói, kik az 
Apóitok igen ízeretik-vala, továb' 
ennél nem fzenvedheté. Az-oká-
ért meg-fogatá őtet, meg akarván 
elemi Szent Pál Apoftollal egye
temben, ki mar fogságban tartatik-

' r a k . Minek-előtte meg-fogták-
vólna, meg-értvén a' Keretztények, 
hogy meg - akarnák ótet fogni, hoz
zája ménének, kérvén ötét, hogy 
mentené-meg magát attól a' vefee-
tielemtól, és bizonyos napokig men-
ne-ki a* várasból. Szent Péter A-
poftol nem akara az ő kéréíeknek 
engedni, illetlen dolognak ítélvén 
lenni, a' Mártiromságnak koroná-
ja-elótt el-ízaladni. De végtére ad
dig kezdenek kóny&rógni, és fi-
ránkozni a' Kerefztények , hogy 
Szent Péter ki akara menni Rómá
ból. És arra a' helyre érkezvén , 
tmellyet moft hínak; Sarjffa Maria 
ed paj/us, meg-jelenék néki Kri-
ftus jésus. Kit meg-látván Szent 
Péter , és meg-iírnérvén; meg-kér-
dé ótet nagy aiizatofon mondván: 
Uram ,. hová mégy í Monda néki 
Kriítus Urunk Í én Rómába me
gyek, hogy még egyízer meg-íé-

Ápoítol éíete, 
fzítteíTem. Még - érté FS2ent Péter 
a'"Kriítus ízavait, és akarattyát, mi 
volna, hogy tudni-illik térne-vifi. 
íza & Rómába, és ottan az 6 édes 
Mederének példáját követvén, &-j$ 
feízíttetnék-meg. Az-okáért to
váb' nem méné, hanem min-dgyárt 
viízíza -tere. Az - után mind a' ta^ 
nítványit, és barátit egybe - gyűjt
vén , meg - beízéllé nékik, a' mi 
tórtént-vala , és gond - vifeléft té
vén az Anya-ízent-egy-ház dolgairól, 
a' mint. néki jobban látízik - valaj 
azt rendelé, hegy az 6 halála-után 
Kelemen helyheztefsék az 6 fzéké-
ben: és 6-hozzá fordulván, monda 
fiéki: Kelemen, fziikség, hogy a' 
te életed fedhetetlen légyen; és 
hogy minden világi foglalatofságot 
magadtól el - távoztais. A ' világi 

. dolgokat enged' a' világi emberek
nek : te pedig mint jó páfztor Iítení 
dolgokban foglallyad magad", úgy
mint imádságban, és az Evangye-
liom prédikállásában. 

15-. Az-után meg-főgaték Szent 
Péter Apoftol, és némelly napokig 
a' tőmlótzben lévén, és ottan né-
mellyeket meg-kereíztelvén, vég
tére halálra izententziáztaték, és 
meg-ólecteték , Szent Pál Apoftol
lal egyetemben, Szent Iván hava-
nak 19. napján, Kriítus Urunk 
ízületeié - ucán 6"5-. dztendoben, 
Néró Tsáfzár birodalmának utolsó 
e.ztendejében. Szent Diénes egy 
levelet írt Szent Timóteusnak e' 
Szent Apoftolok feenvedéfekrŐl, 
és a' többi - között azc mondgyai 

Oh 



Szent Péter 1 
Oh Atyám-fia Timotee, ha te jelen 
találtattál - vúlna a' Szent Apofto-

l iok mártiromságán , melly nagy 
' ízívbéíi fajdalmát érzettél • volna. 

Ki lehetecc-volna oílyan, jt* ki nem 
fírt-vólna, mikor ki - mondatott a' 
ízententzia, mellyben halálra kárhoz
tattak a' Szent Apoftolok. Te ak
kor a' Pogányokat, és a' 'Zidúkat 
Örvendezni láttad - volna, Némeí-
iyek őket artzúl tsapdofták, né-
mellyek pedig tafzigálták. Midőn 
eggyik, a' maliktól el - válaíztatnék 

, (mivel-hogy kMómb helyen ólet-
tetének-meg) fzépen meg-6ielék 

i egy-máft, és Szent Pál monda Sz. 
Péternek : Eredgy békével Anya-
feent-egy-háznak fondamentoma, és 
%L Iften juhainak Fó-páfztora. Mon-
4a Szent Péter: Te-is eredgy béké
vel Nemzeteknek Doktora^ hamar 

... meg-láttyuk egy-máft. Ea, úgy
mond Szent Diénes, el-menék Pál
lal az én Mefteremmel, mind ad
dig 6tet követvén, míg el-vágák a' 
fejét. Szent Péter pedig a' Kereízt-
nek halálára itíltetett-vala, mellyet 
6 nagy őrömmel, és alázatofság-
gal fogada. És méltatlannak alít
ván magát lenni, hogy úgy..hal-
lyon-meg, mint a' Meftere, azon-ké-
ré az igazság ízolgait, hogy ótet 
fövel-alá fefzkenék a' KereSt-fara. 
Hlyen módon hala-meg az Aureus 
hegyén. Az ó tefte a' Vatikánom
ban temettetek, a'hol moítan egy 
meg - bótsúlhetetlen gazdag Tem
plom vagyon, mellyet ugyan Szent 
Péternek hínak, és azzal--eggy&tt 
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a' Római Pápának nagy roppant 
palotája. Ottan az ó koporsójác 
meg-látogatták, av mint moftan-is 
nagy tifztelettel lárogatcyák a' Ke-
reíztények. Méltán-is, mert bi
zonyos dolog, hogy az Apoftolok 
nagyob' Szentek mind azoknál, a* 
kik hólttok-után következtek, mi-
vel-hogy őket ónnón-maga válaíz-
totta az Iften Fia az Apoíloli mél
tóságra, hogy erős oízlopi legye
nek az Anya-fzent- egy-háznak. 

15. Szent Péter Apoftol, ki a' 
tizen-kéc Apoftolok - kóz&tt Feje
delem volt, és Feje az egéfz Anya-
fzent-egy-háznak, mékó ki-vált-ké-
pen-való nagy tifzteletre. Az lllen 
jeles, és nevezetes embereket vá-
lafztott - volt magának el-jövetele* 
előtt, kiknek magán-való tifetec 
adott az 5 házában; a' mint Ádá
mot ke'rtéfzízé tévé, Noét hajós 
mefterré, Ábrahámot tseiédes gaz
dává , Melkíedeket Pappá, júfefeo 
sáfárrá:, Sámfont vitézzé, Mojfeft 
hiftorikúfsá, Dávidot Kapitánnyá, 
Júdás Makabéuft Záízlj hordozó
vá. Mind.ezek nevezetefek voltak 
az ó tifztekért, melly nékik adatoct-
vólt. De láííuk még egy-keveísé, 
melly nevezetes volt Szent Péter 
Apoftol az ő néki adatott tiíztéért, 
mivel-hogy a' Kriftus Jésus Viká-
riuffa, és hely - tartója vók e: fői
dőn: úgy-ánnyira, hogy ó fellyül-
haladgya mind azokat, kik az ó 
ceftamentomban voltak. A3 Privi
légium , mellyet néki az Iften ada 
a'méltóságért, az, hogy néki, és 



/%\.± Szem Péter 
' az 6 Snceejformsk y az^azr kik 6-

latánrra következtek , és következ
nek abban ar mékőskgban,, tellyes 
hatalmat adott az Iíteii. aT fóldfia 
minden okoskodó teremtett álla
ton. Szent Péter minden lelki jók
nak ofztogatőjkvk tétetett-volt az 
Iftentól; sét fóldT jóknak oíztoga-
tójáva-is, a''mennyiből azok rendel
tettek a' lelki jókhoz. Az Iften ha
talmat adott-volt Szent Péternek » 
hogy engedgyen tellyes Bútsúkat,, 
jubileumokat, melly annyit téízen,, 
6ogy az Anya-(zent -egy - láz lelte 
kincseit olztogaíla. 

17. Bizonyofsa. totte - volt az 
Hten Szene Pétert , hogy fbba eret
nekségbe nem efik,. íbha a' hitet 
el nem veízti, a" mint akkor el nem. 
vettet te , . mikor Kriftuft meg - ta
gadta „ noha nagyot -vétkezett. 
Hogy a' hitet el nem. veíztecce,; Sz. 
Hilarius,. és tób? Szent Doktorok 
mandgykk. Szent Péternek hata
tom, adatott-vólt az Ifteni dolgokat, 
raieg-rnagyarazni,, tőr vényt, és - De-
eretumm. tenni, mellyre minden em
ber köteles lenne. Hatakna vók 
Szent Péternek a' törvényekben 
mind ceítiekben,, 's miad lelkiek
ben á fpens'iXm; és feencnek CŰÜZP-
»/zíilni, az-az r a' Szentek - kózzé 
fekmlálni azt , a' ki meg-érdemlet-
se.. Szent Péter fenki hatalma-alá. 
áem vúk vettetve,, hanem csak az. 
Iften hatalma - alatt volt. Szene 
Péternek hatalmat adott az íftea 
kőzStiséges Conci/iumot ,, vagy 
Gyülekezetet ízerzeni.,. az- az,: az 
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egéfz Anya-fzent-egy-ímzat Sízve* 
gyűjteni* és a' Conciliimi végezéfí-
nek , és decretum'msk feromi ereje 
nem vók „ ha tőle meg nem erősít
tettek. Meg- engedte az Iften $z. 
Péternek, hogy a' tornai Sz.Szék
ben z.f. efztendeig élne. És jól
lehet az elo-ízamláke Szent Péter
nek adatott Privilégiumok , az & 
igaz Succefforrnak.y az-az r kik iga
zán Pápaságra emeltettek, meg
adattak, és engedtettek az Iftentól i i 
raind-az-ákal hogy abban a" méltó- í 
ságban af.eíztendeig éllyen, ésPé- ; 
térnek hívattafsék, íenkinek eddig J 
nem engedtetett j , mert íenki az b ] 
SutceJfori-kbzz&L néma merte azt a' 
nevet venni. Egy Hlyen ízent 1 
ember, ki olly nagy irgalmat nyert j 
az Iftentól „ ilendé dolog ,, hogy ] 
mindenektói tiíztekefiék ;, hogy ] 
ki-ki íző-fzólónak válafzcvan. ótet, I 
magát néki ajanlyar hogy nyerje- | 
meg-azt, a' mit 6 bí r , tudni-illik 1 
az órók boldogságot, mellyre fe- .j 
gíttsen minket az ur Iften az & 1 
irgalmafságkért,. Ámen. 1 

Nitzéíbrus Káükíztus azt mond- j 
gya, hogy Sz. Péter Apoftol magas j 
termetüjés kevés húsú, vók5az orczk- ] 
ja.fejér mint egy hervadet fzínű vókr I 
a' fzakálla,. és haj-lzálai ibdrok; és rö
videk voltak:. fekete, és vérmes íze* 
mei vókakjkevés íiómőLJöki volta- \ 
nak, hoízfzú orra,.és egy kevefséhor- "\ 
gas vók. A'ízeméivé tekéncetes,,é* : 

csendes, vók, és bizonyos jelét ad-
gya-vak, hogy 6 a'' Szent Lélek
nek «lcvcn temploma volna. 

Szent. 
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Szent PÉTER Széke Antiokiában. 
Minthogy a Kriftus JESÜS' az 

Anya-ízent-egy-háznak fejé
vé vklafztocta Szene Pétéit , mi
kor az Apoftoiok a' világnak tarto
mányit, és orízágit egy-mks-között 
el-ofzták, a' hová kell - vak men-
niek az Evangyeliomot prédikállani, 
Szent Péternek a' többi - kőzött ju
ta Antiokia, oda méné, és, pré
dikálta abban a' varasban. És no
ha találkoztak némellyek, kik őró-
meft halgattkk őtet, és bé-v&tték 
az ő tudományát, ép. meg-kerefz-
teikedtek, mind-az-akal íbkan vol
t ak , kik ellene - mondottak. Az-
okkért bé-vádolák 6tcc Teofiluíhak 
az Antiokiai Fejedelemnek, ki a' 
tomlőtzbe téteté otet, mint új-
vallásnak fzerzojét. . Annak-urán
ná némelly beízédekben, melíyeket 
t&n véle a'hit-felöl, mellyet pré-
dikállott, hallván, hogy a1 Kriftus 
Jésus, Iften lévén , meg-hólt-vol
na a' Kcrerzt-íán, monda: Bolond 
ez az ember, nem kel! Ótet'tovkb' 
halgatni. És hogy ki-ki ollyahnak 
tartaná é t e t , meg - tsúíblván , el-
nyírék a' haját középben, és kere
ken hagyák a' leje - kórfii korona 
roódgykra. A! niit akkor tseleked-
tek Szent Péternek tsúfoiásból, 
inoft az £gy-hkzi emberek tifztelet-
nek tartsak azt , és pilisnek hijkk, 
a' mint Areopagíta Diénes mond-
gya, és három dolgot jegyez: el
sőben jegyzi a' tífztaságot,. mellyet 

•5z^aMlc Elete, 

kell tartani, a' ki azt hordozza; 
mivel piiift tsináltatvkn, el-nyiret-
nek, vagy berecváltatnak a' haj-
fzálak , mellyek rút nê dvefségbé-l 
fzármaztak. Máíodfzor jegyzi, hogy 
az Egy-házi fzeméiyeknek nem kell 
feleaéb'-valú drága ruhákban jár
ni, mivel eí-nyíretnek a haj-fzálaíf, 
meiiyek ékefségre adattak az errr-
bernek. Harmadízor jegyzi, hogy 
az líten-k&zott, és az Egy-házi em-
berek-kozótt femmi dolognak nem 
kell kuni , hanem minden tseleke-
deteket uz Iftenben, és az Ilíenérc 
tselekedgytaek. Annak - fölötte a 
pilis kerek formkjú, fzegeletek-nél-
kúl-való, meily azt )«§yzi, hogy a 
ki azt hordozza, igaz-mondónak 
kell lenni. Mivel-hogy j .&' mint Sz. 
jerónimus mondgya , az igazság 
nem fzeréti a'fzegeleteket, &a^V3k, 
íami fzín mutatátt. 

1. Mikor Szent Péternek iHyen 
módon tselekedének, Jcéré Teófi-
luft, hogy mksfzor-is halgatná-meg 
6tet: és- engedvén néki, monda 
Szene Péter: Te meg - botránkoz
tál , hallván tőlem, hogy azíiten, 
kit én imádok, meg-hólra'kerefzt-
fan? Már meg - mondottam-volt né
ked, hogy emberré l&tt-vólna, és 
ember lévén, nem kell oUy-tsudk-
ktbs dolognak tartanod, hogy ő 
meg-hólc-volna; mert meg-halni 
tulajdon dolga az embernek. Hogy 
pedig a' kerefzt-ián hólt-meg, ved' 

T eized* 



146 Szent Péter S 
cízedbe, hogy maga"akarattya volt 
az , mert az 6 halálával életet adptc 
minden embereknek : békeíséget 
ízerezvén az 6 ór&k Attya-kózótc, 
és az emberek-kózótt. De a' minc 
mondom néked., hogy 6 meg-húíc, 
úgy bizonyoísá téfziek téged', hogy 
ó tulajdon ere/e-áltai fel-támadott, 
elsőben egyéb halottakat fel - tá-
maízeván. Teleié .néki Teófilus: 
Azt mondod"te, hogy ez a' telíte
ned halottakat támaíztott.-fel; moít 
azért ha te az 6 nevében egy fia
mat fel-támafztod, ki immár egy
nehány nappal ez-el&tt meg-hcJc, 
én el-hifzem, hogy igaz a' mirmon-
dafz, és prédikállafz. QrÜneft fo-
gadá Szent Péter ApoíM ezt a' k&-
téft, és az ifiú. koporsójához méné, 
és a' Kriftus psús nevében fel - tá-
mafztá öte*- e' volt az oka , hogy 

Szent P É T E R 
• r ' 

I . T J E t eíztendö múlva, által - ví 
t i . vé Szent Péter Antiokiá-

bül az 5 Székét Rómába, az Men
nek ki-vált-képen-való parantso-
lattyáért, és ottan a$". eíztendeig 

...lakék. Ezt az 6 Püfpóki Székének 
Rómában-vaiú helyheztetését, Sz. 
Péter Székének tituht£'z.- alatt meg-
filJi az Anya-feent-egy-ház: mivel az 
mindenkor ott marad, és annak a' 
varasnak Pftípőke, mint Sz. Péter-
Után kővetkező, Pápának híyatik, 
az-az: A'közönséges Kerefztény 
Anya-fzent-egy-ház Fejének, kinek 

:éke Rómában. 
Teófilus, és az egéíz váras hívé
nek a' Kriíiusban. Hét eíztendeig 
igazgatá Szent Péter az Antiokiai 
Anya-ízent-egy-házat, és az-után ál-
tal-méne Rómába. Eojt-etö-havá-
nak a 4. napján nyilván rendeltetek 
a' Szent Péter Páípáki Széke An
tiokúban : az Anya-ízent-egy-ház 
méltán fzenteli innepléfíel azt a' 
napot , mivel a' mint Szent Ago-
ílon mondgya, mint-egy ízfiletéfe, 
és kezdete vol t ; mert az idötől-
fbgva, e' jelen -való napig , a' hí* 
veknek vagyon, hová fblyamni, a

! 

hit-felél-vaÍQ:-fiiéhéz dolgokban; és 
bizonyotok* lehetnek, mit kell hin
ni , és tartani, hogy az őrök bol
dogságot el-nyerhefsék, melíyre te
gyen méltókká minket az Ür Iílea 
az- 6 nagy 'irgalmafsága - által, A-
men. 

Széke Rómában 
miadeneknek engedniek kell, és 
Elól-járójoknak kell 6tet ifmérniek. 
Szent Anaklétus Pápa, és Mártír 
aze mondgya: A' Szentséges Római 
Anya-lzent-egy-ház minden Anya-
fcent-egy-háznak feje^ nem csak az 
Apoftolok akaractya-által, hanem 
az Iften akarattya-ákal. Ugyan ezent « 
mondgyák Zefirínus, Kalixtus, Fá
bián, és Sixctis Római Pápák, és 
Mártírok. Silveiter, Július, Ge-
láíiu% Simmakus, Virgiíius, és Ger
gely, minnyájan hafonló-képen Ró
mai Pápák, és Szeat Konfeízízorok 

ugyan -



•ugyan ezent erőfítik. Mivel - hogy 
Kriftus Uruak ki-vált-képen-való 
nagy hatalmat ada Szent Péter
nek, a' mint elő-hozza Szent Má
té Evangyeliíta: Matt. 16. v. i j . 
Monda jésus a' tanítványinak: Zí-
pedig kinek mondotok engem' huni? 
Felelvén Simon Péter, monda: Te 
vagy a' Kriftus, az elő Iften Fia. Fe
lelvén pedig Jésus. , monda néki: 
Boldog vagy Simon Jóiiásfia; mert 
d tefi, és vér nem jelentette néked, 
hanem az^Atyám, ki mennyekben va
gyon. En-is mondom néked-, hogy 
te Péter vagy, és £ kö-fzálonfogom-
építeni az én Anya-fzent-egy-háza-
mat, és a pokol kapui erőt nem vépz-
nek rajta. Es néked adom a mennyek-
nek erfzága kúhsait. És valamit 
meg-kótözfz a jóidon, meg lépten kö
tözve mennyekben-is: és valamit meg. 
éldozfz 'íföldön,meg lé/zen áldozva 
mennyekben-is. Luc. 22. v. 21. Sz. 
Lnkatsnal pedig azt mondgya Kri
ftus Urunk Szent Péternek : Simon 
Simon, íme a'Sátán kívánt titeket, 
hogy nieg-roflálna mint d búzát: 
én pedig konyörgothm éretted, hogy 
el ne foggyoíí d te hited, és te vala
mikor tneg-i érvén erő/itsd-meg az A~ 
ty ad-fiait. Lásd-meg, Joan, 21. 
v. if. 

a. Igen fzerette Kriftus Urunk 
. Szent Pétert , hogy Őcet az Anya-
fzent-egy-ház Fejévé tót te: de nem 
kevésb jót rótt Róma varasának, 
mikor meg-parantsolca , hogy. az 6 

• Pűípóki Székét Rómában faeíyhez-
teiíe. Azt mondgya Szene Leo ; 

Szent Péter Széke Romában. 147 
Az Iften azt akarta, hogy a' Szent 
Pécer Itílő fzéke Rómában lenne 
rakab', hogy-fem más varasban: a' 
végre,hogy Róma,ki minden tévely-
géleknek meftere volt, lenne ha-
íbnló - képen meftere az igazság
nak j és ott lenne a' Kerefztény 
hitnek leg-feisób' Királyi fzéke, 
a hol az - előtt a rút bálványozás 
leg-inkáb'.uralkodott. Szent Pé
ter-után a ' tőb' Apoftoloknak-is 
hátaimat adott az Iíten a' bSnók-
nek meg-botsátására: és.nem ts'ak 
az Apoítoloknak, hanem minden 
6-utknnok igazán kővetkező Pűf-
pőkőknek, és Papoknak. F do
logban minden rend-leli emberek
nek igen nagy kegyelmefséset cse
lekedett az Ur Iften , orvofságot 
hagyván nékik a' főidőn, hogy min
den vétkektől meg-fzabadúihaffa-
nak. Ha a' világon tsak egy Gyón
tató Atya- találtatnék, és az - is a* 
földnek utolsó határában, igen_s 
hafznos fáradság volna azt meg-
ierefni a' bűnök botsánattyának 
meg-nyeréséért; és nagy büntetés
re méltó volna, a'ki oda mehetne, 
és el nem menne. De az irgalmas 
líten^annyi Gyóntató Atyákat ren-i 
delvénazAnya-fzent-egy-házban, a' 
mint a' világnak minden réfzeiben 
találtatnak, és minnyájoknak'ha.-, 
talma vagyon a búnók botsátásá-
ra, ez ki-mondhaudan nagy irgal-
maísága az Mennek. Kriftus II-
runk meg-jelenvén fekámadáfa-u» 
tán aJ tanítványinak monda: ^ 0 -
an. 20. t v2t , Békeség néktek. A? 

T * mint 



148 Szent Pál 1 
mint engtm ef-M/dSit-az Atya, én-is 
el-Mddkk titeket. Ezeket midőn 
mondott a-vólna, reá/ok kheUe ; és 
monda nékik: Vegyétek a' Szent 
Lelket; a kiknek benőket meg-htsdt-
tydtok, meg-htsdttatiiak nékik: ésd 
kiknek meg-tartydtok, meg-vanncik 
tartva. Ezc azért renddé az Úr 
lílen -, hogy bé-dugja fzájokat a' 
kárhozottaknak, kik pokolba ama 
rettenetes tűzre mennek. És noha 
vannak némellyek ottan, kik el-
kárkoztak a' vétkekért, mellytk ha
mar ehnúltak, nem nyithattyák-fel 
£ ízájokat, hogy azíften-ellen pana-
ízolkodgyanak, noha a' gyötrelem, 
mellyet ízenvednek, mind 6rökké 

Sz. PAL Apoftol, 
tora 

Sommáhan foglaltatott d Sz. írás
ból, és neve%etes AutorokírdfiUL 

I. CZent PálApottol 'Zidó nem-
KJ zetból volt, Benjámin nem-

zetéból j és Giskáli nevű íoldón 
ízájetett, Juda tartományában j 
melly meg-vétetvén a' Kómaiaktól, 
az ő Atcya, és aanya el-menének 
onnét lakni Tárfus nevű várasba 
Tzilitzia tartományában, melly a' 
Rómaiak hatalma - alatt vala ; és 
azok, kik abban Iaktanak, a' 'R.ó-
múa.kl-rivi/egmmk.<fú éltek. /í&or. 
22. v. j . Pál Jerusálembe külde
tek még kitsiny korában, a' mint 
Szent jerónimus mondgya, hogy 
ajeg-tanúlná a' törvényt 3 meíiere 

Lpoftoiéíete. 
- tart,- mivel olly könnyű lévén azor* 

voftág, mint meg-gyónni a' Papnak 
a: vétkeket, nem akartak azzal élni 
és azért meg-érdemiették a bünte
ted. Iften ikalmazzon minket, 
hogy kevésre bőtsűüyflk Uly naoy 
jó-téteroényét, mellyet nékünk ha
gyott a' Penitentziának Szentségéi 
nékünk hagyván, sót nagy háiá-
kat adgyunk azért fi Szent Felségé
nek. Őrfilíyúnk az Urban élvén 
ezzel az irgalmaísággal , hogy a' 
Kriftus érdemi-által nyerjük-meg 
bűneinknek botsánattyát, és az Iften 
SzJLelkét vévén ez életben,holttüqk-
után meh§fsünk-bé az őrók dicső
ségnek boldogságába, Amea. 

Nemzeteknek Dok-
élete. 

lévén Gamálíeí, bélts torvény-tu-
cl5 ember. Ottan az 6 tanúló-cár-
fa vók Szent Barnabás, és nagy ba
rátságot tartottak eggyfift. A' 
Szent Pál Attya nemes, és gazdag 
ember volt, ki Jerusálembe k&ldé 
étet tanúláíhak okáért. Ottan Sz. 
Pál nem tsak az emberi, és Ifteni 
tudományt akará meg-tanulni, ha
nem kézi munkác-is tanúla, hogy 
ha valaha fzegénységre, és ízűköl-
kődéíre jutna igye, lenne módgya 
a' maga élete táplálására* Melly 
úgy-is történt az - után 6-véle, a' 
mint maga bizonyságot téízen ró
la, mondván: At'hr.2 0. v. 33.Sert' 
iiezi/fiét) és aranp<dtf vagy módját 

nem 



Szent Pál Apoíloí élete. 149 
Hm Mű antant, d mint magatok tud- úti meg-öíetcetnék, azoknak ruhá-
gydtok: mft azokra, á mellyekre 
fztikségem vált, és azoknak, a'kik 
vtfem vannak^ e' kezek fíolgáltak. 
ISlem gondok azzal Szent Pál, hogy 
a' mefterség, mellyet ő meg-tanult 

' ígen tifzteleces ienne, hanem azc 
akarta, hogy olíyan lenne, mel
lyel mindenütt ebének, hogy az
által mindenütt eledele nyerhetne. 
Közönségeién mondgyák, hogy 6 
kötél-tsiháió volt. -Teodoríkus azt 
mondgya, hogy varga, és ízíj-gyár-
fó vők. Origenes pedig azc alít-
tya, hogy fzabó vúlc, és a' tővel 

; igen melterságefen tudott varrani; 
Papi öltözeteket tsinák, és-.' (zép 

•kárpitokat varrott a' Templom é-
kefságére. Meg kell engedni, hogy 
Szent Pál fok kézi mefierségeket 
tudott , és egy helyeri eggyikkel 
élt, más helyen pedig maflái 

1. Midőn Szent Pál Apoílol Je-
rusálemben lakott, az Ó meg-téré-
fe-elött , a' Mójfes t&rvényéc olly 
feuzgó ízi vei meg - tartotta , hogy 
fenlti Őtet, ki egy idejű, volt véle, 
meg nem elózte: azt aütván, hogy 
tsak az ó törvény volna kedves 
Jften-elött, Erróí maga bizonysá
got télzen, moadván: Galai. i.v. 
ijf. Előb' mentem d ,Ziió térvény
ben fókáknál^ d kik velem egy ide
jűek voltak a% ín nemzetemből, na-

jokac órizi-vala, kik ötét kövezték, 
azt alítván , hogy többet tsele-
kednék, hogy-fem ha ö-is kövezni 
Akkor inkáb' kezde dul-fulni, és 
felettél/ ízomjuhozza-vala a' K.e-
rsíztények vérét k:-ontani, á mint 
Szent Lukács mondgya: Ador.£« 
v. j . Saul pedig pufzáttyavala az, 
Auya-fzent-sgy-bdzat, búron - ként 
járván: és kúvonyvá;i.dférfiikaí,éS 
az afzfzony-áüatokat, Srizet-ald ad-
gya-vda. Maga-is meg -vallya mond
ván : 1. Tim. i.v, 13. Káromló vol
tam, és üldöző, és hfzfzúság-tévő. 
Az lilén Fiának periig azt mon iotca: 
A3or. 22,v. i$. En válik, dki be
rekesztettem d tSmlStzbe, és vertem 
d Sin agógákb&'i azokat, d kik hifz-
nik-vala ts-ben/ied. A' Galácziaiak-
hoz íroct levelében pedig így ízoilr 
Galat. 1 .v. f £. Hallottátok a' magam 
vifelé-sét valaha d ^Zidé törvénybe/?, 
bsgyfélöttc-igea fildőzttm az Anya-

fxent-egy-házat, .és rontottam azt. 
3. Látván Pál, hogy a' Szene 

íftván halála-uán m2g • ijedvén a' 
K'riílus tanítványi, jemsálembói 
ide 's cová ofzloctak - válna, azc 
mondgya Szent'Lukáts: Acíor. p. 
v. f. üaulus pedigmég-is d-íd-fúlíida-

fenyegit éfékkel % és é dők/éjfel, 
tanítványi-elha^i Papi fej Jelembe* 
méné, és le vekt kére tőle Oamaskus~ 

gjoP buzgósággal követvén az én ba d Sinagógikboz; hogy h -aaLiki-
•atyai hagyományimai. Aél 7. v. jj. ket találna e\jdrat-bé!i férji tat, és 
Jtem 23,. v.20. Pál a' Sz. íftván már- afzfzony-áüatnkat, meg Áó< czvé hoz-
• tiromságában igen fzorgalmatosnak ndj-erusálembe. i s midón az úton 
mutatta magát lenni, és hogy hama- menne, történek, hegy Damask as* 

T 3 hoz 



i j*> Szent Pál / 
hoz {közelgetne r és hirtelen vilá
gotság vévé 6tet kórnyfil az égből. 
Es le-efvén a'.földre, fzózatot hal
lá , melly monda néki: Saulé, Sau
lé-,, miére íiídozíz, engem'? Ki mon
da : Ki vagy tlrsm? és amaz: Én 
•vagyok a' jésus ,. a' kit te fildózíz , 
nehéz" néked az ofetón-elien rúgúl-
doznod. És reízketvén, és álmél
kodván., monda: Uram, mit ajíarfz 
hogy tselekedgyem ? Es az Úr 6-
néki: Kelly-íel, ésrnenny-bé a' vá
rasba , és ott roeg-mondgyák néked, 
mit kellyen tselekedned.. Azok 
pedig a' férfiak, a' kik késérik-vak 
é t e t , állanak -yala álmélkodván, 
hallván ugyan a' fzózatot7 de íenkít 
mem látván, Fel-kele pedig Saulu'S a' 
ioldr&ly és fél - nyitott ízemekkel 
femmit nem kt-vala. Kezéa-fog-
vavonyván pedig fttet, bé-vívék 
Damaskusba. Es ott vak három 
napig nem látván, és nem évek, 
fem nem ivek. Damaskusban pe
dig egy Ananíás nevű tanítvány 

, vala r és monda néki látásban az Úr: 
Anankí 6 pedig monda: Ihol é n , 
Uram. És az lír ó néki: KeEy-fél, 
és menny az úcízába, melly Egye
nesnek hívattatik : és kereís a' jú
dás-házában egy Tárfuíi Saulus ne
vűt:- mert ím é imádkozik. Felele 
pedig. Ananíás; Uram ,. fokuktól 
hallottam e'' férfiú-félői mennyi go-
noízokac csekkedéit a' te ízenteid-
nek j.emsáíernben r és iccén hatal
ma vagyon a' Papi - fejedelmek tói , 
hogy meg-kótózze mind ,. a' kik íé-
gétségfil híják a' te neveden Moa-

poílol élete, 
da pedig néki az Űr: Menny-el, metg 
nékem válaízcotc edényem ez, hogy 
hordozza az én nevemet a' Pogá
nyoknak , Fejedelmeknek, és az íz-
rael fiainak-előtte. Mert én meg- : 
mutatom néki,mennyic kellefsék né
ki az én nevemért ízenvedni. És 
el-méne Ananíás , és bé - méné a' 
házba: és reá tévén kezeit, monda:. ; 
Saulé atyám-fia, az Úr Jéstis. kfil-
d&ct engem', a'ki-meg-jelent né- ; 
ked az ú ton , a* mellyen j&fz-vala, ! 

hogy láfs} és bé - telíyeíedgyél Sz. ! 
Lélekkel. Es mingyárt le - esének 
az b ízeméiről mint valami hal-hé- .; 
jak , és meg-jove ízemé világa: és 
fél-kelvén roeg-kerefzcekeiék. Es ( 
mikor evett-vólna, meg-erósodék, ; 
Lon pedig a' tanítványokkal, kik ; 
Damaskusban vaknak, egy-nehány j 
napig- És leg-ottan a' Sinagógák* 
ban prédikállva-valaa'Jésuit,hogy ez I 
az Iften Fia. Almélkodnak-vala pedig j 
minnyájan, a' kik hallyák-vala, és 1 
mondának: Nem ez-e, a' ki űldÓzi-
vala Jerusálemben azokat, a'kikfe-
gétségűl híják-vak ezt a'nevet: és '" 
ide azért j&tc, hogy kötözve vigye 
azokat a1 Papi-fejedelmekhez ? Sau
lus pedig fokkal inkáb' meg-erÓső-
dik-vala, és meg:ízégyenki-vak a' 
"Zidókat, kik Durmskusban laknak- , 
vala, bizonyítván, hogy ez a' Kriftus, 

4. Mikoroa pedig fok napok el
telnének, egybe - canátskozának a' 
"Zkük, hogy meg-Ölnék étet. Meg* 
tuciá pedig Sauíus az ő leíélke.léíc-
ket. Orzik-vala pedig a' kapukat-il 
éjjel, és nappal, hogy meg - ólnék 

ótet. 



Szent Pál i 
6tec. Vévén pedig a' tanítványok éj
jel, a' kó-falon ki-botsáták ötec, ie-

\ ercfztvén egy kosárban. Mikor pe
dig Jerusáiembe jóct-vúlna, a'tanít
ványokhoz akarja-vala magác adni, 
és mmnyájaíx féínek-vala tőle, nem 
hívén, hogy tanítvány volna. Barna
bás pedig fogván ótet, az Apostolok-
hoz vivé: és meg - befzéllé nekik , 
mint látta-voina az úcon az Urat, és 
hogy izóllott néki, és hogy Damas-
kusban bayran. tselekedetc a" jésus 
nevében. Es 6 vélek vala, ki 's be
járván Jerusálemben, és bátran tse-
íekedvén az Ur nevében. Szili-vala 
pedig a' Pogányoknak-is, és veteke
dik-vala a'Görögökkel: azok pedig 
meg-ölni kereíik-vala ötét. Meilyet 
midőn meg-tudtak-volna az Atya-fi-
ak,Tzesáráába vívék ötec, ésTáríus-
ba botskták. Sok napokig prédikál-
la Sz. Pál Tárfusban, az ó hazájában, 

. az-után Sz. Barnabáshoz tár/blkod-
yán , mind a' ketten AnLieRiábja 

• ménének. AShr. IJ.V. i. Valknak 
pedig az Anya-ízent-egy-házban, 
melly Andokiában vala, Próféták,*; 
és Doktorok. Szolgálván pedig azok 
az Úrnak, és bójtóivén, monda né
kik a' Szent Lélek: Válaízíxátok-
-el nékem Saulul!, és Barnabáít a' 
munkára, a' mellyre ókét fel-vic
cem. Akkor böjtölvén, és imád
kozván, és kezeket rekjok tév én , 
d-botskták 6ket. És ók *;-kül
detvén a' Szerit Lélektől, d - mé
nének Szeleutziába ugyan^ és onnét 
Tziprusba evezének. És midón 
Szaláminkba jutottak-vólna, predi-

poöoí élete. 15-1 
káüyák-vala az Iften rgépt a' 'Zi-
dík Sinag'jgiiban. Es mikor el
járták- vilna az egéfz ízig-tet Pa-
fuíig, tálaiknak egy órJóagás 'Zi-< 
dó hamis ProQa iérciat, kinek 
Bar-Jefu vala neve, ki a' Fiíic-taTj-
vaí Szergius Pállal okos fcrSkval 
vala. Ez Barnabáít, és Sauluít hí-
ván, kívánnya-vala hallani az Iilea 
igéjét. Ellenek áll-valta pe-fi^ az 
Ördöngös Eiitnás ( mert így magya
ráztatik az ó neve) el-tériteni akar
ván a' Tifzt-tartót a' bitről. Saulus " 
pedig, ki Pál-is, bé-telvéa Sz. Leiek
kel, reá tekéntvén, monda: Oh 
minden tsalárdsággal , és minden 
álnoksággal tellyes, Srdognek fia, 
minden igazságnak ellensége, nem 
ízűnél-meg feí-fordítani az urnák 
igaz utak. Es moll ímé az Úr keze te-
rajtad,és vak íéíztz,nem látván a'na
pot egy ideig. -£5 mingyárt reá esák 
a' homály, és a' fetécség, és kereng-

"véa kereti-vala, a' ki néki a' kesét 
nyújtaná. Akkoron a' Tiízt-tartú mi
dőn íátta-vólnafca' lóttdolgot, hűn, 

~tsudálkozván az Úrnak tudomá
nyán- Sz.Jerúnimus azt möh.igya, 
hogy Szergius Pál a' Kómái Tanács 
ílrak-kőzzül leg-elsó volt, ki kerefe-
ténnyé lőtt, és annak emlékezetére 
akarta Sz. Pál magát Pálnak hívat
tatni , az-elötc Saulü$nak hivattat
ván. Annak-utánna tóa' várafok
ba, és tartományokba ménének 
prédikállani. -? 

•5-. MidÖn Sz. PálApoftol Pifidtai 
Andokjában préciikáilott-vúlna -Sz. 
BamabaJFaí, ^.i_j.i?.42,kénk-vala 

, ókét. 



i-5 3 Szent Pál .A 
eket, hogy a' kSvetkezeivd6 fzomba-
ton. azokat az igéket fzólianák nékik, 
Es mikor el-botsáttatott-vóína a Si-
nagóga, fokaivá' 'Zidók-kózzfil, és az 
lílen-félö jóvevények-kózzűl köve
ték Fák, ésBamabáft; kik fzóilván 
íntik-vala őket, hogy meg-maradná-
nak azíften malaízxyában,- A követ
kezendő íiombaton pedig majd az 
egéfz várás egybe-gyule halgatni az 
Iften igéjét. Látván pedig a ferege-
ket a 'Zidók,bé-telének ixégységgel, 
és ellene-mondának-vala azoknak, 
írsellyek Páltól mondatnak-vala, ká
romkodván. Akkor Pál, és Barnabás 
bátorságoíon mondának.: Néktek 
kell-vala elofzor fzúllamink az Iften. 
igéjét: de mivelhogy azt meg-veti-
tek, és méltatlanoknak itílitek ma
gatokat az órck életre; ímé a pogá
nyokhoz fordúlunk^mert úgy paran-
isplta nékünk az tlr: A'Pogányok 
viiágefságává tőttelek téged',, hogy 
ádv&fségre légy a földnek végéig. 
Hallván pedig a Pogányok , erűié
nek , és ditsökik-vak az Űr igéjét : 
és hívének valamennyin el-rendelve 
valának a,z örök életre. Terjed-vala 
pedig az ílr igéje az egéfz tartomány
ban. A' 'Zidók pedig fel-inditák az 
ájtatos, és tífzteletes afzfzonyokat, 
's a' váras eleit, és űldözéft támafz-
táoakPál, és Barnabás-elien: és ki
vetek éket az 6 határokból. Azok 
pedig le-vervén lábok porát ő-reá-
jok j, Ikouíumba j&vének. A' tanít-
ványok-is Lé-telmJt-vala őrömmel, 
és Sz. Lélekkel. 

tf.L&i pedig íkonlmxiban, A&on 

poftól élete, 
14. v. 1. hogy eggyfitt meftriéiiek-bé 
a 'Zidüknak Sinagúgájokba, és fzól-
lanának, úgy hogy a' 'Zidóknak, és 
G6rögöknek bóvséges fokaságahin-
ne. A 'Zidók pedig, a' kik hitetlenek' 
valának, fel-lázzafzták, és haragra in» 
diták a Pogányok lelkeit az atya-fii 
ak-ellen. Azért fok ideig meg-jnara., 
dánakjbízváft tselekedvén az Úrban 
a ki bizonyságot téfzen-vala az ó ma-
lafztyának igéjéről, adván hogy jelek 
és tsudák lennének az 6 kezek-áí-
taL Meg-hafonléJs pedig a varas
nak íbkasága: és némellyek a 'Zir 
dókkal valának ugyan , • némellyek 
pedig az Apoftoíokkal. Mikor pe
dig reájok rohantak-volna'a Po» 
gányok, és a1 "Zidók az.6 Fejedel
mekkel, hogy gyalázattal illetnék, 
és még-kőveznék ókét: meg-ért-
vén, Likaoniának várafiba ízaladá-
nak, Liftrába', • és Derbébe, és az 
egéfz környíil - való tartományba, 
és ott hirdetik - vala az Evangyelio. 
mot. . Es Liítrában egy erótlen 
lábú férfiú fil-vala , sánta lévén az 
annyának méhétól-fogva, ki foha 
nem járt - vala. Ez hallá Pált fzól-
lani. Ki reá tekintvén, és látván, 
hogy hite volna, hogy meg-gyó
gyulna, monda nagy ízúval: AUy-n. 
íel a' lábaidra egyéneién. És fel" 
ugrék , és jár-vala. A' feregek pe
dig miJkjpr látták-volna a* mit Pál 
cselekedete-vala, fel-emelek fzavo 
kat Likaoniáúl, mondván ; Az li
ftének faaíóniókká lévén az em
berekhez, alá - (zajlottak hozzánk. 
fis Üarnabált Jupiternek híják-vak, 

Pált ' 



Szent Pál Apo'ftol élete. 
Pált Merkuriusnak: mert 6 vala az 
igének vezére. A' Jupiter Papja-
is , ki a' váras-előtt vala, tulkokat, 
és kofzoriikat hozván az ajtó-elei
be , a' népekkel áldozni akar-vala. 
Mellyet hogy meg-haliának az Apo-
ftolok, Barnabás, és Pál, meg-fzag-
gatotx ruhájokkal ki-ugordának a 
feregek-kőzibe, kiáltván, és mond
ván : Férfiak, miére tselekefzitek 
ezekét ? mi-is hozzátok haíönló- ha
landó emberek vagyunk , hirdet
vén néktek, hogy e' hivságoktól 
térjetek az él6 lítenhez, a' ki az 
eget, és.a' főidet, és a' tengert al
kotta , és mind a mik azokban van
nak : ki az el-múltt időkben minden 
nemzetséget el - eréfztett, ,hogy a' 
magok útain járnának. Es magát 
nem hagyta ugyan bizönyság-nélkfil, 
jól tévén az égb&l, efsőt adván, 
és gyfimőlts-frozó. időket, bé - tölt
vén eledellel, .és vígasággal a' mi 
fzíveinket. Es ezeket mondván , 
alig tsendeflték-le a' feregeket, hogy 
nékik ne áldoznának, jutának pe
dig, némeíly 'Zidók Antiokiából, 
és íkoniumból: és el-hitetvén a* 
feregeket, és meg-kővezvén Pált, 
ki-vonyák a' várasból, alítván hogy 
meg-hók-volna.. Midőn pedig a' 
tanítványok kórnyüí-vennék őtet, 
fel-kel vén bé-méne a' várasba, és 
máfod napon BácnabáíTal Derbébe 
méné. És midőn az .Evangyelio-
mot hirdették-vólna annak a' va
rasnak, és fókákat tanítottak-volna, 
yiízíza - térének Lifcába, és Ikoni-
umba, és Andokjába meg- erőfit-

Sac&ctk Élete 

I S I 
vén a tanítványok lékek, és int
vén, hogy meg-maradnánafc a'hit
ben: e s hogy tök háborúsáeok- ál
tal kell nékünk az Iften oVzágaba 
mennünk. Es midőn Ő-nékik min
den gyülekezetekben egy-házi Vol
gákat rendeltek-volna, és imád
koztak-volna bőjtőléfekkeJ, az Ú--~ 
nak ajánlkk őket, a' kiben hittek. 
Midőn pedig ifmég ArÜokiába 
jöttek-voliia, és egybe-gyfijt&tték-
7rn% Anya-fzenc-egy-házat;meg-
bczellek, nielly nagydolgokat tse-
lekedett-volna ő-vélek az Iften, és 
hogy meg-nyitotta-volna a' Pogá
nyoknak a' hitnek ajtaját. Nem-
kevés ideig késének pedig a' tanít
ványokkal. 

7. Es némellyek alá- menvén Júde
ából, A®, ij.v. 1. taníttyák-vala az 
atya-fiakat: Hogy ha kőrnySI nem 
metéltették a' Mójfes tőrvénye-lze-
rént, nem űdvőz&lhettők. Nem 
kevés vetekedéfek lévén azért Pál
nak, és Barnabásnak azok-ellen 
el-végezék, hogy fel-mennének Pál' 
és Barnabás, és némelly egyebek b-
kőzzfilők az Apoftolokhoz, és az 
Egy-házi fzolgákhoz Jerusálembe 
e'̂  kérdés-felól. Ezek azért el-ké-
sértetvén azAnya-fzent-egy-háztóí, 
álcal-mennek-vala Fenitzián, és Sza-
maríán,.befzéiivén a'Pogányoknak 
meg-téréséc; és nagy ..őrömet fzer- . 
zenek minden atya-fiaknak. Mikor 
pedig Jerusálembe jutottak-volna, 
bé-íogadá Őket az Anya-ízent-egyw 
ház, és az Apoílolok, és a.' vének , 
hirdetvén, mellynagy dolgokattse-

V leké-
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lékedére - volna az lílen S - vélek. 
Tárnadának pedig némeliyek a' Fa-
riséufok eretnekségébél, kik azt 
hicték mondván : Hogy nékik kór-
nyűl kellene metélcetniek, és meg-
parantsotni-is, hogy meg -f tartanák 
a' Mojfes törvényét. Es egybe-
gyfilének az Apoftolok, és a' vének 
e' dolgot rrieg-látni. Midén pedig 
fok kérdezkedés volna, fel - kelvén 
Péter, monda nékik: Atyám - fiai 
férfiak , ti tudgyktok, hogy a' régi 
.napoktúl-fogva az Iílen mí-kézzá-
Ifink válafztatt, hogy az én fzám-
által hailyák a' Pogányok az Evan-
gjeliomnak igéjét, és hidgyenek. 
Es az Iften, a .ki a'ízíveket iímérii 
.bizonyságot tet t , Szene Lelket ad
ván nékik, mint nékfink-is > és íém-
mi válaíztáít nem tótt kézéttönk, 
és ó - közótték, a' hit - által meg-
tiíztítván az é*ízíveket. Moft azért 
mir kísértitek az Iftent, hogy a' 
tanítványok nyakára igát tegyetek, 
melíyet íem az atyáink, fem mi el 
nem vifeíhettfink'? Hanem az tlr 
Jéíus Kriítuíhak malaízcya-által hiíz-
ízűk, hogy ödvézíil&nk, mint azok-
is. Halgata pedig az egéíz foka-
fiág; és hallyák-vala Barnabáíi":, és 
Pál t , kik beízéllik-vala, melfy nagy 

jeleket, és tsudákat tótt-volna az 
jftön a' Pogányok-kózétt ö-ákalok. 

, Akkor tetfzék az Apoftoloknak, és 
•a' véneknek az egéíz Anya-fzent-
^gy-házzal, hogy férfiakat válaízta-
.nának kézzűlök, és Antiokiába 
: küldenék Pállal, és EarnabáíTal 

g. El- kűldék azért őket, írván 

poftol éíete. 
az h kezek-által azoknak a' Pogá-
nyok-kézzül-vató atya-fiaknak, i^ 
Andokiában, és Szíriában, és Tzi-
litziában valának, a' tébbi-kozótc 
ezeket az igéket: Tetfzett a' Szene 
Léleknek , és nékünk , nogy_fem-
mi tób' terhet reátok ne rakjunk 
hanem ez ízflkségeíeket: hogy rnee-
tartóztaísáeok magatokat a' bálvá
nyoknak áldoztattaktól, és a' vér
tél , és a' fojtottól ~y és a' parázna
ságtól : mellyektél meg - őrizvén-
magatokat, jól tselekeStek. Pál 
pedig , és Barnabás Andokjában 
kéűiek-vala, tanítván , és hirdet
vén fok egyebekkel az Ur igéjét. 
Egy-néhány nap-után pedig monda 
Pál Barnabásnak: Meg-térvén, lá-
togaífuk-meg az atya-fiakat minden 
várafokban, a' mellyekben az CTr. 
igéjét prédikállottuk, mint legye
nek,. Barnabás pedig el-akarja-vala 
magával vinni Jánoíi-is, ki Márk
nak neveztetik-vala: ( ki az-után 
Evangyeliíta volt. ) Pál pedig kéri-
vala 6tet, (mint-hogy a'-ki el-ment-
vólna tolók Pámfiliából , és nem 
ment-vólna vélek a' dologra ) hogy 
bé ne fogadtatnék. Vifzlza-vonyás 
lén pedig, úgy, hogy el-válnának 
egy-máitól; és Barnabás ugyan mel
léje vévén Márkot, Tziprusbaeveze. 
Pál pedig Szíláíi válaíztván el-méne, 
az Iífcn malafztyára bízaccatván az 
atya-fiáktól. El-járá p'edig Szíriát, 
és Tzilkziát , eréiitvén a' Gyüle
kezeteket: meg-parantsolván, hogy 
meg-öriznék az Apoítolok, és vé
nek .parancsolatit. 

5>.Juta 
j 



Szent Pál é 
9. Jata pedig Derbébe, és Liftrá

ba. AB. 16. v. 1. Es ímé egy Timó-
teus nevű tanítvány vala ott, egy 
hív 'Zidó-alzízonynak fia , Pogány 
atyátúl-való. Erről jó - bizonyságot 
téíznek-vala az acya-fiak, kik Liftrá-
ban, és Ikoniumban valának. Ezt a-
kará Pál, hogy véle menne: és mel
léje vévén, k&rnyfil-rnetélé étet a' 
'Zidókért, kik azokban, a' helyekben 
valának. Mert tuclgyák-vaía min-
nyájan, hogy az attya Pogány vált. ' 
Mikor pedig el-járnák a' váraíökat, 
elejékbe adgyák-vala nékik, hogy 
meg-ériznék a' végezéfeket, mel-
lyek rendelve valának az Apoíto-
lokxól 's a' vénektol, kik jerusá-
lemben valának. Mikor pedig el-
járcák-vólna Mifiát, alá-ménének 
Troásba r és látás jelenék Pálnak 
éjjel r Egy Matzedoniai férfiú állván, 
és kérvén étet, és mondván: Al-
tal-jévén Matzedoniába, fegéts-meg 
minket. Hogy pedig a' látáífc látá, 
mingyárt Matzedoniába igyekezé-
nek menni, bizonyofok lévén, hogy 
az Iften hítta - válna éket , hogy 
nékik az Evangyeliomot hirdetnék, 
Filippibe menvén-, meliy a Macze-
doniai réfzének elsé vkrafa , egy 
fzo-mbat napon fzclíának az aíz-
fzonyoknak, a'kik egybe-gyűkek-
vala. És egy Lídia nevű veres 
báríonnyal kereskedő- aizfzony a' 
Tiatiréauíbk varasában „ Iftent EÍÍZ-
teíé, halgatta: kinek az Úr meg-
nyitá a' ízívét, hogy figyelmezne 
azokra, a'mik Pákúi mondatnak1 

.vak. Midén pedig meg-kerefetel-

poftol életé. i j y 
tetett-vólna, és az 6 háza , kfi-
nyórge mondván;Ha engem'azU*-
hívének itíketdt lenni, jöjjetek az 
én házamba, és maradgyatok-meg 
Es kénfzerké éket. Lén pedig 
midén az imádságra mennének, 
hogy egy jóvendóló-lelkö leányzó 
jéve elejékbe, ki nagy nyereséget 
fzerez-vala az 6 urainak a' jöven
dőiénél. Ez Szent Pált, és a' úr-
fait követvén, kiált-vala mondván: 
Ezek az emberek a' Felséges ííleri 
Éolgai, kik néktek az fidvéfsée-
nek útát hirdetik. Ezt pedig fok 
napokon tsefekeízi-vala. Bánván 
pedig Pál, és meg-fardúlván mon
da a" Léleknek: Parancsolom né
ked a' Jésus Kriftus nevében, Éio^y 
ki-menny é-beléle. Es ki-méne azon 
órában. Látván pedig annak urai, 
hagy ki-ment az o nyereségeknek 
féménsége, rrieg-fogván Pák, és 
Szíláft, a' piatzra vívék a' fejedel
mekhez; és a5 bírák-eleibe vívén 
éket , mondának-r Ez emberek 
'Zidúk lévén, meg-háboríttyák a* 
mi váraíuakat: és olly fzokáft hir
detnek , melfyet nékünk nem fza-
bad bé- vennünk ,Te tselekednfink, 
holott Kúmaiak vagyunk. És a* 
kézség ellenek futa: és a' tórák íe-
fzaggatván az o köntösöket, meg-
hagyá'k, hogy ve&fzéfckel verettet
nének-meg, ^Es midén fok íttéfe-
ket tettek - volna rajtok, a ' tóm* 
lérzbekuldék ókét, meg-parantsol-
ván az érz&nek, hogy fzorgalma-
tofon érizné éket. Ki midén il~ 
lyen parantsolatot vet t -yólna, a,' 
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belső tómlőtzbe kflldé őket, ,és az 
6 lábokat fával fzorítá-meg. Éj-fél
kor pedig Pál, és Szílás imádkozván, 
dítsírik-vala az Tftent: és halgat-
tyák-vala őket, a'kik az őrizetben 
valának. Hirtelen pedig nagy föld
indulás lón, úgy, hogy meg-intlúl-
nának /a' tőmíőtznek fondarnento-
lai. Es mindgyárt meg - nyilának 
minden ajtók ; és minnyájoknak 
kőtelei el - oldatának. Feí-ferken-
vén pedig a' tómlőtz-tartó, és nyit
va látván a' tőmíőtznek ajtait, ki-
v©nyván kardgyát meg-akarja-vala 
magát ölni, alítván, hogy el-fzalad-
tak a' foglyok. Pál pedig nagy fzó-
val kiálta, mondván : Semmi go-
nqfz&ne tégy magadnak: mert min-
nyájan itt vagyunk. Es világot 
kérvén bé-méne: és refzketvén Pál
nak , és Szílásnak íábokhoz esek : 
és ki-hozván.őket, monda: líraim, 
mit kell sselekednem, hogy fid vő-
z&Uyek í ; „:pk : pedig mondának: 
Hidgy az Úr Jésusban ; és fidvő-
zöííz t e , és a' te házad. Es az Úr 
igéjét ki-hirdeték néki, mind azok
kal a' kik az ő házában valának. 

f 

Es vévén őket az éjnek azon órá
ján , meg - mosá az ő febeket: és 
azonnal meg-kerefztelteték ő , és az 
6 egéíz háza. Es mikor a' maga 
házába vitte - válna őket , afztalt 
kéfzíte nékik, és vígada az ő/ egéíz 
házával hívén az Iftennek. Es mi
dőn nap lőtt - volna , poroízlókat 
kőidének a' bírák, mondván: Bo-
tsásd-el azokat az embereket. Meg
jelenté pedig a tőmlötz - tartó ez 

poftól élete. 
igéket Pálnak: Mert a' bírák kül
döttek, hogy el-botsáctaflatok: moft 
azért ki-menvén, eredgyetek béké
vel. Pal pedig monda nékik: Nyil
ván , törvénytelen meg-verettetvén 
minket Római embereket, a'tőm-
íőtzbe küldöttek, és moft alattom
ban vetnek-ki minket. Meg-jelen
ték pedig a' bíráknak a' porofziúk 
ez igéket: és eljővén meg-köve
ték őket, és ki-hozván kerék, hogy 
ki-mennéiaek a' várasból. 

io., Tőb' fok üldőzéfeket-is fzerr-
vede Sz. Pál az ő tárfaival. AEt. iq. 
Mikor pedig Aténásba érkezett-
volna-, olly óltárt-is talkla, mellyen 
írvavala: A Z I S M E R E T L E N 
I S T E N N E K , prédikálla ottan, 
és meg-téríté Areopagíta Diéneít, 
és egy Damaris ngvfl afzfzonyt,, és 
egyebeket ó-vélek, A3or. i§. Até-
násból Korintusba méné Sz. Pál, és 
ottan-is prédikállván, fókákat meg
téri te a,' Kriftus hitére. Monda pe
dig az Ur étízaka látás-által Pálnak: 
Ne félly, hanem ízóily, és ne hal-
gaís: azért vagyok én veled; és 
íénki reád nem támad, hogy ártson 
néked: mert fok népem vagyon eb
ben a' varasban. Eíztendeig lakék 
pedig o t t , és hat holnapig, tanít
ván nálok az Iílen igéjét. Sok tar
tományokat ei-járván Szent Pál a' 
jelen-valóknak prédikál!-vala, a' tá
vul-valóknak pedig levelei - által 
hirdeti-vala az ílten igéjét. A&. tp. 
Efefusba érkezvén, egy-nehány ta
nítványokat talála: és monda né* 
kik: Ei-vőttétek-e a'Szene Leiket, 
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minek-utánna hitcetek ? Azok pe-
ú'w mondanak néki: De még a2t 
fem hallottuk, ha vagyon-e Szene 
Lélek. O pedig monda: Kiben 
kereíztekettetek-meg cehát? Kik 
mondanak: A' János kereíztségé-
ben. Monda pedig Pál: János a! 
penitentzianak kerefkségével ke-
refeteke a' népet, mondván: hogy 
abban , a* ki utánna jóvendó volna 
hinnének, az-az, a- Jésusban. Eze-

^ k êt hallván meg-kerefzteketének az 
Ur Jésus nevében. Es midőn Pál 
reájok tótte - volna kezeit, 6 - reá-
jok jőve a! Szent Léhk, és nyel' 
•veken ízóllnak-vala, és Profétálnak-
vala. Tsudákat fem akár-mi - né-
müeket téfzen-vala az líien a' Pál 
keze-kkal: úgy, hogy még a'bete-
gekre-is el-vitetnének az ó ceftér61 
a' kefzkenyók, 's az ővedzók, és 
el-távozhak - vala t616k a' betegsé
gek, ésa'goaofz.lelkek ki mennek-
vala. Meg-próbálák pedig néniel-
lyek a' lézzegő órdóg üzó 'Zidók-
kózzál - is , hogy fegétségfil hínák 
azokra , a' kikben gonofz lelkek 
valának, az Ur Jésus nevét, mond
ván : Kénfzerkíek titeket a1 Jésus-
ra, kit a' Pál prédikál!. Valának 
pedig egy Scéva nevű Papi-fejede
lemnek két fiai, a' kik ezt tseleke-
fzik - vak. Felelvén pedig a' go-
nolz lélek, monda nékik: A'Jésuft 
ismerem, Pklt-is tudom: ti .pedig 
Jíik vagytok ? És reájok ugordván az 
ember, kiben igen gonofz Órdóg 
vala, és meg-gyózvén mind a' ket
tő t , erőt von rajtok, úgy, hogy 

mezítelen , és Sebesülve ízabdná-
nak-ki abb'J a hízbíl Ez pe
dig tudtokra ián minden'Zii',knak, 
és Pogányoknak, kik Efefusban lik
nak-vala: és felelem esek azokra 
minnyájokra, és magafztaltaük-va
la az Úr JÉfiis neve. 

I I . Sz. Pál Apokol midőn Troás-
ban prédikáílana, Atl.zo. v. g. egy 
Eucikus nev& az ablakon ölvén, a' 
mély álomtól el-nyomattatJk , mi* 
vel-hogy Sz.Pál fokáig befzélle, az 
álom-miatt le-esék ?.' harmadik rend
házból , és halva véteték-fel: kihez 
Szent Pál alá - menvén, reá ború-
la, és fel-támaízcá. Eiö-hozák pe
dig a' gyermeket elevenen, és nem 
kitsinnyé vígafetakatának-meg. AEf* 
21. v. g. Tzefaréába érkezvén Sz, 
Pál Apoliol, midőn egy-nebány na
pig kéfnék, Júdeából egy Agabus 
nevű próféta jőve. Az vévé a% Sz. 
Pál évét: és meg-kótvén magának 
lábak, és kezeit, monda: Ezeket 
mondgya a'Szent Lélek: a' férfiac, 
a' kié ez az óv , így kócózik - meg 
Jerusálemben a' 'Züók , és a' Po
gányok kezébe adgyák. Mellyec 
midón halloctak-vólna a' tanítvá
nyok, kérik-vala, hogy fel ne men
ne Jerasálembe. Akkor feleié Pál, 
és monda: Mit tselekeíztek firván, 
és íanyargatván az én fzívemecí 
Mert én nem tsak meg-kótóztetni, 
de meg-halní-is Jerusálemben kéfz 
vagyok az Úr Jésus nevéért. Es 
midón Jerasálembe jutott-volna , 
örömeit bé-fogadák ótet az atya
fiak. Másod napon pedig Szent 
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Pál bé-méne Jakabhoz,és roinnyájari 
egy be-gy Mének a'vének. Kiket mi
kor kőízóntótt-vólna,. meg-befzéllé 
eggyenként y a1 miket az Iften tsele-
kedett-vólna a'Pogányok-közótt az 
h feolgálattya-ákaL Azok pedig mi
kor haliották-vólna, magafztallyák-
vala a;z Hleixt, ^Midőn pedig azok a' 
5Zkiók,a 'kik Aíiából valánakjlátták-
^eülaa Sz.Pák a' templomban,.fel-in-
ríiták azegéfe népet,és kezeket reája 
vetek, kiáltván-: Izraeli icrfiak, fe-
géttsetek:.ez az emberjíi'kia' nép 'sa' 
törvény, és e' hely-ellen tanít minde
nütt mindeneket, annak-fólótte a' 
Poganyokat-is bé-hoztaa' templom
ba,, ésmeg-férteztette. ezt a' Sz. he
lyet.. És tél-indúla az egéfc váras, és 
l&n ar népnek éfzve- fütáfa, És ragad
ván P á k r ki-vonyák ótet a' tem
plomból r és mindgyárt bé-tétetének 
az ajtók., Meg-akarván pedig &tet 
élni,. híréveL 16 ú. á féreg hadnagyá
nak : Hogy az egéfz. ),erusalem fel
zendült,, ki mindgyárt vitézeket vé
vén melléje,, és-a' Századotokat, alá-
futa hozzájok. Kik mikor lácták-vól~ 
na a'hadnagyo.t>ésa' vitézeket, meg-
fzftnének Pált verni., Akkor ©da j,á-
júlváa a' hadnagy, meg- foga ötét, 
és. rneg-kócözteté ótet két lántzal,és 
kérdezi-vala, ki vókia , és mit tsele-
kedett-vólna. Némellyek pedig ká-
l&mbet kiáitnak-vaia a'féregben,. És 
midőn bizonyoít nem érthetne a' 
iaj-miatt T táborba viteté ótet. És 
kó-veti-vala a5 népnek íokasága, ki-
sücvánr ó|d-meg. ócec. 

i a . . Es mjdója juár bé kezdett-

poftoí éíet€. 
volna vitetni Pál a' táborba, mem-
da, a' hadnagynak: Szabad-e valamit 
fzóllanoro te-néked: Kérlek téged' 
hadgy fzóííanom a' népssek. Es- mi-
dón amaz meg-efigedte-vóína, Pál 
a'' garádksokön állván ínte a' kezé
vel a' községnek ; és nagy halgatás 
lévén, 'Zido nyelven fzólla, mond
ván r Atyám-fiai férfiak, és atyák „ 
hallyátok-meg mentségemet, mel-
fyet rooft elócókbe adok.. AB. 22. 
Es minek-utánna eló-befzéllé,. ki 
volna, és honnan-való., és miket 
cselekedett: az © meg - térésének 
rendét-is eló-iízámlálá , az-után pe
dig monda: Midóo vifzfza - térnék 
jeru-sálembe , és imádkoznám, a* 
templomban, el - ragadtattam el
mémben, és látám a'Jésuft, hogy 
mondaná nékem : Siefs, és menny-
ki hamar Jerusákmból, mert bé 
nernvéfzik a'̂ te bizonyság-tételedet 
én-felőiem, Es énmondék; Uram, 
ók tudgyák, hogy én valék , a' ki 
bé - rekeíztettem a' tómlótzbe T és 
vertem, a' Sinagógákban azokat, a.' 
kik hiíznek-vala te-benaed: és mi
kor litvánnak a' te tanúdnak vére 
ki-untatnék,. én-is ott áiiok -vala,. 
és eggyezek-vala vélek, és órzóm-
vala az ótet meg-ólók ruháit. Es 
monda nékem: Menny-el, mert én 
téged' mefzfze ktiídlek a' nemzetek
hez. Halgátr.yák - vala pedig étet 
ez igéig, és fel - emelek ízavokat, 
mondván: Veízesd-d a' földről ez 
ülyent 7 mert nem méltó , hogy ez 
éllyen. Kiáltozván pedig azok, és 
el-vctvéa ruhájokat, é& port hány*-



Szent Pái Apoftoí elete.' 
vátr az égre, meg-hagyá a* hadnagy,. 
hogy <ket a' táborba vinnék , és 
odorokkal meg - vernék, és meg
kínoznák őtee, hogy tudná, mi-ok
ért: kiáltanának úgy reája. Es mi
kor meg-kótózcék-vólna ötatt fzíjak-
kal: monda Pál a mellette kiiú feá-
zadofnak: Szabad-e néktek Kómái 
embert, és meg nem itáltetettet meg-
oftorozni? Mellyet hallván a' ízá-
^ados, a'hadnagyhoz járúla, és hírt 
tón néki, mosdván: Mit fogfz tse-
Jekedni, mert ez ember Római pol
gár? Hozzá-menvén-pedig a had
nagy, monda neki: Mond-meg, ha 
Római Vagy-e te ? O pedig monda: 
Igen-is. Es felele a' hadnagy: Én 
nagy fommán jutottam e' polgár
sághoz. Es Pál monda: En pedig 
fzulettem-is abban. Mindgyárt el
menének azért fóle, a' kik .ótet kín-
zandók vaíának. A' hadnagy-is 
rneg-ijede, minek-utánna meg - tu-
dá , hogy Római Polgár volna. Má-
íbd nap pedig fzorgalmatosban 
meg -akarván tudni y mi okból vá
doltatnék a' 'Zidóktól, meg - óldá-
á te t , és meg-hagyá, hogy a'Papok 
cgybe-gy&lnének, és az egéíz gyü
lekezet , és eíö - hozván Pált, k&-

>^zikbe állata. 
13. Pál pedig A£f. 23, a' gyüleke

zetre tekintvén, monda: Atyám-fiai 
férfiak, én minden^ó lelki-ismérettel 
forgottam az Iíten-elótt e3 mái ná-
piglan. Ananíás pedig a5 Papi-feje
delem parantsolá az ott állóknak, 
hogy meg-ütnék a' fzáját. Akkor 
monda Pál néki: Meg-üt téged' az 
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Iíten, íejéríttetett fal. És te fiívén 
a' törvény-ízerént itüfz engem', és 
a* tórvény- ellen veretfz engem'? 
Es a' kik ott áiíanak-vala, mo.iJá-
nak: Az íften Fó-papját átkozol-e? 
Monda pedig Pái: Nem tudtam 
atyám-fiai, hogy a' Papi-fejedelem. 
M-ert írva vagyon: A' te néped fe
jedelmét ne átkozd. Tudván pe
dig Pál, hogy azoknak eggyik ré-
fze a' Szaddutzéufoké volna, és a* 
maiik a'Fariséufoké, fel-kiálta a' 
gyülekezetben : Atyám-fiai férfiak „ 
én Fariséus vagyok, a' Fariséufok 
fia, a' reméaségért, 's a' halottak
nak fel - támadásáért ítéltetem én, 
Es mikor ezeket mondotta- vóíaaT 

ígyenetlenség lón a' Fariséufok, 's 
a' Szaddutzéufok-kózótt, és el-ofzla 
a' fokasági Mert a' Szaddutzéufok 
aze mondgyak, hogy nints fel-tá
madás, fem Angyal, fem Lélác: 
á* Fariséufok pedig mind a1 kettóc 
vailyák. Lón pedig nagy kiáltás. 
Es fel-kelvén néméíly Fariséuíbk 
tufakodnak-vak, mondván: Sem
mi gonoízt nem találunk ez ember
ben : hogy-ha a' Lélek ízoüott néki, 
vagy az Angyal? És müón nagy 
ígyenetlenség lótt - volna, félvén a' 
hadnagy,-hogy Pál el ne ízaggattat-
nék tötök, parantsolá a' vitézeknek, 
hogy alá-mennének , és ki-ragad
nák ótet. A' kóvetkezendó étfzi-
ka pedig melléje állván az Úr, mon
da: Állhatatos légy: mert a' mint 
fcizonysjigot tóttél felőlem jerusá-
lemben, úgy Rómában-is bizonysá
got kell tenned. Mikor pedig meg.' 

virra-* 



16o Szent Fái / 
-ámdett-volna* egybe - adák ma
gokat némelly 'Zidók, és fogadáíl 
tőnek, mondván, hogy-fém enné-. 
Bek, fem innának, míg nem meg
élnék Pák. Többen valknak pedig 
negyven férfinál, a' kik ez 6Pzve-es-
kfivéft tótték-vala : kik a' Papi-fe
jedelmekhez, és a' vénekhez mé
nének , és mondának: FogadáíTal 
fogadtuk,, hogy femmit nem kódo
lunk ,, míg nem meg-Őlly&k Pák, 
Moít azért jelenrsétek-meg a', had
nagynak a gyülekezettel , hogy 
hozza-elő étet ti-hozzátok , mint-
fia valami bizonyosbaE, akarnátok 
tudakozni -ő-fel&le. Mi pedig mi-
nek-elotte. el - kozekeffen-T kéízek 
vagyunk őtet meg-ölni. Mikor 
pedig a' Pál húgának fia meg - hal
lotta- volna a' ieíelkedéíl, el-jöve, 
és bé-méne a'táborba,, és meg-je
lenté Pálnak.; Pál pedig magához 
hí van eggyet a' Századotok - köz-
jtül, monda: Ez ifiat vkl' a' had
nagyhoz,, mert valamit jelent-meg 
néki. Es az ugyan, melléje vévén 
íitet el-vívé a' hadnagyhoz, és mon
d a : ^ ' meg-fogatoit Pál kére en
gem' , hogy ez ifiat hozzád hoz
nám ,. befeéde lévén veled. Kezét 
fogván pedig a' hadnagy , félre mé
né véle, és meg - kérdé öcet: Mi-
tsoda^. a*mit nékem akaríz jelente
ni? O pedig monda: A "Zidók azt 
végezték , hogy kérjenek téged', 
hogy holnapi nap eíó- hozzad Pált 
a' gyülekezetbe, mint-ha valami bi
zony osbát akarnának értekezni fe
lőle-: te pedig ne.hid^y nékik, inert 

po i ío í e le te . 

kézzfilók többen' fefelkednék eHe*-
ne negyven férfinál ,. kik fel - fo
gadták ; hogy • km éfznek , fem 
ifznak, míg nem meg-ólik őtet: 
és már kéfzen vannak, várván a* 
te ígéretedet. A' hadnagy' azért 
el-botsátá az ifiat, meg-parancsol
ván ,. hogy íénkinek meg ne mon
daná, hogy ez igéket néki meg-je
lentette - volna. Es ef&-híván két 
Századait., monda nékik: Kéízktse-
tek két-fzáz vitézeket, hogy Tze-
íaréáig mennyének, és hetven lo
vaglót, és két-fzáz dárdáit, az ét* 
fzakának harmadik órája-után: és 
barmokat fzerezzetek, hogy Pált fel
ültetvén , békéséggel vigyétek Fé-
lixhez a' tifzt-tartóhoz. Kik a' íze-
rént tselekedének. 

14. Ananíás pedig a'Papi-fejede
lem, A3. 23. némelly vénekkel, és 
egy Tertullus prókátorral a5 Tifzt-
tartóhoz alá-méne Sz. Pál-ellen: kik 
igen vádollyák-vaía őtet: de Szent 
Pál ott-ís világofon meg-mucaca 
igazságát. Egy-nehány nap-után pe
dig'Félix. Druüllával a' .feleségévelj 
k i 'Zidó afzfzony - vala, elő-híva 
Pált , és hallá tőle a' Kriflus Jésus-
ban-való hitet. Beízélgctvén pe
dig, 6 az igazságról, és cílztaságrúl, 
és a' következendő ittlétről, meg
rettenvén Félix , illek : A' ml a 
möttant illeti, menny-cl: alkalmatos 
időben pedig elő-hivatlak téged'. 
Két cíztendö pétiig el-telvén, Fé-
lix-után Tíízt-tartóvá Ion /'portzais 
•FeíttiSw Féiix pedig kedveskedni" 
akarván, a' ' /adóknak, Pák fogva 

• hagyá. 



Szent Pál A 
fsagyl. ASfor. z<;- Feííus pedig, nem 
fck napák múlva törvény rízékbe 
file7 és elő-hozata. Szene Pák , ki 
síidén elő - hozatott'-volna:, Mr-
nySl-állák ótet a7 1ZMőkJ> kik Je-
iusálemból alá-meiitek-vala,. fok és-
nehéz dolgokat vetvén, ellene r mel-
lyeket meg nem bkonyíthatának,. 
Pál okát adván - Hogy,. fem a'' 'Zi-
éük törvénye-ellen ,. fem a' Tsáfzár-
ellen kassák nem vétkeztem. Fe-
íta& pedig kedveskedni, akarván a'' 
'Zidóknak,, felelvén Pálnak, mon-
\la r Akarfz-e Jerusálembe fel-men-
BÍj, és ott Hieg-itiltecni ezektói én
előttem ? Monda pedig, Pál r A' 
fsáízár itílö-ízékinél állok, ott kell 
íneg-itütetnem Í aT 'Zidoknák nem 
ártottam,, a1 mint te jobban tudod.. 
Mert ha. ártottam',, vagy halálra va
lami méltót tselekedtemv nem el
lenzék meg-halnií ha. pedig. íemmí 
aints. azokban „ mellyekkel ezek 
engem' vádolnak,, fenki engem?' né
kik nem adhat- A" Tsáfiárra ap-
gellalok.. AkkorFeftus a"gyűleke-
zettel. fcőllván;,, felele r A5'Tsáfiárra 
appelláltál, a' Tsáfzárhoz mégy.. Es 
mikor egjf-néhány napok el-múltak-
volna, Aprippa Király, és. Bernkze^ 

. alá-jó vének yizesaréaba. Feftuft. k&-
feéncenL Es. mikor Ott, fok napig; 
késnének r Feftus. emlékezek Pál-
felöl a" Királynak „ mondván s Egy/ 

t íerfitt íbgva hagyatott Félixcőly ki-
, felől,, mikorjerusálembea volnék,, 

hozzám [Övének aJ Papi- fejedelmeit,, 
és a?' 'Zidók. vénei,, halálra-való kár-
hoztatáít kérvén; &>dk«e, Siikne& 

poftól élete. l é i 
felelék-í Hogy a* Romaiaknak utm 
fzokáfbk halálra kifar valamely em
bert, minek-előtte annak,, a ' k i 
vád'okasik ,, jelen légyenek a' 'vádb<-
lói, és helyt vegyen óltalsaazás&ra-
Aprippa pedig, monda Feftusnak; 
Magam-is akarom-vala az embert 
hallani.. Holnap , úgy-mond ? meg
hallod ótet, Máfod nap. pedig,, mi
kor el- jött-volna Aprippa,, és Berni— 
tze nagy pompával, és bé-mentek-
volna a" meg-halgatő helyre alhad
nagyokkal,, és- a' varasnak fo em
bereivel, parancsolván Feílas-, Pál 
eló-hozattatéfc- Es monda Felfess 
Aprippa. Király,, és minden férfiak, 
kik eggyfitt vattojt velünk,, l á c 
tyátok ezt,, a'' kiról a'' "Zidőknafe 
egéfz. fokasága ízullott nékem Je-
rusktemhen,, kérvén,, és kiáltvánf 
hogy nemi kellene ennek, továb'' 
élni- En pedig: fel-találtam- "y hogy 
fémmi halálra -méltót nem- tseleke-
dett- O pedig ezt az Auguílusra 
appellálván,, kíitem ótet el- kfilde-* 
,nL Kiról nincs mi bizonyod: írnom 
az Urnák- Azért elótökbe hoznám 
ótet „ és leg-inkáb'te-elődbe. Agrip/-
pa Király,,hogy kérdezfcedés lévérr, 
légyen mit írnom.. Mert mőd<iéf-~ 
kül-vaiónafc láttatik nékem a' fog,-
lyoc el-küldeni,, és annak figyelt 
meg nem jelenteni-

iy ..Minek-utánnaSz.PáE^i?. .ajT, 
meg-beízéllette-vólnaazó életét,; és 
a' Kriflaishoz.-valő meg-térését, mi-
fcépea jelent-megnéki a'Kriílus Jé-
su&5, és. a"tóM>i~kőz5ct ezt mon
dotta nékis Azérc jelentem-meg 

X mskedi9 



i6z Szcöt Pál 
néked, hogy téged'fzolgává, és bi
zonysággá xendellyelek azokról a' 
miket láttál, és azokról á'mellyek-
ben meg-jelenem néked, ki-ment-
-vén téged' a' nép 's a' Pogányok-
kozzöl, a' kikhez én moft téged' kül
delek , meg -nyitni az ő ízemeket, 
hogy a' fetétségbSi a' világofságra 
térjenek, és a' Sátán hatalmából az 
lílenhez , hogy b&nóknek botsá-
nattyát vegyék, és réfzt a' Szentek-
köz&tfr, az én-bennem-való hit-ál-
tal. - Azért Agrippa Király , nem 
voltam engedetlen a' mennyei lá
tásnak : hanem elófzór azoknak, 
a' kikDamaskusban vannak, és Je-
xusákmben, és Júdeának minden 
tartományiban., és a' Pogányoknak 
hirdetem - vala, hogy penitentziát 
tartanának, és meg - térnének az 
Ifíenhez a' penitentziának méltó 
tseíekedetit tselekedvén. Az-oká-
érta"Zidók engem', midőn altem
plomban, volnék,- meg - fogván j 
meg akarnak - vala ólnü Az- Iften 
fegétségéveí pedig meg - fegéttet-
vén, e' mái napig íén'-állok, bizony
ságot tévén kicsinynek, és nagynak, 
femrnit azokon-kivől nem mond
ván , a' miket a' Próféták, és Moj-
fes mondottak k&vetkezendóknek 
lenni, hogy fzenvedendő a' Kriítus, 
hogy els5 a' hólttak fel - támadásá
ban,.'hogy világoíságot hirdetne a' 
népnek , és a' Pogányoknak. Mi
dőn ó ezeket fzólíank, Feftus nagy 
fzőval monda : Elztelenkedel Pál, 
a' fok tudományok téged" efztelen-
ségre vifaaefc: És Pál: Nem efzce-

.̂poftoí életé, 
lenkedem (úgy mond) jő Feífe 
hanem Igazságnak , és józanságnak 
igéjét ÍZüUom. Mert tudgya eze-
ket a'Király, kinek bízváft-is CzóU 
íok: mert ezek-kozzül nem alítom 
hogy valamit ne tudna. Mert ezek 
kózzül femmi nem i6tt ízúrdékban. 
Hifzfz-e Agrippa Király a' Próféták
nak? tudom, hogy hifzeCz. Agrip
pa pedig Pálnak: Kitsinyben ho»y 
el nem hitetíz, hogy Kerefeténnyé 
legyek. Es Pál kívánom az Iften-
töí, mind kitsinyben 's mind nagyi 
ban, hogy nem tsak te , de mind 
a' kik hallyák-is, ma ollyanokká 
légyenek, a' mi-némü én-ís vagyok, 
e' kötelektől meg -válva. És fel-
kelé a." Király, és a' Tifzt-tartó , és 
Bernítze, és a' kik mellettek filnek-
vala. Es mikor félre mentek-vól-
na,fzóllnak-vala egy-másnak,mond-
ván: Hogy femmi halálra, vagy fog
ságra méltót nem cselekedett ez 
embejr. Agrippa pedig monda Fe-
ftusnak': El-potsáthateák-volna ez 
embert, ha a' Tsáfzárra nera ap» 
pellált- volna. 

16, Sz, Pál Apoftol Aa. a7. a'tób'-
foglyokkal Július nevfi fzázados-
nak adaték, hogy Qíafz-orízágba 
evezne. Midőn azért az Alexan
driai tojón íbk napokon kéfedel-
mefen eveznének, a' ízéi tartóz* 
tatván őket, monda Szent Pál né
kik: Férfiaks látom, hogy bántá-
funkal, és nem tsak a* terhnek, 
és hajónak , de még íelkűnknek-is 
nagy kárával kezd lenni az evezés. 
A' fzázados pedig az igazgatónak, 
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és a* kormányos mefternek inkáb' 
hifzen-vala, hogy-fem azoknaks a' 
mik Szent Páltól mondatnak-vala. 
Annak-utánna ellenek erefzkedék 
a' forgú fzél-véfz, m êíly Euro-áqui-
lonak hívattatik. Es mikor el - ra
gadtatott-volna a5 hajó j és nem ve
hetne erőt a' izél-ellen ,, a' ízéinek 
ereíztvén a' hajót vketnek - vala. 
Az er&s fzél-véfztől hányattatván 
pedig ̂ -*íh"á<íbd napon ki-hányák a 
marhát : és ;Mímad. napon az őn-
nón kezekkel vejék-ki a' hajónak 
fzerfzámit. Serri a' nap, Cem a tsil-
lagok pedig nem láttatván fok na
pig , és nem kitsiny fzéí-véfz kivet
kezvén > már el -vétetett-Vala a' 
meg-fzabadúlásnak minden remén-
sége. És mikor fok bójt&lés lótt-
vólna, akkoron Pál fel-áliván kő-
zőtt&k, monda.:Szükség vala u-
gyan, oh férfiak, engem' halgatván, 
el nem indulni Krétából, és el- tá
voztatni ezt a' bút 's a' káru Es 
moft intelek titeket-, hogy jó fzível 
legyetek 7 mert fenkinek lelke k&z-
zölecek el nem vélz, hanem csak 
sC hajó. Mert mellém - álla ez. éj
jel az Iílen Angyala > a kié én va
gyok , és a'kinek fzolgálok „ mond
ván: Ne félly Pál , a' Tsáízár-eleí-
be kell állanod: és ímé néked aján
dékozta az litert mind a kik veled 
eveznek. Az;okáért j.5 fzível le
gyetek férfiak; mere hifzek az Men
nek y hogy úgy léfzen, a' mint meg
mondatott nékem. Egy né-mi-né-
má fzigetbe keü pedig jutnunk. 

j ? . De minek-utánna a' tizea-

kpofíoí élete. l 6 f 

negyedik étfzaka el-j&ve, evezvén 
az Adriai tengeren éj-fél-korban ? 
vélik-vala a hajófok, hogy valami 
tartományc látnának, és ki akarván 
ízókni a' hajóból, monda Sz. Pál 
a' Századosnak, és a' vitézeknek; 
Ha ezek a'hajóban nem maradnak, 
ti meg nem ízabadúlhattok. Ak
kor el-metízék a' vitézek a' tsónok 
k&teleit, és ki hagyák azt efn-i. Es 
mid&n meg-kezdene virradni, kéri-
vala Pál minnyájokat, hogy enné
nek , mondván; Tizen-négy napja 
ma 7 várakozván étlen vattok, íem-
mit nem évén. Az-okáért kérlek 
titeket, hogy egyetek a' ti egéfség-
tekért y mert fenkinek kózzfiletek 
haja- fzála fern véíz-el a' fejér&L Es 
mikor ezeket mondotta-vóína, vé
vén a1 kenyeret, hálákat- ada a? 
Iftennek mindenek láttára; és mi
kor meg-fiegte-volna enni kezdő 
Bátrabbak lévén pedig minnyájan, 
ők-is évének. Valának pedig min-
nyájan a' hajóban két-ízáz hetven
hat lelkek. Es meg - elégedvén az 
étellelj könnyebbítik-vala a*hajót, 
a' búzát ar tengerbe há&yván. Mi
kor pedig meg-virradott-vólna , a* 
fókiet nern iímérik-vala. Es mi
diin kép- ofzve - fzakadó tengernek 
helyére akadtak-vólna^ meg-űtkőz--
teték a' hajót; és az orra meg- akad
ván, mozdíthatatlan vala ugyan, 
a'hátúllya pedig, el-bomlik-vala a-' 
tengernek erejétől. A' vitézek ca-
tiátsa pedig a' vala, hogy a foglyo
kat meg-6lnékí hogy valaki ki-
úfzyán el ne ízaladna.. Ji.' Százados 

X z pecüg 



IŐ4 Szent Pál . 
pedig Pák meg akarván tarjam, 
meg-tílca. azt lenni: i s meg-hagyá, 
hogy azok, a' kik ufzhatnának, eí&-

. íz&r foatsácanák-ki magokatjesmeg-
menekednének, és a' földre ki-men-
aének: és a' tobbic deízkákon viízik-
trala-ki: némellyekec pedig! ^ hajó-
bén feerízámokon. Es így Ión, hogy 
jninden lelkek ki-mcnekednének a* 
földre. A&. 2$. Es midón ki-mene-
kedtek-vólna, ;ákkor .meg-tudák,, 
foogy Melitának hívattatnék a' Szi
get. A' Barbaruíbk pedig nem ki
csiny emberséget tselekefznek-vala 
vélek. Mert nagy tüzet rakván, jól 
tónnak-vala minnyájokkal, a' zá
porért. , «tí#y teájo%. ereaVvala, és az 
hidegért. Mikor pedig Pál alkalmas 
fok venyikét ízedett-vólna-öízve, és 
ia'tflzre tette-volaa,egy vipera-kígyó 
mikor a' meleg-miá elo-jótt-vólna, 
Jiieg-kapá a' kezét. Hogy pedig láták 
a'Barbariiíbk a'kígyótazó kezén f&g-
geni , mondanak vala egy-másnak: 
Altalán-fogva gyilkos ez ember, ki 
minek-utánna ki - menekedett a' 
cengerhól, a' bo&.ízá-állás nem had-
gya otet élni. És é le - rázván u-
gyan a'kígyót a'tfizbe, femminya-

• valyája nem lón. Azok pedig azt 
alíctyák-vala, hogy fel-dagadozna, 
cs mindgyárt el-dólne 's meg-halna. 
Ök pedig fokáig várván, és látván, 
hogy íemmi nyavalyája nem lenne, 
meg-válcozvánsIllennekmondgyák-
vala órec lenni. 

i& Azokon pedig a' helyeken 
majori yalának a' íziget Fejedelmé-
»£k^unekP.ubli.us vala neve,ki éket 

ipoftoi élete. 
bé-fqgadván, harmadnapig jő keá-
vei tartá. T&rtériék pedig , hogy 
a'Publius Actya hideg-lelésben, & 
vér-hasban gyétrettetve fekflnnék. 
Kihez Pál bé - méné : és midőn 
imádkozott-volna, és reá t&tte -vol
na kezeit, meg-gyogyítá 6'tet. Az 
meg-lévén , mirmyájan, a* kiknek 
a' fzigecben betegségek-vala , hoz
zája mennek-vala, és meg-gyógyit-
catnak-vala: kik fok tiíztelettel-is 
rifetelék Stet, és \a' tárfait. Mikor 
pedig Rómába jutottak-vőlna, meg
engedtetek Szent Pálnak, hogy ma
gán maradna az ótet orizó vitéz
zel. Harmad nap pedig egybe- hí-
ifí a? F6 'ZMkkm* Í2s éoá$a egybe* 
igyötték-volna, monda nékik: A' 
cyám-fiai férfiak, én femmit a'k&z-
ség-ellen nem cselekedvén, fera az 
atyai ízokás-ellen, fogva adattara 
Jerusálemból a' Rómaiak kezébe, 
kiknek kérdéfek levén felölem, el 
akamak-vala engem' botsátani,nii-
•vel-hogy femmi halálra-való ok nem 
volna én-bennem. Ellene mond
ván pedig a" "Zidók , kénízeríttet-i 
tem a' TsáTzárra appeílálni, nem 
,úgy, mint-ha valamim volna, a" 
mib&l az én nemzetségemet vádol
nám. Ez-okáért kívántalak azérc 
titeket látni, és fzúilani veletek. 
Mert az Izraelnek reménségéért vé
tettem-kórnyfil e' lántzal. Azok 
pedig mondának néki; mi íém le
velet nem vöttönk felőled Júdeá
ból, íem az ide jóvó atya-fiak-kóz-
zöl fenki nem jelentett vagy ízól-
lotc valami gone&c felőled. Kí

ván-



Szent íál A J M M elete i % 
vannyúk pedig tóled hallani, mi- az llien prízágát, és tanítván a* 
tsoda ércelemben légy: mese tud- tnlk az üt Jésus Kriftus-felól vaa-
va vagyon nálunk, hogy e vaí- nak , minden bátorsággal, dltás-
lásnak mindenütt eUene-mondatik. cSkfil. 
Mikor pedig napot rendeltek-vúlna 19. Kéterztendó mulva,Szene-
méki, -nagy fokán hozzáfa f övének ka a5 Néró Tsáfiar Pretzepcora efe-
a'fzálláfra, Mcnek bizonyságot té- dezésére d-b&tsactaték Szent Pál 
vén, magyarázza-vala az lften orízá- Apoítol, mivel -hogy néki igen nagy 
gát , és tanácsollya-vala nékik Jé- barkttya iótt-vala Annéus Szeneka. 
Suít a* Mójfes törvényéből, és a* Szene Jerúnimus azt írja": ibqgy 
Prófétákból, reggeltől - fogra d i - Szent Pkl Apoftol mint egy vízzel 
véig. Es némellyek hifznek-vala meg - rakodott nagy sfir& feiyhl 
.azoknak, a'meliyek mondamak-va- meg akarja-vala öntözni az Iftea-
!a: némellyek pedig nem hifznek- nek egéfz Anya-fzenr-egy-házát, Je-
-frala. Es midőn egy-más-kőzótc rus'alemtól-fogva Magyar- orízkgig, 
néni eggyeznének, el - ménének, és a' kórnyúl - való tartományokig 

' Pál egy ízót mondván: Hogy jól prédikkllotta az Evangyeliomot, és 
ízúllptt a* Szent Lélek Ifaías Profé- Spanyoi-orfzágba érkezett, fel-jár-
ta-altal á 'mi atyáinknak , mond- van eggyik tenger izél étőWogva a* 
yán: Mennye1 néphez,ésmondgyad más cenger izéiéig. Végtére viiz-
nékik : Föllel hallotok, és nem ér- íza-tére Rómába, nyóltz efkendeig 
titek; és látván láttok, és által nem fok tartományokban prédikállván; 
Iktcyátok. Mert meg;- temérdekük Sok idővel az-előte Szent Péter A-
c' népnek ízíve, és fülökkel nehe- poftól már Rómában vala, ki fok 
zen hallottak, és fzemeket bé-hún- népet térítvén az Iílenhez lafíaa-
ták: hogy ne talám láífanak . íze- Man el-ízakafzkodik - vala a' bál-
mekkel, és fíilókkel hallyanak, és ványoknak imádáía, A'Báal Pa-: 
Givókkel értsenek , és meg-térje- pok, és a'Pogányok templominak 
nek, és meg-gyogyktfam ókét. Tud- fzolgai igen panaízolkodknak Néró 
va légyen azért néktek, hogy a' Tsküámak, mondván: Hogy az 
Pogányoknak küldetett ez az Utén- sgéíz Imperiumnak elkeli romlani, 
nek űdvőzkéíe, és ók meg-halgát- ha meg nem bánteci azokat, a'kik 
tyák. Es mikor ezeket mondotta- fejeka'Kerefztényeknek. Nemvók 
volna, iri-menének ó-tóle a' 'Zi- fzükség fokát faradni, hogy erre 
dók, fok kérdezkedéfek lévén ón- vehefsék Néró Tsáízkrt, ki termé-
nón-közőttók. Két egéfz eliten- ízete-fzerént igen hajlandó vala a.s 

deig marada pedig az ö fzalláskn, vér-ortáfra. Annak - íőlőtte még 
, és mindeneket bé-íógad-vala, a' kik a' Római Polgárok-kózzul-is fokaa 

Jhozzája mennek-vala, prédikáilváa panafzolkadtakj hegy az ő feleséi 
X 3 gek 



t66 Szent Pál l 
geíc Kerefztényekké l&ttek-vólna, 
és n-sm akarnának 6--vélek továb' 
táxfoikodni • kikkel Néronak-is két 
felesége vak. A'Tsáfzár meg-fo
gata Szerit Péter,..és Szent Pál A-
jioftolokatj. mint íeg-efeoketj és 
okait mind azoknak, mellyekrola' 
Báal Papok y és a' Polgárok pana-
fiolködnük -vak. Szent Pál Apó
itok hamar meg-találák r de Szent 
Péternek meg-jelenték a' Kerefz-
tények,. és- igen kerék ótet, hogy 
ímenne-ki Rómából; és 6 ki akarván 
menni r a' Kriíius jésuft eló-talála,-
a' mint meg-mon-dók az 6 életében. 
Az-okádit meg-tére a' várasba, megr-
fogaték,, és nem fok napok múlva', 
mind a'ketten halálra fzententziáz-
tatának r de nem egy módon; mert 
Szent.Pétert meg-fefzkék , melly a' 
meg-ízententziáztattaknak közönsé
ges- halálok vak- Szent Pálnak 
pedig fejét vévék, mint Fo nemes 
embernek y és ebben meg-tarták a' 
Római Polgárságnak privilégiumát, 

so» A' töb' Szentek - között 
Fenki nem- találunk ,. a' ki ájtatosb 
fctt-vilna az Úr Jésus- Szentséges 
nevéhez Szent Pál Apollóinál: mi
kor íejik révek,. háromízor Jósait 
kiáíca,: három helyen- fel ->ugrék a' 
feje, és ottan mindgyárt tó rom fzép 
kát-forrás íákada.- Azt a.' helyt a,' 
mái napig; Qkfzúl Tre/bntánénak 
íajik,.meiiy magyarul három kút-íot 
téfzeia.. tlgyan- azon- helyen- egy 
feiíp- Templom- építtetett a' Szent 
Pál Apo-uQÍ tiíLteíségére,, a' mt'gr 
ja;cv«zettbáEO£B,ki*t»íörrás bé-k.ew> 

poftól éíete. 
tetvén a' templom k5-faMvaf, A* 
Szent Pál halála-után Szent Diéaes-
az ö tanítványa , ki akkor jelen 
vala , egy levelet íra Szent Timo-
teusnak, ki Ö-is a' Szent Pál Apo-
ftöl tanítványa r a k , és elé-fzán> 
lálván az ö halálát, keferves fzá-
nakodáfttéfzen, és a' többi-között 
e' keferves ízúkat mondgya: Hol 
vagyon moft , édes atyám-fia , a'te 
Szent Atyád Pál, a' Nemzeteknek 
Doktora , igazságnak prédikátora, 
ízegényéknek attya, mennyei em
ber, és az Apcftolok dicsősége. 
Nem írja Ö többízör néked az ö fzent-
Sréges kezével : J*j-el fzerelmes 
fiam- Nem olvashátfeti többfzö/ 
levelet, a' meliy-alatt írva volna: 
Pál méltatkn fzolgája a* Kriftus 
Jésusnak. Nem írja ö többízör felö
led a' varasnak, mondván: Fogad-
gyátok-bé az én ízerelmes fiamat 
Timoteuft, és úgy tartsátok étet, 
mint magamot. 

2 1 , Arany-(zajú Szent János-
azt mondgya, hogy: Mitsoda nyelv 
méltán- elö -ízámláihattya a' Szent 
Pál Aportól nagy érdemit: kiben 
az Úr Iften öízve-gyfijiötte mind 
azokat, a'miket mái oknak ofztott, 
Ábel dksktetete , mert ö kedves 
áljozatot tótt az lílennek. Dí-
tsírjök mi ezt a' Szent Apoílolt, 
ki minden nap ón-n ón-magát téfzi-
vak ákíozatúl az Mennek; söt nem 
tsak ónn!>n-magát, hanem azon 
iára 'ott,. hogy az egéíz világot az 
Úr iíieimdí áljozatúl Lé-tnutaíTa. 
fis l.eyy <izt roeg - tsekkedheík, 

tsak 



Szent Pál Ápoftol élete, 
• tsak nem repülvén tnégyen -vak 
•eggyik tartományból^ a' maiikba 
prédikállván a'jésus Kriftus-nevét. 
Nem elégízik-vala azt tseiekedni, 
hogy az emberek Angyalokká lé
gyenek , hanem azokat, kik ollya-
nok valanak, mint az ördögök, az 
Angyalokhoz hafonlokká céfzi-vaia, 
Absí meg-öletett az 6 aetya-fiától: 
ez a' Szent Apoítol azoktól ólet-
tecetc-meg., kiket ó meg akart fza-
badítani az órők haláltól Nóe 

.j és a' fiait meg-fzabadka egy-
a' bárkában a' víz - ózontól: 

magát, 
ízer 
Szent Pál meg-fzámlálhatatkn fok 
népet •fzabadított-meg a' pokolnak 
víz-ózonétól, nem fából csinálta
tott bárkával, hanem az Ó prédi-
kállásával, és a' Szent Lélekkel tel-
Jyes .leveleivel. A' Nóe bárkájába 
a' melly holló bé-ment ^ ugyan hol
ló volt, mikor ki-jőtt; a' melly orofz-' 
lány bé-m'ent, ugyan oröíz'ány volt, 
mikor ki-jótt; de a' ki halgattya-
vala aJ Szent Pál tudományát, ha 
annak halgatására ment mint a' far
kas, viízíza tért onnét mint a? bk-
jányV ha oda ment mint a'ragado
zó madár, ollyanná lótt, minta* 
fzelíd. galamb. Ábrahám dítsírte-
te t t , mert e]-hagyta a5 hazáját az 
líten parantsokttyára: Szent Pál 
meg-érdemli,hogy dítsírtefsék, mert 
a' Kriftus Jésusére mindeneket el
hagyott. Ábrahám ki-tévé magát 
a' vefzedelemre, hogy Lótot az ó 
attya-fiát meg-fzabadicaná az ő el-
lenségitól., kik ótet ei-rabiották-

i6f 
netn fokfzor t&tte-ki magát a' hx~ 
falnak vefzedeimére, hogy azokat 
meg-ízabadítaná, kik hozzája ellen' 
ség-képen vifelik-vala magokat 
Ábrahám meg-akará egyfzer áldoz
ni az é fiát: Szent Pál ezerízer-is 
áldozta ónnón-magát az Iftennek. 
Ifaiás Próféta díesírtetett a' béke-
ségestűrés-fzenvedésárt: Szent Pál
nak nem kevefeb' törés-fzehvedéfi 
váltanak. Jákob hét efztendeig 
fzolgák, hogy a' fzép Rákelt el
nyerné: Szent Pál többet fzolgálc 
a" Kriftus Jésus Jegyeséért, az Anya-
fzent-egy-házért: ésízenvedettnem 
a' napnak hévségétól, hanem -a' kő
vázéitól, és fok veréfektól. "Jákob 
el-futa az ó báttya dfihófségécól: 
Szent Pál hogy el-futna azoknak dű-
hófségécól , kiket Ó attya -fiainak 
tart-vaia lenni ,• egy kosárban kö
téllel bocsáttatik - le a' Damaskus 
várafa kó-faíkn, jób dítsíftetett,' 
mert az ó háza mindenkor nyitva 
vófc a! fzegényeknek : Szent Pál 
mindenekhez méltóztatik-vaia, és 
a' bűnösekkel táríalkodik - vak. 
Mojíés kérte azlftent, hogy fza-
badkaná-meg az ó népét, vagy tór-
iené-ki ótet az éiók könyvébe!; -Sz." 
Pál átkozott akar-vak knhi az"ó; 
attya-fiaiért. Senki nem volt, a' ki 
ollyan Izívefen fíratta-vóJaa a* ma
ga vétkeit, a'mint:Szent Pál űratr 
tya-vala egyebek vétkeit. 

1%. Szent-Pál nem tsák^az eríiv 
berekét fellyul-hakdta, a' kik tsft-> 
bóí-valók i hanem az Angyalokat* 

yalaj Szejst Pál nem egyfzer, ha- is?, "kik tsaJc-'-lékkból áfknáicj,; 
Sót 



iát Szent Ancírás JÜpoffoI éíete. 
S'Őt a" niintr Arany-fzájú Szent János. 
uiondgya :..Úgy látfzik,, hogy énnón-
maga-Szent Pal mondaná magáról, 
az.Eíéfus-bélkkhez:írván,, Epief.^. 
V.-é. to. hogy az Angyalok valami 
dolgot tanultak b - tőle. Mindem 
tartomány egy Angyalnak comtmn-
dákatotc: Szene Pálnak pedig az 
egéfir világ. A'' Szent Pál Apoítol 
mártíromsága volt Szent Iván. bá
vának 29. napján,, Kriftus Urunk 
ftűletéséhek 6 f -eíztende jében,melly 
utolsó vúlc a' Néró; Tsáízár biro
dalmának.. Szent Gergely Pápa azt. 
rendűié, hogy azon holnapnak. 30.. 
napján ízenteltetnék az 6 Innepe,, 
hogy az-elött -valő nap Szent Pé
ternek, hagyatnék;. és mind a! ket

tőnek lenne magán - való ünnepe 
Nkzéforus Kálíxtus azt raondgya* 
hogy Szent Pál Apo'ftol teltében* 
kicsiny termetű volt,, és valamennyi-
re vaítagok vókak az & vállaL Az 
ortzája. fejér vők „ és: igen tekinte
tes. Kksiny feje: vők, és.'a''íze
méi kedvelek,, és kelkmetefek vol
tak r hofzfzak valánafc a" ízemóldö* 
ki v éa az orra. kitsinnyé ías. módra 
horgas, vők;, hofzgú vala a' feakal-
la,, igen sfir&>. a,r ízakálla, és a'haja 
ízálai - között némellyek fejérek 
voltának. Az. & élete tifzteletes 
vala, és ájtatoíságra indított egyC 
beket; jelét adván, hogy az líteni 
malafztnak válafztotc. edénye vol
na^. . 

Szent ANDRÁS Apoítol élete. 
4$*'Szent Evwime]§tsm$$Tr er az S> 

tmítványinak íráfiból% kikAká-
jáűda nug-ítták a% é; Mártírom-
ságát „ és tiP AutowsMól fom-
maian foglaltatott.. 

%.. CJZepK András. Apeffol a." Gáli-
KJ léai: tartományban - Bedzaida: 

város bői-való' vők,. Szent Péter A-
f ollóinak hártya „ és.Kereiztel6> Sz„ 
Jánosnak tanítványa.. Annafe-utáxv 
aai pedig; mi; módon, lőtt a,' Kriffius; 
jésus, tanítványa,, Szent János> Ef 
•yangyeliíLí. vjlágoföm meg.-írta> 
jnond-ván : Joun. e.. v. j;f„. Ali-va--
la János,,és ketten az ö> tanítványi-
JtőzzöL £slátván.Jésuft/arni^moa-
d^r íni^a^ütea, báranya.. %,hal

lá 6tec ar két tanítvány» hogy fzóír 
lana„ és. kÓveték Jésuftl Fordúlr 
van pedig Jésus,, és.látván, hogy 
ótet követnék, monda nekik :• Mit 
kérettek* Kik mondának aéki r R.af>-
bi ( melly meg-magyara2tatván Me~ 
íiemekm©ndatik> hol lakol. I Mon
da nékik.-.- Jertek-el,, és láfsátok-
meg. El-ménének,,ésmeg-láták,, . 
hol laknék,, és.nálamaradámfc azoa 
napon r vala: pedig, úgy-rnmt tíz; óra-
András, pedig, a." Simon. Péternek 
báttya. eggyik vala. a"kecc6-kózz.öi^ 
kik hallották-vala. Jánoftúl „ és-. kfc-
vették -valai őtet„ Taiaiá. areló.* 
Íi6r aa őttséc Simont,, és mondai 
néki pM^-fcuaittjJi, a,' MeflSWl ([melly 

Kii-



Szent András 
Kriftusnak magyaráztatik) és Jé-
sushóz vívé 6tet. Reá tekéntvén 
pedig Jésus , monda : Te vagy- a' 
a' Simon a' Jóna fia r te Tzé&snak 
hívattatol: melly Péternek magya.-
ráztatik. Annak - titánná mátbd* 
ízor-is híva őket a'-Kriítus Jésus, 
a'mint meg-írták az Evangyelifták, 
mondván : Matt.4. v. i#. Járván 
pedig Jésus a" Galileai' tenger-mel-
lett, láta két atya-fiat, Simont, ki 
Péternek hívattatik, és az attya-riát' 
Andráft, hálót vetvén a' tengerbe, 
( mert haláfzok valának ) és mon
da nékik: Jójetek utánnam, és ti
teket emberek haláfzivá eéfzlek. 
Azok pedig mindgykrt el-hagyván 
a'-hálókat, követék 6tet. Es at
tól - fogva 6 - véle tárfoikodának, 
és 6 Apoftolokká tévé 6ket. J-aan. 
ó.v.p. Szent János Evangyelifta . 
emlékezetet téfzen Szent András 
Apoftolról, eló-fzámlálván a' csu
da-tételt , mellyer az Iften Fia tse-
lekedék a'pufztában , mikor meg 
akarván elégíteni az öt ezer embert, 
monda Filepnek: Honnét véízönk 
kenyereket, hogy ezek "egyenek? 
Ki felelvén, kicsiny hitet mutata. 
Szent András pedig valamennyivel 
nagyob' hitet mutata , mondván: 
Vagyon itt egy gyermek , kinek* 
6t árpa kenyere vagyon", és két 
hala, de ezek micsodák ennyi-kó-
zótt. jf-nan, 12. v. 20. lígyan Sz. 
János Evangydiíía meg-írca , hogy 
némeily pogányok kívánván iítni 
á* Kriftus jésuit, a'tsuda-tételek
é r t , meilyeket ö-feióle hailoctak-

Sí.ntck Elete. 

Apoíiol éíete, 16" 9 
vak, kerék Szent Fiiepet, hogy 
meg-láthatnák a' jésuit. El-méne 
Filep, és meg-mondá Sz. András
nak- András iíinég, és Filep meg' 
mondák Jésusnak. jésus pedig le
iele nékik, mondván: El - jött az 
óra , hogy meg - ditsőítteisék az 
ember Fia. AzEvangy diómban nem 
olvaftatik egyéb ki-vák-képen-való 
dolog Szent András Apoftoiról .* jól
lehet bizonyos dolog az, hogy ö 
minden dologban jelen találtatoct, 
mellyekben k&zönségeíen monda
tik , hogy a' Kriftus Apoftolí jelen 
voltak. Jelen vúk, mikor Lázár 
fel-támafztaték. Jelen vók, mikor 
Kriftus Urunk nagy pompával mé
né Jerusálembe virág-vasárnap, je
len vók az utolsó vacsorán, hotatt 
Pappá fzenteltecék, és Püípókké, 
a' Kr-iftus Szent Teftét, és Vérét 
magához vévé. Annak-utánna a' 
többivel egyetemben el - hagyá az 
Urat., és azokkal eggyűtc el-futa. 
Látta Meg-váltó Kriftus Urunkat di
csőséges fel -támadáfa-után: látta 
az 6 csudálatos mennybe menetelét. 
A' Szent Lélek Iftent, és az 0 aján
dékit el-vőtte a' többivel egye
temben, 

a. Pxédikállotta az Ev^ngyelio-
mot Européa Scitiában, melfy förs-
ban jutott-vak néki. Onnét Epi-
rusba, és Trátziába méné, és mind 
azokban a' tartományokban prédi-
káilott, csudákat tőtc, és fok nem
zetségeket meg-térített a' Kriftus 
Jésushoz. Végezetre Ákájába Pá-
trás nevű vkrasba érkezek, és ot-

Y tan 



170 Szent András 
tan meg-áliapodék prédikálván, és 
nagy gyürnöksöt hozván , a' fok 
népekérc, a' kikmeg-tércenek, nem 
tsak abban a' varasban, hanem a' 
Scörnyfil-való tartományokban. Ke
vés idö-álatt , tsak alig találtatik^ 
vala fen'-áUani. a' Bálványok tem
plomi-kózzöl, mert mind az éló 
íftennek ízenteícetnek-vala; holott 
Szent András Apoítol moft e' tem
plomban , moft pedig amabban, 

- minden nap- Szent Misét izolgák. 
Levitákat, és .más rend-béli Egy^há-
zi fzolgákat rendele , a' kik étet 
fegétenék e1 fzentséges dologban. 
Minnyájan fzeretik •. vala ótet, és 
nagy tifcceletben tartották, mivel
hogy ifmérik-vala az literinek nagy 
jó voltát, és irgalmafságát, mellyet 
Szent András-által cselekedett né
kik. Az ö élete mindenek eleven 
példája volt, az &. befzédivel min
deneket meg-eröíitetc, és az ő cse
lekedeti nagy haíznára vókak min-
deáeknek : mert meg- gyógyította 
a' betegeket, és ördögöt áz-vala. 
Mindenekkel jól tselekeízik - vala, 
és meg nem engedte, hogy valaki
nek gonofzt cselekednének. Abba 
a' várasba méné' egy Egéás nevű 
•Prefektus, kit a''Rómaiak küldöt
tek , hogy azt a' tartományt igaz
gatná. Ez látván, mint folynának 
tC dolgok, oldozni*"kezdé a Ke-
lefzcényeket , arra kénfzerítvén, 
hogy áldozatot tennének a' Bálvá-, 
nyoknak. Hozzája méné Szent 
András Apoítol , és monda néki; 
Te Egéás azzal tartoznál, hogy te 

Apoftdl elete. 
•bírája lévén az embereknek, me»-
ifmérnéd a' Bírádat, a' ki mennyek
ben vagyon ; és meg - ifrnéfvén, 
mint igaz lítenedet tifztdnéd, és 
imádnád Ótet: ki mindeneknek te-
remtő íítene, kicól mind e' földön 
mind pedig az Egekben minden jók 
fzármaznak. Monda néki Egéás: 
Taiám te vagy amaz András, a' ki 
el-rontod az Iftenek templomit, és 
el-hiteted az embereket, hogy be
vegyék a' Kerefztények babonás 
vallását, mellyet, meg - parancsol
ták a'Rómaiak, hogy mindenike ől. 
dózzék, és rontsák-el. Felele Sz, 
András; A' Rómaiak még* nem ér-
tették-meg, mi-képen az Iíten Fia 
mennyekből a' földre jött az em
berek idvo&égéért, és mint taní
totta az embereket, hogy ezek a" 
bálványok , kiket te literieknek 
mondaíz lennj, nem egyebek, ha
nem Órdög&k, kik meg - tsallyák 
az embereket, és el-cavozcattyák 
az Iíten ízolgálattyától > hogy az 
igaz lílennek ne ízolgállyanak, ha
nem az Ördögnek, a'teltnek, és a' 
világnak, hogy fok undok vétkek
kel meg-celvén e' világon, hólcok-
után örök kínokkal, és ki-mond-
hacaclan nagy gyötrelmekkel fizef-
fenek a' más világon. Monda Egé
ás: Ezekec a' dolgokat prédikállot-
ta a' cí Krittuíiok a' 'Zidokixa.lt, 
meílyckért íél-íefricék ócet a' ke-
refzc-fara. Monda Szent András, 
Te igazat mondaíz, bogy £. Kfi-
ftus Jésus a' kerefzt-fan hólt-meg; 
de önnön - maga akarattyábói vők 
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Szent András Ápolta! élete. .271 
Mí-képfen az ő akarattyából ? fekfzik-vala, kic ízeret-vak Jésúa. 
1-, Perpás: Nem tucfervuk-e-.firwv In te azért annak az-én őtsém Pé*~ 

v&i és monda néki-: Kicsoda az, a" 
ki-felől mondgya ? Ki midőn meg
kérdette-volna, mondván: Uram 
kítsoda az? Felele Jésus: Az a ki
nek én ^bé-mártott kenyeret nyúj
tok- És mikor bé-mártotta-vólna ., 
a' kenyeret, Júdásnak adáa' Simon 
Iskariot fiának, a' ki ótet el-árúlá* 
és már el - kezdette-vala az árúlta-
táft. Ezekből meg-ismérhetnjj hogy 
az én Meíterem tudván minden dol
gokat , meg - óltajmazhatta - volna 
magát, és meg nem oltalmazván „ 
fzűkség mgg-vallani, hogy 6 maga 
akarattyából hók-meg. 

3. Monda Egéás : akar maga 
akarattyából, akár kénfzerkésből 
hók - vóina-meg > én tsudáíkozora 

gyobbat mondok néked., mivel-hogy te-rajtad, hogy íften-gyanánt akaríz 
az én őtsém Péter ellent akarván imádni egy embert, ki végtére meg-

az. 
monda F.géás: Nem tudgyuk-e,. hogy 
egy az 6 tanítványi-kózzfil árúlta-él 
&tet , és a5 'Zidók-kezébe adta, kik 
az h Fejedelmeknek vitték, á" ki 
meg - fefzítteté étet ? Mind ezek a* 
dolgok nem onutattyák, hogy a' 
maga akarattyából hóle-yóina-meg. 
Felele Szent András: Én az ő ta
nítványa voltam , 's moft-is a* va
gyok , és mondom, hogy 6 maga 
akarattyából bók-meg, mert ezeket 
a'dolgokat annak-elocte meg^mon-
dótta, és nékünk tudtunkra adta, 
mondván: Matt. t6,. 11. • 21, hogy 
néki Jerusálembe. kellene< menni, 
és íbkakat fzenv«dni a' vénektől-,--
és az írás-tudóktól, és a'-Papi-fe
jedelmektől, és meg-ólettetni, és 

'harmadnapon feí-támadni. Sőt na-

az ő feénvedéfiben tartani , hogy 
azokat meg ne engedné maga-felől, 
monda: • Távúi légyen- tőled" Uram • 
nem '"íéízeo ez néked. Monda Jé
sus-Péternek: Menny hátra Sátán, 
botránkozáíra vagy nékem, mert 
nem érted azokat, mellyek az Ifte-
n é , hanem azokat,, mellyek az'emr. 
kereké. Ezzel meg-muta-tá,,hogy 
néki nem tetízenék, u' ki az 6 ízen-
vedélít meg akamíi eiienzeni. J-o-
812. ij.z-.-3i. Mikor pedig Jésus 
azt mon--á, hogy egy kózzulűnk 
el-ái-űllya etet , mi tanítványok né-
z 'nk-TJa egy-máír.i, kételkedvén 
k:-f:iő: mondaná. Vala pedig egy 
isni-kózzúlűnk, ki a ' jésus. melyén 

fefzíttetett. Felele Szent András; 
igen nagy titkos dolga volt V ke-
reíztnek , mellyet én néked meg-, 
magyarázok , ha egy kis tfiréffeí 
meg akarjz engem' halgami. Mon
da Egéás: Én meg«ha!gatiak téged', 
de ha az-után te meg nem -halgatíz 
engem', és nékem nem léízeíz en
gedelmes, meg-érzed a' te-hátadon 
&' kerefztnek titkos dolgát. Feiele 
Szent András Apofíoi.* Ne íenyegefs 
engem' a' kereíztci: mert ha én at
tól felnek, nsm prédkáíjanám an-
,nak ditsőségét, meíiy e'-kipen va-
.gyon: Az dsó ember haíálra fzen-
cciitziázcatván, r-ogy a mcg-dltott 
iának gyfurokséDcI evett, illend& 

Y % -volt, 
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17a Szent András 
vófc hogy a' kereízt - fának gyü
mölcsével ki - fizetnék a' halál af 

világból, és az emberi nemzetnek 
kára meg-orvofoltatnék: és mint
hogy az elsó ember a' íz&z földből 
formáltatott, és a' világnak romlá-
fa 6-tőle fzereztetett, így ilíendó 
vol t , hogy a' Kriftus Jésus a' ma-
kula - nélkül - való Szűz Máriától 
fzuletcetnék igaz ember , és igaz 
íften, és ugyan 6 lenne qka a' vi
lág meg - váltásának. Ádám ki
nyílj tá a' kezét, hogy el-vegye a'" 
meg-tikott fának gyűmóltsét: Kri
ftus ki-terjefeté a' kezét,, hogy ke-
refzt-fara ízegeztetnék. Ádám megr 
kóftolá a' meg-tiltott gyumőksőt; 
Kriftus pedig a' kefera mérget. Egy 
fommában azt mondom néked , 
hogy az én Uram lítenem halandó 
teltbe öltözött, hogy minket hal
hatatlanságba öltöztetne, és né
künk örök életet adna. 

4. Egy darab ideig halgatván 
Egéás Szent András Apoftolt, mon
da néki : Számláld-elő te ezeket a' 
dolgokat annak, a'ki el akarja hin
n i : te pedig el-hid' bizonnyal, 
hogy ha az ífteneknek áldozatot 
nem téízeíz, én téged' a' kereízt-
fara tétetlek, mellyet te olly-igen 
dítsíríz. Felele Szent András: En 
minden nap áldozok a' mindenha-

-tó igaz éló Iftennek, nem a'temjén 
-fuftét, nem a' bikák húsát, fem a' 
"bakok vérét, hanem a' makuia-
.nélk&l-való bárányt, meg-fzentel-
vén az ö Szentséges teftéc , mel
lyet évén a' hívek, és iván as fi 

Apoftol élete. 
véréc, a' bárány épen , és eleve
nen meg-marad; mint az-előtt; jói. 
lehet a' hívek bizonnyal egfék az 
6 teftét, és igyák az 6 vérét. Mint 
Jehet az? monda Egéás. Felele 
Szent András: Ha meg kell azt né
ked mondanom , és te meg-akarod 
érteni, ízákség, hogy elsőben légy 
Kerefzténnyé. Monda Egéás: En 
téged'fok kínokkal, és gyötrelmek
kel kénfzerítlek, hogy meg - ma
gyarázzad, és ollyan módon meg^ 
ércem. Az-után Szent Andráít a' 
tőmlöczbe vetteté , a' hová fok 
nép gyíüle, és a' Prefektus - ellen 
fel akarának támadni:. de a' Szent 
Apoftol nem engedé, mivel-hogy a' 
tőjonlőtzből prédikálla nékik, és le-
tsendeíité őket , hogy pártot ne 
ütnének a' Tirannus-ellen, ki arra 
jutott-vólna, hogy néki alkalma-
tofságot adna az érdemlésre : Matt. 
10. v, 23. ki ha a teítec fanyaiv 
gaccya, nincsen hatalma , hogy a' 
léleknek krchafíbn; J-oan. 16. 22, 
a' kínoknak fájdalmi hamar el-múl-
nak, de a' jucalom , melly azokból' 
ízarmazik, örökké meg-marad. In-
káb' cil'ztelni kell ötct , és kedvet 
kereíhi, hogy-fem ellene támadni, 
mert ő fok jót tselekedhetik-*. 
Ezekkel, és cőb' dolgokkal, mel-
lyeket Szent András Apoftol mon
da , meg-tarcúzcatá a' népet , hogy 
pártot ne ftenének a' Prefektus-el
len, és ócet cröízakkal ki ne ven
nék a' tömlőtzböl. 

5. A' kővetkező napon Egéás 
maga-elejébe viceté Szent Andráít s 

és 



Szent András 
és monda néki: Én azt hif/em , 
hogy te eízcdre fordúlíz, és el-ha
gyod azt a' bolondságot, a' melly 
meg-homályofitotta a te elmédet ; 
és hogy ei- hagyván dítsírni ama' 
te Kriítufodat, orvendezfz a' te kí
vánatos életeddel, és meg - fzabadi-
tod magadat a' rettenetes halakul. 
Feíele az Apoífoi: A' Kriítus dí-
tsíreri, és az ő-benrte-való hit-néí-
knl fem igaz őrSm, fetn igaz élet 
nem találtatik, a' mint mindenkor 
prédikáltattam e'tartományban, a' 
hova küldött engem' a Krittus jé-
sus , hogy az emberek el - hagyván 
a' Bálványok imádását, és bé-vé-

» vén a' Szent hitet, meg - ízabadúl-
nának a' haláltól, és nyernének igaz 
életet. Monda Egéás: Ugyan e' 
dologért kénfzerítlek téged' áldoza
tokat tenni az Ifteneknek , hogy 
mind azok a' népek, a' kik tőled 
meg - tsalattattak, hadgyák-el a te 
tudományodnak hivságát, és'tér-
jének-vifzfza az 6 régi Ifteneknek 
tiízteletére: mert nékem úgy lát-
fzik, hogy nintsen váras az egéíz 
Akájában, a'hol az Ifteneknek tem
plomi el nem hagyattak-volna: és 
te lévén annak az oka, azt akar
nám , hogy háíönló -képen oka len
nél , hogy vifzfza - térnének azok
nak gyakorlására, i s meg-nyittat
nának az áldozatok: mellyet meg-

.. cselekedvén, kedves léfzefz az Iftc-
neknél, kik ellened igen meg-ha-
raguttak. De ha más-képen akaríz 
Cselekedni, kéfzíttsed .magadat a' 
rettenetes nagy kínoknak (z-enve-
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désére, meüyeket néked adatok , 
és végezetre a kereízt - fan meg
halni. Felele Szent András, mond
ván: Haigaft engem' halálnak fia, 
a' pokolnak örók tüzére el- kéízít-
tetett ízáraz fa : én mind eddig 
édesdeden befzéitem néked, gon
dolván, hogy te okos ember lévén, 
helyt adíz az én fzavaimnak , el
hagyván a'hamis Ifteneknek hívsá
gos tiöteletét: de mint-hogy látlak 
téged' olíy meg-áitalko-Jattnak, és 
keménynek lenni, világofon mon
dom néked; Ne gondold azt, hogy 
engem' a' te fenyegetétíddel meg-
ije&tefz: tseleked' azt velem, a 'mk 
ákarfz; mert mennél nagyobbak 
léfznek az én kín-ízenvedéiim, an
nál nagyob' íéfzeri az órók élet
nek jutáim^, mellyet azokért ád 
nékem az Úr Jésus Kriítus: és na
gyobbak léfznek a' büntetetek, 
meiiyek ei-kérzktetnek néked po^ 
kolban; holott az lilének, kiket te 
moftan imádaíz, illendő jutalmat 
adnak néked, mind órókké kínoz
ván téged'; mivel azok nem egye
bek , hanem őrdógók. Egéás ezek
ért az igékért felettéb' meg-hara-
g'uvék: az-okáért mezítelen vétkez-
teté Szent András Apoftolt, és meg-
parantsolá, hogy heten a' hóhérok 
kegyetlen - képen meg-vernék Él
tet, kik három versben vákoztaták 
magokat, és olly nagy fokasága volt 
a' (ebeknek > meiiyek a' Szent A-
poftol teftén hagyatának, hogy^ az 
egéfz teltéből, mint. az efrö úgy 
folyt a' vér , mivel-hogy tstécól-
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174 Szent András 
fogva talpig rakva vók a' febek-
kel-s. 

6.'-Akkor monda néki Egéás.* 
Kérkk téged' András, kóiiy&rfifiy* 
meg -tennen--magadon-'" gondold--
m é g , hogy az a' te véíed, mellyet 
ki-ontaiz, kevésa'hoz képeit, a*mit 
fogíz-fzénvednir mert ha meg nem 
Táltúzcatod vélckedtfedet , én té
ged' a' kerefet-fára tétetlek. Fele
ié néki Szent András, mondván : 
En' a' Kriílus Jésus fzöígája vagyok, 
és- nem félek, sót ízeretem a" ke-
refZRtr te-néked valóban kellene 
félned } mert ha nem hifzefz a' Kri- • 
fiúsban,- a-" te kín-ízenvedéfid ki\-
í&mbek léfznek az eáyimeknél; 
mert ezek két nap el-végez6dnek, 
a' te gyótrelmid pedig örökké tar
tanak. Egéás továb' nem törhet
vén, meg-parantsolá y hogy Szent 
Andráít a' kereízt-fára tévén, kö
telekkel reá kötöznék; és ne fze-
gekkél feegeznék arra r mellyet 6 
íendele nem kőnyóröletefségböl, 
hanem ho^y a' gyötrelem továb' 
tartana. Midén a5' vitézek a' már-
íiromságra vinnék Szent Aadrás 
Apóitok, feáiwtalan íök népek gyö-
íéuek oda- nagy fizóval kiáltván: 
Mit tselekedei'E ez az- igaz ember^ 
ts az lílen- baráttya r a' m-iért meg-
^rdemiené,. hogy meg-feízíttetnék í 
K' Sz-.-nt Apóitól- pedig, azon- kóré 
őket,- hogy meg ne gátolnák az & 
fienveáé.iét f és- ,.,iir.ia 1* nagy ö-
rtwimel »e-ú-v&i az űton pr'é iikáii-
Tdla azoknak, X kik- óc.t követik-
vak» Az-utáo, P-^'ü- iái-dcin- tivut 

Ápoíloí éíete. 
meg-látta-vúlna a'kerefzt-fat, nagy 
ájtatos fzúkkal monda: imádlak 
téged' gyönyörűséges keretet-fa, 
melíy a' Kriílus Jésus Szent teliéi 
vei meg-üzenteltettél, és az ö fzent 
tagjaival, mint gyöngyökkel, drága 
kövekkel, 's gyémántokkal-meg-
ékefittettél. Minek-előtte a' Krk 
ftus jésus te-hozzád nem közelge
tett-volna, te meg-rettented-vala 
az embereket; de moftan örömet 
és vígaságot ízerzeíz nékik. En 
nagy örömmel megyek te-hozzád, 
te-is örömmel fogadgy engem' oh 
jó kercízt, olíy igen meg-ékefitte-
tett z iíríílus fzent tagjaival: men
nyi ideje vagyon, hogy téged' kí
vánlak. Én téged' nagy lzorgal-
matofsággal kereílelek .- moílan 
azért, hogy téged' meg-találtalaky 
fcgadgy a' te kezeidbe engem'', és 
eí-vévén az emberektóiengem',adg|-
az én ízerelmes. Mefteremnek, hogy 
te-ákalad bé-fbgadgyón engem', a" 
ki té-ákakdraeg-fzabadított engem'. 
Ezeket mondván, és közel lévén 
immár a'' kereíic - iához,. maga íe-
veté az ő ruháit, és a' vitézeknek 
adá , kik a' kereízi--iára kótözék 
ötét , és' magaíán fel - emelek,. a' 
mint meg-vók parancsolva nékik. 
A'' népeknek nagy íbkusága kór-
nyul-vévé a'kereízt-íát,. és. min-
nyájan- parfaízoikodnak - vala bán
kódván ,. hogy a* Szent Apollók 
olly nagy kint fzeixvüiliu látcyák-
vatiü ö-pedig a' keretet-fin khétt 
vigaíitallya - vak ókec,. és incg-
eroüti- vJa az o fcivökö^, hogy 

íík-js-
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fik-is, fia a' fzűkség kívánnya, ha-
íbnl') gyötrelmeket kéízek légyenek 
{zenvedni a1 Kriítus jésus fzerel-
niéért. Két nap,, - és két éjjel ál
lott Szene András Apollói a' ke-
rcfzt-Pari, prédikáilvan a'népeknek, 
és azokat a' Kriítus hitébe meg-tá-
r í tvén, közel hutz ezerét. igen 
meg-keferedvén Gdve a' községnek 
Szent Andrásért, kiáltani kezdésiek, 
mondván: Nem illendő, hogymeg-
hallyon iliy fzelíd 3 illy konyórá- • 
letes, illy kellemetes, és fzént éle
tű igaz ember, a' ki illyen jó tu
dományt tanít. 

7. Meg-értván Egéás, hogy a* 
község tsak nem fel-indult ellene 
a' párt-utéfre, félvén, hogy valami 
gonoíz ne kövemé őtet, le-akará 
Szent András Apollóit vétetni a' 
kerefzt-fáróí: e' V"égre oda méné, 
a' hol a Szent Apoíiol a' kerefzt-
fan vala, ki látván Őtet monda 
néki: Miért jöttél ide Egéás i mit 
akarfz tselekedni? Ha azért jöttél, 
hogy hidgy a Jésus Kriítusbaa, 
még meg - tselekedheted ; mert & 
meg-botsát még te-néked, a' mini 
egyebeknek-is meg-hotsátott. De 
ha azért jöttél, hogy engem' íe-végy 
a kerefzt-faról, haízontalánul fzor-
galmatoskodol; mivel - hogy iátom 
én immár az én Uramat, és Kirá
lyomat > nékem immár úgy látfzík, 
hogy az Ó Királyi fzéke-előtt va
gyok, holott én Örök életet, és ju
talmat véfzek; te pedig őrök kár-
hozatot, és b&ntetéít véfzeíz. Mind-
42-áJtal látván Szent András Apo-

Ápoftoi élete. ' I7£ 
ftol, hogy le-akarnák frízt venni 
a* kereízt - fároi, és hogy a'hóhér 
ólJozni kezdi -vala a köteleket, 
mellyekkel a' k^refzc-iára kócöz-
ve vala, fél-emeié fzavát a' Krhius 
Jézushoz, és monda: Kiérlek Uram 
tége.l' a' te Szent nevedért, meg 
ne enged' , hogy engem' éiecbea 
le-vegyenek a Kereízt-rár 'ú: fo
ga igy hozzád engem' fzereimes M&-
íterem, a' kit meg-vaíloctam, a' kic 
prédikáltattam, és a' kitől remén
lem, hogy meg - ajándékoztacoai. 
Uram Jésus Kriltus fogad' bék®-
ségfen az én lelkemet, mert ideje 
immár, hogy te-hozzád mennyen, 
a kit olly nagy kívánsággal kívánt. 
Midöa a1 Szent Apoftol ez igéket 
mondaná, igen nagy fényefség fzál-

.la-le az égből, melly mindenek
től láttatott, és bé-fődózé a.' Szent 
András teltét, úgy-annyira, hogy 
nem láthattyák- vala. El - távozván 
annak-utánna az a' nagy fé.iyeíség 
fél-óra múlva, láttatok,, hogy Szent 
András Apoftol már meg -, hók-
VÓllfcU 

8- Egy ájtatos afzfzoay pelig 
a'Szent András tanítványaik! igea 
gazdag vala abban a' varasban, és 
Maximillának hívattatik - vala, a' 
kerefzt - fához máne az Ó ízolgai-
val, és le-vévé a' Szent Apoftol te
ltét , és el-temeté azt, elsőben_* 
drága kenetekkel meg-kenettetvén. 
Midőn Egéás meg-érté e' rend-béli 
tselekedetit Maximiílknak, panafzt 
akara tenni a' Tsá'fzárnak 6-eüeae; 
de midón nwga-eleibe az embere-
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ket nyilván botsátaná, hogy arrúl 
a* dologról tudakoznék, mindenek
nek jelen-lécében, bé-méne az őr-
il&g az 6 teftébe, és olly rettene
tes-képen gyótré étet, hogy igen 
kiáltani,b6gni,és fene-vad módgyára 
ordítani kénízeríté, és végtére a' cc-
•ftébói' ki - öze az ó gonoíz lelkét, 
hogy mindenkor gyötrelmekkel ií-
leffe a' pokolnak 6r6k kínnyában. 
Ez az Itteni titkos irilet oka vók , 
hogy fokán meg-térnének' a1 Kri-
ftus Jésus hitére. A' Szent András 
Apoftoí mártíromsága harmintza-
dik. napján vók Szent András ha
vának , és ugyan azon a' napon 
ML az Anya-fzent-egy-ház az 6 inne-
pét. Az 6 halála vók. Kriftus 
Urunknak hatvan-kettödik efzten-
dejében, Kánifius mondáfa-fzerént, 
Néró Tsáfzár idejében. Annak-
utánna Konílántínus Tsáfzár ide-
Jében'az 6 tefte Konftántzinápoly-
ba vitetett, és onnét t6b' helyek
re , végezetre Olafz-orízágba vite
tek Amalfis nevfi várasba Neápo-

' lis tartományába , holott moft - is 
meg-találtatik. Azt mondgyák , 
hogy abból az áldott teítböi igen 
drága olaj foly-ki, mellytéi kölÓmh-
féle betegek meg - gyógyíttatnak. 
Máfodik Fiús- Pápa idejében az t> 
feje Rómába vicetett , és ugyan 
a1 végre csináltatott egy ízép haj
lékban helyheztetett, a' Szent Pé
ter Apoílol templomában. 

9. Turonai Szont Gergely fok 
tsadákat fzámiál - eiö , meilyek a' 
Sjijiit Aüdrás érOcnú-altai íóctek, 

Apoftoí élete, 
úgy-mint fok, és-kölőmb-fele beteg;-
ségekból az emberek rneg-gyógyít-
tatcak. Azt-is mondgya, hogy Klo- ! 
dovéus nevű Frantziai Király ide- ' 
jében egy hadbari, mtllyec 6 Bor- ; 

goniában téfzen-vala, tűzzel, vaf-
íal rontván ott egy helyet, .tüzet 
vetettek egy Saturnínus nev&Májv j 
tir templomára, melíyben a* Szent 
András Apoílol teítéböí némelly ma
radékok tartatnak-vala: igen meg- ,, 
nevekedett-vala a' tűznek lángja, és 
a' község igen bánta, hogy meg-
emélztódnének azok a' fzent ma
radékok. Egy a' töb' vitézek-
közzíil meg - értvén a' községnek 
bánattyát, nagy bátraa bé-méne ; 
a' templomba a' tűznek közepette; 
és oda menvén, a' hol a' Szent An- 1 
drás teltének maradéki voltak, ki-
hozá azokat a' túzból, és a' tfiz 
magának-is a' vitéznek femmit nem 
árta. Mind éltében, 'smind holta-
után íök tsudákat t&tt Iften Szent í 
András Apoílol-által. Egy nemes 
ifiú az o ízűléi ak.;rattya - ellen 
Szent András Apollóihoz méné; 
meg-gyújták a' házat, melíyben va-
la, hogy mind ö 's mind a' Szent 
Apoílol a1 házban égnének: és mi
dőn a' tfiznek lángja magoían fel
menne , az ifiú egy kis korsótskát 
ragadván, meg ómé a' tfizct, melly • 
min.lgyártel-akivék: mellyé?litván ; 
az ö ízűiéi, moa -knak : a' mi fiúnk ; 
bubájoisk loct: és a" lajtorján fel • 
akarván menni a'házra, az Űr Iften 
m^-vakitá őket, úgy annyira, hogy 
mé a a1 lajtorját Lm), jitóattyák-vala, 

Sokan. 
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' Sokan azért látván e' dolgot, hűnek 
: az Iftenben az ifiú ízűiéivel egye-
; íemfaen. 

io . Egy aízízony' állat egy gyil-
; kos férfiúval kózösőlvén, nem ízá!-

het - va!a : ízúllítá azérc az at-
tya-fiát mondván_: Kérlek menny-el 

? Diánához a' mi Iílen - aízízonyunk-
hoz, és nékem kérj fegítséger. tóle. 
Ki midőn íegitségúl híná 6tet , 

: mondanéki az órcíóg: miért hijfz 
engem' fegíiságöl, mivel-hogy fem-
miben téged' meg nem fegkhetlek; 
hanem menny.András Apoílolhoz, 
és 6 meg - fegítheti a' ce nénédet r 
ki midón az Apollóihoz ment - vol
na , híva Őtet a" nénnyéhez, ki a* 
fzfüésnek rettenetes fajdalmitóí ízo-
rongattatik-vala, kinek monda Sz. 
András Apoílol : Méltán fzenve-
ded te ezeket a' nagy fajdalmokat; 
mert te gonofzt cselekedtél, ha-
miffan fogadtál méhedben , és az 

• órdógtól kértél magadnak (egítsé-
get: de mind-.az- által tsak meg-
fzánnyad , bánnyad vétkeidet , és 
hidgy az Ur Jésus Kriítusban, meg-
-gyógyúlfz r hívén az aízízony ? állat 
mindgyárc meg- gyógy úla. 

I I . Egy öreg ember méné az 
Apollóihoz, mondván néki r Uram, 
imé hetven eízcendei vannak éle
temnek ,- mellyékben míndenkor 
bujaságban éltem: némeliy napok
ban az EVangyeliomot kezdem ol-

. ; vásni, kérvén az Úr Illene , hogy 
r, adna mi-g-csrtózcstáíl , és dízca éle

tet nekem; de meg,-vénhedvén ab
ban a'' vétekben „ és, a'teíti kíváa-

Saeatek Élete-, 

Apoílol élete. tjj 
ságtói meg - tsalattatván, fokáísa 
vett rút tselekedetek-e térek - vafa. 
Moll azérc,• oh te lílennek Szene 
embere, kérlek téged', kónyórógí 
az lílennek az én Itlkem idvőísé-
géért. Mellyet hallván Szene An
drás Apoílol, firni kezde, és hároni 
órától-fogva kilentz óráig meg-
marada az imádságban , és fél
kelvén femmit nem akara kóílolní, 
hanem illyen módon fzúlla: Ea 
mind addig íemmit íem eízem, va
lamíg meg-cudom , ha az Ur -Iílen 
meg-mucasxya irgalmaSágác éhez 
a' vén emberhez: ót nap, és éjjel 
b&jcölvén, fzúzatoc hallá , melly 
monda néki; András,András, ke
gyelmet nyertél a' vén embernek: 
de mi-képen te k&nyérgéfikkel, 
és bójtóléfekkel fányargattad ma
gadat , úgy ó-is magác íanyargafsa , 
hogy űdv&zídheílén. Az öreg em
ber könyörögvén, 5t napig bojtö
le vízzel, és kenyérrel, és annak-
uránná jó - tselekedecekkel tellyes 
lévén, el-nyúgovék azlííenben-

11. Egy Kere&tény ifiú moa-
ds titkon Szene Andrásnak: Lát-< 
van engem* az Anyám, hogy ékes 
eermetó volnék 7 kísérteni kezde 
engem', hogy 6-véle közésölhék, 
kinek én íemmi - képen, nem en
gedek .* annak-okáérc az Anyám a' 
Bíróhoz méné, hogy engem* hamií-
íán bévádoilyori, mondván: hogy 
én ótety fia lévén, tüzcátaían cse
lekedetre ízorgalrnaztatcirn. . Ds 
én kérlek téged', k6nyór&gj éret
tem , hogy én ollyaa méltatlanul 
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meg ae halljak: mert bé-vadoítat-
ván, íémmit nem akarok felelni, 
inkáb' akarván életemet d-vefzte-
n i , hogy-fem az anyám gonofz, es 
gyalázatos igyekezetét meg-vaikni. 
A' Bíróhoz hivattatván az ifiú, oda 
méné Szent András-is: az annya 
eröfen vádollya a' fiát, hogy ötét 
meg-akarta ferteztetni: az ifiú íok-
fzor meg-kérdetvén a'Bírútóí, ha 
úgy volna, a' mint hallaná, íeaimit 
nem felele. Akkor monda:\Szent 
András Apeíloí az ifiú annyának: 
Oh te minden afzfzony' állatoknál 
kegyetlenebb ki a' te rút fertelmes 
teíti kívánságodért el-akarod vefz-
teni eggyetlen-egy fiadac. Mon
da az afzízony a'Bírónak: Uram, az 
én fiam az-után méné éhez az em
berhez, mínek-utánna gonofzt aka-
ra velem tselekedni. Meg - hara-

" guván a'Bíró, meg-parantsolá, hogy 
az ifiú egy 'zákba tétetvén, a' víz
be vettetnék; András pedig addig 
a' tőmletzbe tétetnék, a' míg meg-
itílnék, mi-ném&fialállal kellenék el-
vefznie. De a Szent András Apó
itól könyörgésére olly retsenetes 
rnenny-dórgés. támada, és olly igen 

. meg-indúla a' föld , hogy minnyá» 
jan rheg-rémülvén a' földre esének: 
az afzízonyt pedig meg - fité a 
menny-fcö, és meg-égeté. Annak-
okáért minnyájan könyörgenek az 
Apollóinak, hogy el neveíznének: 
imádkozék Szent András érettek, és 
azok a rettenetes dolgok meg-fzüné-
nck. Akkor a-' Bíró, és minden háza 
aépe hbének. a' Kriitus jésusban. 

Ápoftol élete. , 
13. Nitzéa varasában lévén a' 

Sz. Apoílol, mondának néki a* váras 
polgári, hogy a' varasnak nagyobbik 
útfzája-mellett hét ördög vagyon 
kik meg - ölik - vak mind azokat 
kik az útízán által - mennek - yala: 
ugyan-ottan az Ördögök mind a' 
heten kutya képében az Apoílol 
eleibejövének; kiknek azt paran-
tsolk Szent András Apoftol, hogy 
olly helyre mennének, a'hol fenki-
nek nem árthatnának, és mindgyárt 
el-távozának, Melly dolgot látván 
's meg - értvén azok az emberek, 
a' Knítus hitére térének. Annak-
utánna más várainak kapujához 
közelgetvén Szent András Apoílol, 
ímé egy meg-húkt ífiat vifznek-vala 
az emberek í kik mondának nékiv 
hogy héc kutyák jöttének az ifiú-
ra , és meg-ökék ótet, mídón a' ka
marában volna; melly dologért fír-
ván az Apoílol, monda: Tudom 
Uram Iften, hogy azok az ördfi- I 
gök voltak, kiket én Nitzéa varasá
ból ki-üztcm, és monda a' meg-
húltt ifiú attyának: Mit adfz nékem 
ha fel-támafztom a' fiadat ? Monda 
az ifiú attya: Nékem íémmim drk-
gáb' nintsen, mint a' fiam volt, de 
ha fel-rámaíztod, néked adom ötét. 
Imádkozék Szent András Apoílol, 
és az ifiú mindgyárc fel támada. 

14. Negyven ember jóvén egy 
hajóban, hogy az Iíleni tudomány- • 
ra meg - taníttatnának Szent An- . 
drállól, az ördög igen nagy ízél-
véízt támafzta a' tengeren, úgy an
nyira > hogy az emberek mind tg-

67'S 
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gylg el-m erűiének, és a' tenger hab
jai azoknak -telteket ki-vetvén a' 
partra, Szent "András eleibe vite-
tének, ki könyörögvén érettek az 
Iítennek, mindgyárt fel-támadának, 
és mind;n dolgokat, rndíyek raj
tok történtének - vaia eló-befzél-
lék_* 

'if. Egy PüípSkízent életet vi-
felvén , a' t&b' Szentek - között 
nagy tiíztelettel tifr-teke Szent An
drás Ápoltok: de a' gonoíz Sátán 
irigykedvén a' fzent éleuá Pfifpök-
dien, minden áinok mefterséggel 
igyekezék meg tsalni ótec, ós egy 
ékes termetű afcfzony ábrázattyát 
formálván magának, a'P&fp&k pa
lotájához méné , azt eroíitvén, 
hogy ó-hozzá meg akarna gyónni. 
A' Pfifpok azt renddé, hogy gyón-
nyék-meg a'hoz a' Paphoz, a'kit ó 
maga helyébe rendelt, és a' végre 
tellyes hatalmat engedett - néki j fe
lele az aízízony, hogy ó fenkinek 
máfnak meg nem akarja jelenteni 
az 6" lelki-ismératének titkait, ha
nem tsak a' P&fpókaek. Mellyet 
hallván a' Puípók-, maga eleibe bo-
ts'átájkinek monda az aízízony: Kér
lek Uram, kónyörSÜy én-rajtam; 
mivel én gyenge, és kevés idejá 
vagyok, és kicsinységemtói - íogva 
gyengén tápíáitattam., király leá
nya iévéa, és tsak egyedöl jöttem 
moítan ide-e' (zarándok köntösben.-
mert a' Király' az én Atyám igea 
hatalmas, ki engem' egy nagy Fe
jedelemnek akar - vaia házas társul 
adni: kinek én azt telelem-, hogy. 

Ápoíloí élete. 17^ 
a' Kriílusnak fzenteltem mind 5-
rökké az én fzuzeíségcmet, és min
den házafsági gy&nyór&séget igen 
utálok, és gyűlölök, az-okáé:c íoha 
férfival nem közösülhetek. Vég
tére olly igen kénízerittettem, hogy 
vagy engednem kellett - volna az 
Atyám akarattyának, vagy pedig 
kűíómb-féle kínokat , és gyötrel
meket kellett - vókta ízenvedaem. 
De én alattomban el-ruték az Atyára 
királyi palócijából, inkáb' a ha
zámtól fzám- ki -vetésben akarván 
élni, hogy - fem meg - ízegni a K.ri* 
ítushoz fogadott h&ségemet. Hall
ván, azért a' te fzenc életednek dí-
tsiretit, a te fzárnyaidnak úkalma-
alá folyamodtam, tudván, hogy a' 
te kónyörűleteíségednél' magam
nak bátorságos helyt találhatok, és 
fzép, és titkos dméíke-défekbea 
magamot foglalhatom, és e' jelen
való életnek tsalárdságát, és ve-
fzedelmit el - távoztathatom , és 
meg-menekedhecem minden hábo-
ruságkól a világnak, melly mindea 
gonofz&al j ' és vefzedelmekkel 
'tellyes. 

16, Melly dolgot hallván a'PSf» 
pók, és gondolván annak az aíz-
fzonynak Királyi nemzetét, fzem-
lélvén ékes termetét, tsudálkoz-
ván az & nagy buzgóságán , és 
igen ékes befzédén , nagy édesde
den felele néki mondván : Immár 
légy békével édes leányom, és fera-
mit ne félly; mert ez, á kinek Sze
retetéért iily erófen meg - utáltad 
•magadatj,.és minden földi gaz:iag» 
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ságot, és tefti gyönyörűséget, az 
ő ízent malafztyának bőségét ad-
gya néked ezen a' világon , a' más 
világon pedig az Őrök életet, cei-
lyes őrömet , és dicsőséget. Én 
pedig a' Kriilus fzolgkja fegétség-
gel léfzek néked, hogy valami do
logban meg ne fogyatkozzál. Vá-
lafz hajlékot azért magadnak, a' 
hol néked tetízik} de azt akarom 
hogy ma eggyfitt - legyünk ebé
den. Az afztalhoz méné pedig a* 
P&fpók, és" az afzfzony-állat képé
ben az ördög: eggyik a' maiik el
lenébe úle; és a' c6b' emberek 
rend-ízerént ölének mind a' kéc-fe-
lől : gyakran nézi-vala a' Pfifpók 
fzép termetét, és ékes ízémélyéc 
az afzfzonynak , mellyen igen tsu-
dálkozik-vala. Meg-értvén ezt az 
ördög annál fzebbnek, és ékesbnek 
tetteti-vala magát* 

17. Akkor egy fzarándok jö-
ve a' Pöípók palotája kapujához 
igen zörgetvén, és kiáltván, hogy 
nyifsák - még néki a' kaput: meg 
nem akarván nyitni , annál inkáb' 
kezde zörgetni, és kiáltani % hogy 
a' Pufpőkkel akarna ízóilani. Szol
lá azért a' Pufpók az aíz&onynak, 
mondván: Bé-botsáíTam-e azt a* 
(zarándokot? Monda az afzfzony: 
Tegyenek egy nehéz, és homályos 
•kérdéíl néki , mellyet ha meg-cud 
magyarázni, botsáttafsék - bé: ha-
pedig meg nem tudgya fejteni, el
keli fizni ótet, mint tudatlant; mert 
nem méltó, hogy a' Pöípók fzíne-
eleibe botsáttafsék. Mindeneknek 

Apoftol éietc. 
a* kik jelen valának tetízék a' ta-
náts, Annak-okáért monda a' Puf-
pök: Te oh aízfzony-állat igen nagy 
bókseséggei áldattál - meg az Iften-
töl, te tégy azért kérdéíi néki, a' 
te tudományod , és bőkseséged-
ízerént. Akkor monda az afzízony 
képében az ördög: Kérdgyék-meg, 
meliyik nagyob' csuda, mellyet 
kitsiny dologban tselekedett az I-
ftení Melly kérdéfre a' követ-által 
azt feleié a* ízarándok, hogy na-. 
gyob' tsuda , mellyet kitsiny do
logban az Úr Iften tselekedett, az 
emberek fzemélyinek kölömbsége, 
és . hachatofsága : mert annyi f®k 
emberek-közzűl, kik voltak a'világ 
kezdetitől - fogva, és világ végéig 
léfznek, nem találtatott, 's nem-is 
találtatik tsak két ember-is, kiknek * 
(zeméllyek minden módon egyenlő 
lótt-vólna. Kitsiny dologban, az 
emberi fzemélyben, a'telinek min
dben érzékenységit helyheztette az 
Úr Iften. Hallván minnyájaa fe
leletét a' {zarándoknak, tsudáíko-
zának, és mondának, hogy igen 
jó magyarázaetyát adta a" kérdése 
nek. Akkor monda az afzfzony: 
Tegyenek más kérdéíl - is néki, 
melly nehezeb' léfzen az elsőnél. 
Kérdgyék-meg tőle, hol a' föld leg-
magoiláb' minden egeknél ? E' j 
kérdésre azt monda a ízarándok, j 
hogy a' föld minden egeknél leg-
magoíTab1' az Empireum égben, a 
hol a' Kriilus teíle vagyon, mivel
hogy a' Kriilus teile a' Szűz Máriá
nak véréből formáltatott; a' Szíiz- • 

Mária 



Szent András Apoffol élete. I S I 
; Mária tefte , és vére földi -eledel-
I ból, minc fzinte a mi teMnk, és 
| vérünk, az elődei pedig a' földből. 
j, Születőié után - is a' Kriftus ceíle 
v földi ekdíilel táplálcotort, és ne-
• vekeJetc, mint- a' mi teltünk ; te-
; hit minjen egeknJ fellyeb' lévén 
; a' Kriílus tele .(mdíy földbéllött)Qtt 
' minden egeknél bg - magaíTab a' 

fóli, a'hol a'Kriílus telte vagyon. 
Minnyájan igen csudálkozának a' 
(zarándoknak bölcs feleletül. Ak-
Jkor-is monda az aízfzoay: Harmadik 
kérdéRvis, meliy igen nehéz, és ho
mályos, tegyenek néki: Kérdgyék-
meg azérc cóle, mennyire vagyon az 
ég. a'földtől? £'kérdésre monda a' 
(zarándok a' követnek : Eredgy, 

' menny a'hoz,a'ki téged' hozzám kül
dött, és kérd - meg ízorgalmatofan 
e' kérőéinek magyarkzattyát tőle; 
mert 6 meg-felelhet erre, mivel
hogy 6 meg-mérte,mennyire vagyon 
az ég a' földtől, midőn a' mélység-

• bele-efetc az égb&L És tudgyad 

bizonnyal,hogy az nem afzízony, ha
nem ördög 5 és az afzízony képébea 
akarta meg-tsalni a' P&fpökót. Meily 
dolgot hallván a követ, igen meg-
rémfile ; és mind meg-beízéllé a' 
többinek, kik minnyájan igen meg
rettenvén , és álmélkodván, ei-
rejtezék a' gonofz ellenség 6 - előt-
t6k. Annak-okáért magában ízáll-
van a' PfiTpők, keíérveíen fira, bo
csánatot kérvén az Iítentől. Kö
vetet kűlde, hogy • bé - bocsátanak 
a' fzarándokoc, de fanul fel nem ta-
lálhaták. Akkor a Püfpök az egéfz 
népet egybe-hívá, és a" meg-tőrténte 
dolgot rend-ízerént elő - beízéílé; 
és meg-parantsolá-, hogy minnyk
jan imádkoznának, és böjtölnének, 
hogy az Úr ííten méltóztatnék meg
jelenteni, ki vúlt az a' fzarándok. 
Azon éjjel meg - jelentetek a Pfif-
pőknek, hogy Szent András Apó
itól öltözött - volt ízarándok ru- _, 
fiába, hogy a' Püfpőkőt az ördög
nek csalárdságától meg-oltalmazza. 

A'nagyob' Sz. JAKAB Apoftol, Spanyol 
Orfzág Pátronufa élete. 

A Sz, Irdslól, és nevezetes Autótok 
irdfibólfomniában foglaltatott. 

I . \ ' Ditsóséges Szent Jakab^A-
l \ poftól Galiléa tartományá

ból vol t , kinek az Attya Zebe-
déus, az Annya Salómé Mária, az 
Óttse pedig Szent János Apoftol, 
ésEvangyelifta volt: Matt.f.v. 21. 
teít-fzerént a* Kriftus Jésusnak-is 

attya-fia vóle. Zebedéus az ö At
tya haláfz vala, a tenger partyán 
lakozóknak igen közönséges dol-, 
gok lévén a halkfzás. Szent Jeró-
nim-us azt. mondgya, hogy Zebe
déus, és az ö felesége nemes nem
zetből voltak, mivel-hogy emléke
zet lévén Szent Jánosról a' Kriftus 
kín - ízenvedésében, írva vagyon, 
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iga Á9 nagyol/ Sz/J 
Joan. ig..v.íj. hogy 5* isméroíe 
TÓFC a tó-Papnak,. Nitzéforas Ká-, 
Kxtus-is azt eróíiti, hogy Zebedéus 
fö-ember volt, és-egy hajónak ura, 
jmellybea az &, két fiaival haláíz- va-
k., fogadott fzolgákat-is tartván, 
a- mint Sz.'Márk Evangyeiiítá meg
ír ta , , mondván; Műre. i. v.20, Es 
el-hagyván az attyokat Zebedéuft 
s" hajóban a' hereiekkel , követék 
Jésuii. Mindgyárt mindeneket el
hagyván , követék Jésuft , Jakab", 
telkekkel, hegy-fem teílekkel; Marc. 
3. v. rj. Ez az oka, hogy Meg
váltó Kriílus- Urunk Boanerges-
nek, az-az, menny-dÖrgés fiainak 
tievezé &ket.. iíag-y buzgó fzere- _ 
téteketmutatá-k a1 Kriítushoz; mert; 
hogy a" Sam-aritánuíbk bé nem íb-
gaciák biei, azt mondgya Szene 
Lvikáts Evangyeliíla, hogy mikor 
pedig látták - volna a' tanítványi 
.Jákal?-,/ -és- János, mondának* Luc. 
f.•h.'<•$., Uram,, akarod-e•, hogy 
tűz Gallyon-, ali az égből, és meg-
emétkíze őket. Igen ízerette ókét 
a' mi édes Idvözícönk-is, és kkváltt-
képeji * Sz., Péteren - kivel,, Szent 
Jakabhoz % és Szent Jánoshoz mu
tatta nagyol)' fzeretetét , a' tób' 
Apoítolok-k6zo'tt.. Mivei-hogy mi
kor a' Kriíins- Jésus f&ínébeh el-
vákozék, és fénylék az ortzája mint 
x nap ,. a'' ruhái pedig féjéruk tö
lték mint a' hó ,. Ma/t. 17. tsak 
•Szent Péter, Szent Jakab, és Szent 
JánőS- voltak jelen- Halönló-ké
pen mikor egy a' Sínagóga- íejc-
delaai-kóssfil.j. Jaims nevű. léjede--

tkaí* A poftól élete. 
lemnek leányát fel akará támaíz. 
tani, Mar. <r. v, 37. nem engedé 
hogy valaki ótet követné, hanem 
Péter, Jakab,, és János, a' jákab 
óttse. Mikor Meg - váltó Kriftus 
Urunk keferves kin - fzenvedéfe-
eíótt 3.' kertbe méng, hogy imád
kozzék , akkor-is tsak Pétert vívé 
magával, és a Zebedéus két fiát 
Jakabot, és jánoftj: mondván né
kik .* Matt. 16. v. 37. Szomorú g* 
lelkem, mind báláiig: várakozzatok 
itts és vigyázzatok vthm.. 

2. Mivel azért nem tsak kö
zei-való attya-fiai voltak teft-(ze-
rént Kriílus Urunknak. Szent Ja
kab, és Szent János, hanem anaak-
felette ki-vált-képen ízerette Skee 
ó Szent felsége, e' volt oka, hogy 
az 6 annyok 5 - vélek egyetem
ben Kriítus líránkhoz járult, imád
ván ötét, és mondván r Matt. zOi, 
v. 2.1. Mondgy-ad, hegy vIlyén 11% 
in két fiam, eggyik a" te johboi-
w> ét eggyik d Módra a" te m 
fxágodban. Ezek a' két atya-fiák 
nagy erős ízi vöket mutatat inén.,, 
merc kérdvén ókét a'Krillus Jésus f 
meg-ihattyátok-e a' pohárc,, mcllyec 
én meg-iízom í mixu-ha mondotta-
vóhia : ki - 6nthetkck-e ti tulajdont 
véreteket, és el-mehetcek-e a''ha
lálra, a' mint én tulajdon véremet 
kí-öntoni,' és a1" hálálni megyek !' 
ék' nagy erős feíveí azt ideiek: 
•Meg-ihattyukj az -az , kéíkk va
gyunk k to t , '$• halak ízenredni. 
Kriíius Urunk fel-tkmadáli-után. 
Szent Jak.kb jelen vófc a* tób' Apo« 
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A* nagyok Sz. Jakab Apoíloí élete. * g j 
ffolokkal, mikor meg-jelent nékik mái napig nagy b&tsSlettd rarts.-
ídv&zítonk , Tamás jelen nem lé- nak ottan, és mind egéfzk-a arrú' 
vén; nyc'kz nap múlva-is, mikor neveztetik az a' Szent-egy-ház, 
Tamás jelen vúit. Látta a' hegyen 3. igen búsuk , és^bánkcxlotc 
% Kriftus Jésusnak tsudálatos Szent Jakab Apoftol, hogy tsakkö-
mehnybe-menetelét- is, és annsk-u- vés embert téri thecett-meg Spanyol-
tánna el - vőtte a' Szent Lelket a' orízágban a' Kriftus hitére, ollyaa 
cöb' Apoílolokkal egyetemben_s. fokát fáradozván; mivel-ho^y ót 
Annak-utánna el méné fok tartó- efztendeig lévén ottan, a' mint né-
mányokba prédikállani a" Szent mellyek mondgyák, tsak hét em-
Evangyeliomot. Elsőben prédikál- bért, avagy kilentzet térített-meg. 
lőtt Júdeában, és Samariában, an- Ánnak-okáért vjízfza - térvén Judé-
nak - utánna Spanyol -. orízágban. ába az 6 tanítványivai, jerusálera-
Midőn Szent Jakab Apoítol Spa- ben , és annak minden tartomá
nyul - orízágban Saragozzába érke- nyában nagy buzgó feívcl lélekkel 
zett-vólna, ki-menvén éjjel a .ta- prédikállá a Szent Evangyeliomot: 
nítványival Ebrus folyó - vizéhez, mellyet látván a"Zidúk ^ igen nagf 
hogy ottan jobban tanítfaaíTa , és bofzízúságra, és dáhöfségre gerjedé-
imádságban fbglalhaffa ókét; meg- nek: az-okárt Hermogenesfaez, és 
jelenék néki, még e' földón élvén a' tanítványáhozFiletcushoz méné-
a' Boldogságos .Szűz Mária ,_ egy nek, kik fokát tudnak-vala, a b&-
igen drága Jáfpis - kóböl - való ofz- bájofsághoz, és az ördögi prakci-
lopon, kornyöl - vétetvén az An- ' kákhoz; és meg-találván ókét, 
gyali feregek fokaságától, kikgjö- azon kerék, hogy az 6 meftersé-
nyóröséges fzép dítsiretet énekel- ges tudományokkal fzégyenítenék-
nek-vala. Szent Jakab Apollói tér- meg Jakab Apollóit, avagy az őr-
deire állván , tiíztelé az Illennek dögöket reá botsátván, rettenetes-
Szent Annyát, ki monda néki: E- képen kínoznák-meg étet. De 
een.a helyen egy Szent-egy-házat úgy tselekedék Szent Jakab Apo-
.tsínálly az én nevemnek tifztefsé- Hol, hogy elsőben Filettuíl, és 
gérej mert én tudom, hogy ez a' az-után Hermogeneíl még-téríté a' 
réfze Spanyol-orfzágnak igen ájta- Kriftus Jésus hitére. A' Filettus 
tos léfzen én-hozzám, és én mo- meg-té/éfe e'-képen vúlt, hogy 6 
ftantói - fogva az én oltalmam-alá halgatván az Apoftöl- tudományát, 
fogadom ezt a'helyt. Mellyet mond- és prédikáliását, és lárván- a' tsuda-
ván el-rejtezék a' látás, és Szene tételeket , nem hogy ellenkeznék 
Jakab nagy fzorgaímatofsággal meg- véle, sót inkáb' pártyát íogá. Mel-
építé a' Szent-egy-házat, és a'Jáfpis- lyet meg-értvén Hermogenes, igen 
kő oízlopot benne hagyá^ mellyet meg-akará győtreni Filettuíl az 6 
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ig4 .A* nagyoFSzs r 
SrdSgt mefterségévei : de Szent Ja
kab Apoíioí egy kefzkenyöt ada 
nékij mellyel magát meg-okalma-
zá a Hermogenés d&hőfsége- ellen. 
Akkor Hermogenes kénfeeríté az 
ördögöket, hogy Jakabot, és Fi-
lettuít kötözve 'vinnék hozzá; de 
azok meg-valiák, hogy igen győ-
trené őket az. Apoftol: meg-raga-
dák azért Hermogeneft , és ötec 
vívék kötözve az Apoftolhoz. Lát
ván Hermogenes a' tsuda-tételeket, 
6-is. meg-tére a Kriítushoz, és az 
ördögök igen meg akarák ótet 
gyötreni: de Szeöt Jakab Apoftol 
égy botot ada néki, mellyel meg-
okaltóaíá magát a* pokolbéli ör
dögnek díihöfsége- ellen. 

4 Mikor lkcák a"Zidók, hogy 
az ördögi" mefterséggel fe<i.mit nem 
tehettek -volna az. Apoítol-ellen, 
két Századoshoz ménének, kjk a' 
Rimái vitézeknek parancsolván, a' 
•várait őrzik -vaia; ésmeg-ízerzó-
dénck vélek , nagy íbnama pénzt 
adván nékik,, hogy midőn az Apo
llói prédikállana, íbgnák-meg ötctr 
ínellyet hogy bátrabban aieg-tsde-
keiJheinének r azt igírék ,, hogy ők-
is zendfiléft támaíztanának a né
pekben.. Ei-jöve az el-rendeketett 
« a p , mellyben Szent Jakab prédi-
káli-vak a' népnek,, a' Kriitus jé -
sus kín-ízenvedéün.ek okairól,. és 
•az. ö, dúsöséges- íei - támadásiról j 
'és azt eliy nagy íztv-béli buzgóság
gal,, és a' Sicnt Írásnak annyi bi~ 
zonyuiüval eröliti vjia,, hogy ío-
kaa , kik üalgaayák-vala, immár 

Jakab Apoftol élete; 
fzi vökben fel gerjedtek-volt, hogy 
hívén, meg-térjenek. Nem fen-
vedheté továb' Abizár, ki abban 
az efztendöben Fö-pap volt, hanem 
az 6 iítenteíen végezéfek - fzerént 
jelt ada , és Loiiás egy köreH 
vete a' nyakára: mindgyárt'oda fu. 
tának a' Szazadofok , Loiiás, és 
Teokritus, az & alactok-való vité-
zekkel, és Szent Jakabot Heródes 
Király-eleibe huraoíák; kilátván 
a* 'Zidóknak döhöfségeket, melly 
igen ízomjuhoznák az Apoftol hala. 
lat , és azoknak kedvek - fzerént 
akarván tselekedni: AQor, íz. ki-
nyújtá kezeit, hogy megsanyar
gatna némelyeket az Anya-ízent-
egy-házbőL Meg-ölé pedig Jakabot 
a János báttyát kardal. Látván 
pedig, hogy tetfzenék a 'Zidóknak^ 
el-tekéilé, hogy meg-íbgná Pétert-is, 
Kit midőn meg.-fögoct-volna, a' 
tómlőczbe tévé/ Midőn Szent Ja
kab Apoftol a* halálra vitetnék, az 
úton egy nagy tsudát tselekedéki 
mert egy ina-lzakudct íegétséget kér
vén tóié* meg-gyógyíta azt. Mel-
lyet látván Loiiás ( ki elsőben kö
telet vetett-vata a' nyakára $zenc 
Jakabnak ) míhdgyárt meg- téré, és 
meg vailá ,, hogy a' Kriitus Jésu* 
igaz ííten.. Ezen a" dolgon igen 
busúlának a* Zid' k,, mivei-hogy Lo
iiás" h • Is.6z6ti.ok iga* nagy tudós 
ember vók; mm- l-iiz.-liic.il m,g-lügák,. 
és meg-kétözek iker., és hírré té
vék a* Kiráiyni.k;, ki meg-páran-
t&üiá, hogy ö-i$ a h:dáira vuetsék, 
Loaás na^y. aiázaiüísággaí ' ooisá-
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A' nagyob1 Sz. Jak-
isatotkéreaz Apóitokul: és Sz.Jakab 
Apoítol nagy fzív-béÜ fzeretettel 

yjneg-botsáta néki, és meg-tsúkolá az 
orczáját. Annak-utánna mind a'ket
tőnek feje vétetek. A* Szene Jakab 
halála igen dksoséges vúk, mert 6 
holt elsőben meg az Apoítolok-k&z-
zül a' Kriílusjésus fzeretetéérc. 

f. Minek-utánna feje vétetek a* 
Szene Apollóinak , az ó tanítványi 
éjjel fel- vévék az 6 teftét, és Jop-
pébavívék, és egy haj óba tévén, 
Spanyol orfzágba ménének véle. 
A' kik a* Szent Jakab teftét Spanyol
országba vitték, Spanyol fiak voltak: 
mert Szent Torkvátus, és az ó tár
fai Jerusálemben maradának, kiket 
Szent-Péter Apoftol ki-fzabadúlván 
a' t&mldczból, az-után Pufpőkokké 
fzentele, és Spanyol -orfzágba kül-
dé őket, mrnt-hogy annak-eiótte-is 
voltak ottan-, hogy a' Sz Jakab Apo
ftol tanítványk fegétenék, a' Kriíius 
hitét predikállván, mert az vala az 6 
foglalatofságok. A' Sz. Jakab tanít
vány i abba a' helybe vívék az 6 teftét, 
a'hol moftan Kompoítella váraíTa va
gyon, a' mint Sz. Iíidórus, és tob' ne
vezetes autorok bizonyságot téíznek 
felőle. Annak-ucánna a' Sz. Apóitól 
tanítványi predikállni kezdek a Sz. 
Evangyeííomot, és ókét meg-íegété 
az Úr Iften a' Szent Jakab eíé:le-
zénért , ki az 6 íz'-fzolfSjé>k vólc 
Menny-orfzágban, hogy gyfirnőksós 
lenne az 6 predikálláíok, és nagyob' 
réfeét meg-tériték Spanyol-orízág-
nak a' Kriílus hitére. Az-után el
érkezvén Szent Torkvátus a' tár-

Síüittk Elete. 

b Apoftol élete. i g j 
fáival, kik Rómáb.'l Szene Péter 
Apollóitól kfiid'ettek-vala az ő fe-
gérségekre, a' Kerefztényi tudo
mány minden nap óregbedik-vala. 
De annak-utánna a' fok fildózéíek, 
és háborúságok-miatt , meüyeket 
minden- felől fzenvedtek a' Keretz-
tények , el-rejték a' Szent Jakab te
ftét, igen tartván attól, hogy a' 
pogányoktól meg-csúfoltatnék; és 
az a' drága kints 6t ízáz e&tea-
deig vólc a' földben el-rejtve. lliy 
hofzfzú idö-alatt pedig egy nagy 
erd6 nevekedék azon a' helyen, a' 
hová tétetett-vala az Apoftol tefle , 
melly möft-is ugyan-azon helyen 
vagyon el-rejtve a' nagy úkár-alatt, 
az ó tifzteíségére építtetett Szent-? 
egy-házban. Meg - akarván az Ur 
liten jelenteni ezt a' drága kintsse 
a'Kereízeényeknek, éjjel igen nagy 
fényefséget mutata- némellyéknek % 
melly a'reíl-feletc meg-áilapik -va
la, mellyec gyakorta látván éjjel, 
Teodemírus P&fpökhöz ménének, és 
meg-beízéllék néki a' iátáll, Mel-
lyet látván a' Pűfpók el-méne éjjel 
meg-látni azt aJ tsudát, és látván 
meg-jegyzé a' helyt, és az-után aze 
a' réfzét a' nagy erdőnek el-rents-
tá, rnaga-is jelen lévén. Midőn pe
dig cróíen áínák a'főidet, egy lyu
kat taláiának; emberi kéz-áital tsi-
nákattat egy kis Kápolna formára, 
és abban márvány - kóoől tsinákt 
koporsót, mellyben a'Sz^nt Jakab 
Apoftol telte vala. A' Píiípók nagy 
hálákat adván az Iftennek, e' tsu-, 
dálatos dolgot követek-által meg*-

A a ézené 



i8 6 A% nagyot*' Sz. j 
űzené Alfonfus Királynak, ki'nagy 
íietséggel oda méné, hogy meg-
lálTa azc a drága kincset: látván 
tiíztelé , és ottan egy igen gazdag 
Szenc-egy-házat építe, meliyhez fok 
jófzágokat ada , a mint látízik a' 
privilegiombaa, melly azon Szent-
egy-házban e' mái napig tartatik, 
és abban a' Szent Jakab Apoítol te
ltének meg-találáíá ©lvaítatik. 

6. Ezek így lévén, mindgyávc 
nagy fegétséggel kezde lenni Szent 
Jakab Aportól a' Spanyoloknak a' 
hadakbán, melly eket vifeltek a'po
gány Szeretsenek-ellen: mivel-hogy 
erőien fel-fegyvetkezvén, meg-je
lene nékik egy er&s paripán, és úgy 
hartzolt ei&ttok a' tsatákon, és 
meg-rantotta a' Szeretsenek erejét. 
Oüy nagy fzorongatásban voltak a' 
Spanyolok, hogy egyéb adó - fizeté-
feken. - kivfil, minden efztendóben 
fzkz leányzót kellett adniok a' Sze
recseneknek. De végezetre ígen_* 
alázatoíön könyörgenek a' Spanyo-
iok az literinek, és fegétségfil hí-
vák Szent Jakab Ápoltok, ki a' 
-taint mondám erós íegyveres kéz
zel meg - jelenék a' Spanyolok el
rendelte íeregi-eiőtt egy erős fejér 
paripán, mindeneknek, láttára,, és 
igen meg-rontá a' Szeretsenekec, 's 
nagy győzedelmet ízerze a' Spa
nyoloknak. Abban az időben kez
denek , Ibgadáít tévén, a' Szene 
Jakab Apoítol teltéhez menni az. 
emberek, íök réfzeiröl a' Kercíz-
ténységnek, és kíilömb-íéle nyava
lyáktól »eg-rzsbadúkutk-vala. A' 

afcab Apoítol élete. 
Római Pápák-is nagy privilégium®. 
kat engedénelt annak a'Kompoítel-
lában lévő Szent Jakab Apoítol 
Szent-egy-házának , mellyben Va
gyon helyhezcetve az 6 tette. 

7. Annak - fölótce midőn Első." 
Ferdinánd Spanyolok Királya Koim-j 

' bria varasát meg - fzáilotta - volna s 

hogy el-íbglalná azt a'Szeretsenek-
tól , Górög - orfzágból j&ve egy 
fzaránciok, hogy a' Szent Jakab te
ltét meg-látogaffa. A' Szarándoic 
pedig Pülp&k volt, és annak neve 
litván: ez hallvánKompoílellában,-
hogy Szent Jakab Apoítol meg-je-
lent-vóka a'Spanyol-orfzági K.e-
refztényeknek, midón a' Szeretse
nek-ellen hadakoznának, és fegy. 
veres kézzel paripán lévén, e-
r6fen - hartzolt a' Kereíitények-
é r t , neveti - vala a' Spanyolokat 
mondván : Szent Jakab Apoftol 
haláft vók nem vitéz. De azon 
éjjel igen ízép fegyverben , egy 
erós lovon, és kúlts lévén a' ke
zében , meg - jelenék Szent Ja
kab a' Puípöknek , mondván: 
Hogy íömmic többet ne kételked-
gyél, hogy én hadakozó vitéz em
ber vagyok, és az én Spanyolimérc 
meg-hartzokam a' Szerecsenek - el
len-, illyen módon akarám maga
mat néked meg-niutatnom, Azt-is 
tudtodra akarom adni," hogy hói-
nap Koimbria varasának kapuit 
meg-nyítom ezekkel a' kulcsokkal 
Ferdinánd Királynak. Máíbdik nap 
a' Pufpók meg-be(zéllé ezt a' látált 
Kompoíteliában > éi az-után meg-



" • Sz. János Apoíl 
"érték, hogy éppen úgy tdrtént a' 
dolog, és annál nagyob* tifzteiet-
tel kezdek tifztelni a1 Szent Apo-
ft0lt_9. - , 

'8- Gelmccez Erfek, igen okos, 
és tudós ember, fzépen, és gazda
gon meg-építvén azt a' Templomot, 
úgy el-rekefzté a' nagy óitár-aiatt 
a' márvány-kőből tsináltt koporsót, 
mellyben a' Szent fakab tefte va
gyon, hogy azt immár "fenki nem 
láthattya, nem-is tudhatni, mi-ké
pen áll ottan. Az a' Prelátus igen 
jó tankttsal, és ájtatos tifztelettel 
rendelte azt.} hogy ne láthafia, és 
ízemíélheue minden ember azt a1 

drága kintset, illendő tifzteíet-nél
kül , melly hamar meg-fzSnik , ha 
a Szentek teftét közönségeién akár 
ki-is meg -láthattya. Az időben a 
Szent Jakab fejét Jerusáletnből Spa
nyol-orízágba vívék , mellyet Gel-
raetez Erfek Ifteni jelentésből meg-

és Evangy. életéi' i gf 
értvén, hogy a' Szent ApoftoJ feje, 
az ó teliéhez helyhezteté igen nagy 
folemdúSú, és az-'Jtán rejté-el a* 
nagy oltár-alatt. Az lír Iften nagy 
irgalmafságát mutatá Spanyol - or-
fzághoz; mert Szent Jakab életé
ben haláíz lévén elsőben, és az-után 
Apoílol, holta-után nagy erős vi
tézzé tévé őtet Spanyol - or&ág ol
talmára , a' Szerecsenek - ellen, ki 
látható - képen annyifzoí jelent-' 
meg a' Spanyolok fegétségére. Kér
jük az Ur íftent, hegy ezt a' Di-
tsőséges Szent Apóitok mí-nékúnk-
is botsáffa fegítségfinkre, a' gonofz 
Szeretsenek, az-az: a' pokol - béli 
őrdógők - ellen, hogy mind végig 
illendő - képen harizolván a' telt ? 
a' világ, és az ördög -ellen, nyer-
hefsfik-el az órők életnek , és bol
dogságnak koronáját, a1 Kríílus 
jésus-iltal> Ámen. 

Szent JÁNOS Apoftol, és Evangye-
Efta élete. 

A'Szent EvaugyeliomMl', és neve
zetes Autorok íráfiból [muiiában 

foglaltatott. 
I . CZént János Apoílol, és'Evan-

\3 gyeliíta a* Zebedéus fia vók, 
és őttse a* nagyobbik Szent Jakab 
Apoítolnak , kinek Heródes Király 
fejét véc-eté. Nemes nemzetből 
volt , a* mint Szent Jerontmus, és 
Nitzéforus rnondgyák. De mind-az-
áitai, hogy el-úvoztaflá. a* hivsi-

got, mslly minden vétkeknek IZBM 
zője, az Attyával, és báttyával á' 
h^iálzásnak meíterségében foglaí-
lya - vala magát, mivel-hogy az 6 
házok igen közel vala a' Galileai 
tengerhez. Nem voltak ollyan fzegé-
nyek, a' rnint némellyek mondgyákj 
mert nékik haj Sjok vala, és a'hoz-
való béres ízoigák, kikkel mikor 
kedvek tartotta haiáfzhattak, Egy-
fzer azért midőn a' haiálzásbay tog--

Aa % klnák 



t g S Sz. János Apo 
lalnák magokat, Kriftus, Jésus híva 
ókét. Marc. 1. v* 20. És el-hagy
ván az attyokat Zebedéuft a' hajó
ban a' bérefekkel , követék étet. 
Akkor Szent János harmintz eíz-
tendos v ú k , és fzüz, a' mint az-
mán-is tellyes életében. Jó-termé-
fzetü, ékes termetű, okos, és igen 
fzerelmetes volt. Anhak-okáért az 
Mennek Szent Fia ki-vákc-képen 
kedvelte , és fzerette ótet, mind 
a' tob' Apoftolok - között. Ez az 
oka, hogy Sz. János Evangyelifla, 
midőn maga - felöl akarna fzóllani 
az Evangyeliomban, tulajdon nevét 
el-hagyván, így fzóll: A' tanítvány, 
kttfieret-valajéjus. Joan. zj. 23. 
»i<- 19. 26, »fc 20.2.$* 21.-j, 20. A' 
Kriítus Jésusnak Szent Jánoshoz 
ki-váltt-képen-való nagy ízeretete 
tselekedte: Matt. íj. hogy midón 
a' Tábor hegyén ízínét, el - változ
tatná , és az 6 nagy ditsóségét 
meg - mutatná a' három tanítvány-
elótt, eggyik azok - kozzül .Szent, 
János lenne. Marc. f. v. 37. Mi-
dón Meg-váltó Kriíius Urunk a' 
.Papi-fejedelem leányát fel-támaíztá, 

'tsak három tanítványnak engedé-
meg, hogy jelen lennének, kik kóz-
zfil eggyik Szent János volt. Meg
jelenté Szent János az Annyának, 
melly nagy fzeretetét mutatta 6-
hozzá, és a1 báctyához Jakabhoz a' 
Kriftus; Matt. 10. v. 20. azért az 
éannyok anyai fzeretettól vifeltet-
vén , Kriftus Urunkhoz járála a' 
fiaival-egyetemben, kérvén ótet, 
1jogy«a- fiai, eggyik a' job' - keze-

t.ésEtangy. érete. 
felől, és eggyik a' bal - keze - feló I 
öllyón az ó orízágában. Mivel* 
hogy azt gondollyák - vala, hogy 
Kriftus Urunk ezen a' főidón fog
na orfzágolni. De az Iftennek Sz. 
Fia meg-mutatá nékik , hogy meg-
tsalatkoztak - volna; mert az ó or-
fzágláfa nem ezen a' földön, hanem 
menny-orízágban lenne, holott a'ki 
magának ditsőséges helyet akar_j 
nyerni, fznkség, hogy fok hábo
rúságot, és nagy ízoromgatáfokat 
fzenvedgyen az Iften fzeretetéért. 
Az utolsó vatsorán-is igen nagy 
fzeretetét mutata a' mi édes IdvÓ-
zítónk Szent Jánoshoz ; mert mi-
dón mondaná, hogy egy a' tanít-
ványok-kózzíd el-árúllya ótet, jól
lehet Szent Péter igen kedves vők 
Kriftus Urunk-elótt,, mind-az-által 
nem meré meg-kérdeni, ki volna az 
áruló, hanem Szent^Jánoft kére , 
hogy kérdené-meg az Úrtól. Jóim. 13. 
v. 23. Az-okáért midőn Szent Já
nos a' Jésus melyére fek&ct-vólna , 
monda néki: Uram kitsoda az, a' 
ki téged' el-árúl? Feleié Jésus: Az, 
a' kinek én^bé - mártott kenyeret 
nyújtok. Es mikor bé - mártotta, 
volna a' kenyeret, Júdásnak adá a' 
Simon iskáriot fiának. Es a' falat-' 
után beléje méné a' Sátán. Ugyan 
azon.a' vacsorán Szenc'jános a'Jé
sus melyére fék & vén , ei-aluvék oc-
tan , és akkor látá az ííleni tsudá-
latos nagy titkokat, meílyeket an
nak -utánna meg-írt az Evangyeli
omban. Matt. 2Í.V.37. Mikor Kri
ftus Urunk a' kertbe méné imád

kozni a 



Sz. János ApDÍt. 
kőzni, Szent János volt eggyik a! 
három, tanítványok -kózzfil , kiket 
ki-váltc-képen magához vévén,mon-

" da nékik: Szomorú a lelkem mind 
halálig: várakozzatok itt, és v'i-
gyázzatok .velem. 

a. Midón a' 'Zidók meg-fogak 
Kriftus Urunkat, Szent János-is el-
futa , mint a' tób' Apoítolok; de 
mindgyárt viízfza-térc, és Péterrel 
a' Papi - fejedelem házáig követék 
a' Kriftuítj „holott látá, mi-képen 

I, Péter meg - tagadá ótet. Annak-
utánna el-méne onnét Szent János, 
hogy mindenekről, a' mik tőr-

« centek-vala, hírt tenne az lílen An-
nyának. És az - után el nem hagy
ta a.' Boldogságos Szűz Máriát, ha-

, nem midőn Kriftus Urunk a' Ke-
! refzt-fan függene, akkor-is jelen-
. • volt Szent János, a'Szentséges Szfiz 
« Máriával a' Kereízt - fa - mellett. 

Holott ki-váltt - képen - való nagy 
ízeretetét mutatá a' mi édes Idvö-
zítönk Szent Jánoshoz; mivel-hogy 
ollyan rettenetes nagy kínoknak 

• idején az ó kegyes fzemeit két_s 
ízcmélyre fordítá, az 6 Szent An-

-* nyara tudni-illik, és a tanítványra, 
a1 mint Őnn&n - maga ez a' Szent 
tanítvány bizonyságot téfzen felőle 
mondván: J-oan. ij>. v.2&. Mikor 

• azért látta-vólna Jésus az Annyát / 
' • és a' tanítványt ott állani, a' kit 
f fzeret-vala, monda az Annyának': 

Afifoony-áüat^tméateflad. Az
után monda a* tanítványnak: Imé 

.. a te Anyád. Es az órától-fogva 
vévé ótet a' tanítvány magához. 

ésEvangy. éíete. 189 
Nem ok-nélkül tselekedte ezt a" 
Kriftus Jésus, hogy az ó Szjnc Ar
nyát aízízony - állatnak rooa iotca, 
esnem Annyának; mert ha arnyá
nak mondotta-vólna , nagyob' bá
natra, keíeröségre, és (iratomra in
dította-volna ótet: hogy azért na
gyob' alkalmatoíságot ne adgyon 
neki a' íiraiomra, nem mondotta 
Ótet Annyának, hanem Aízízony-
áíhtnak. Az-után monda Szene 
Jánosnak: Imi a te Anyád: mint
ha mondotta • volna: János tartsd 
Anyádnak az én Anyámot, mert 
én úgy hagyom néked fost: 6 fznz, 
te-is fzuz vagy: illik azért, hogy 6 
téged' fiának tartson , és mint fiac 
úgy fzereífen téged'; és te Anyád
nak tartsad ótet, és mint Anyádat 
~úgy fzereffed, és tifzteilyed ótet. 
Szent János mind addig a' kerefzt-
mellett állott, a1 míg le-vévék arrüí 
Kriftus Urunkat, tanálván ó-töle, 
mint édes malterétól, igen nagy 
és tsudálatos dolgokat, és ki-vákt-
képen, mikor hallá ótet kónyó-
rógni az ó ellcnségiért", és meg-fe-
íznóiért: mivel-hogy akkor a' fze-
retetnek tsudálatos letzkéjét, mel
lyel nem tsak barátinkhoz, hanem 
e!lenséginkhez-is tartozunk, meg-
tanúlá. Kriftus Urunk annak-efót-
te beízédévei tanította-vala ótet 
arra, de a' kereízt-ián tsebkede-
tével meg-eröíitette, hogy fokkal 
jobban meg-tanúlhaffa. 

3. Végezetre a' keferves nagy 
kínok-miatt meg-halván a' Kriítus 
Jésus a' kereízt-ián, midón egy 

A a 3 vitéz 



i 9 Ö Sz. János Ápöft. 
vitéz a' lantsával meg - nyit'a az 6 
oldalit, Sz. János meg^átá, hogy 
Tér,, és víz folya-ki onnan, mellyet 
az-után írva-ís hagya az rV Évangye-
Eomá'ban, mondván r ^cas. if. 
v. jf. Egy a' vitézek-kózztü lantsá
val meg-nyitá az o oldalát, és leg-
ottan vér 5 és "víz jóve-ki. Mikor 
az iften Fiának tefte le-vétetek a' 
Rerefet - farol, kezeibe vévé azt 
Szent János, és Szöz Máriának az 
6 keferves Annyának adá, mellyet 
az-után a'koporsóhoz v ívén," nagy 
ájtatos tiíztelettel el-temeték* An-
nak-utánna harmad napon meg
értvén , hogy az Úr fel-támadott, 
a'' koporsóhoz futának Szent Péter, 
és Szent János., jf-een. .20. v. 2. ki 
clftb5 jtita a-* koporsóhoz Péternél, 
de nem méné-be a' koporsóba Sz. 
Péter-elótt. Ugyan azon a' napon, 
mikor eítve lótt-vóma;, és az ajtók 
bé-téve volnának, a'hol a' tanít
ványok egybe-gyöltek-vak „ a" 'Zi-
döktúl-való íélelem-miáí Joan, 20. 
v. 19. el-jéve Jésus,. és meg-alla 
középben,, és monda nékikr Bé
kés ég' ntktek. És midőn azt mon
dotta-vó'lna , meg-mutatá nékik 
kezeit, és oldalát., Ornlének azért. 
a? tanítványok látván az Urat, Mon
da azért nékik ismég ; Btkeség 
Béktek~ A'mint engem''el-kűldótt 
az-Atya*,, éh-is el-kökllek titeket. 
Izeket midén mondatta-vőkia,. reá
lok khelle, és monda nékik .•: Ve
gyétek a'' Sz.. Lelket, és. a'' kifenek 
b&aéket meg -botsáttyátok,, meg
bocsáttatnak, aúkik x. és &' kiknek 

es Evangy. éíete, 
meg-tartyátok, meg vannak tart-
va. jelen volt a&kor Szent János> 
és' 6 írta - meg ezeket az igéket. 
Jwi, zt. Mikor a'Tibériás ten
gerében halúízna Szent Péter Apó
itól tÓb' tanítványokkal egyetem
ben , meg - jelenté magát Jésss a" 
tanítványoknak, és Szent János 
iíméré-meg leg-elsóben. Az Apo-
ítoli tselekedetekben meg vagyon 
írva, hogy Szent Péter,. és Szent 
János fel-menven a' Templomba az: 
imádságnak kilentzedik óráján^, 
egy férfiat* ki sánta vak az annyá
nak méhétől-fogva, meg- gyógyí
tanak} A8or. 3, mellyet meg-ért
vén, hozzájok futa az egéfe nép. 
Kiknek Szent Péter monda r Izrae~ 
lka férfiak, mit tsudálkoztok ezen,, 
avagy minket mit néztek,. mint-ha: 
a' mi erőnkel, vagy hatalmunkal 
rsetekedtfik-vólna,, hogy ez járjon £ 
Ábrahámnak iftene, és Isaáknak l-
ftene, és Jákobnak Iftene, a' mi 
Atyáinknak iftene meg-ditsőítette 
az ó Fiát, a'Jé'suft, kit tímeg-öl-
tetek, de az Iften. fel- - támafztotta; 
őtet halottaiból', kinek mi tanúi: -
vagyunk : í> adta ennek ezt a"tel-
lyes egéfséget minnyájaLoknak_*.. 
iá.ttára_9. 
-- 4- Sz. Péter, és Sz. János, és a'tób" 

Apollolok nagy báto.rsággal prédi-
kállyák-vala; a' Sz. Evangyehomot, 
és minden; betegeket meg-gyógyú> 
nak-vala; AS. f. v. tj. Fel-keivén 
pedig,arPapi-fe jedélem, és minnyá-
|an. a' kik "véle valanak , bé-telének; . 
b<a£z£zQnkQdáJialr és meg-fogák azt 

Apo-



Sz» János Apofi:, 
Apoftolokat, és a' közönséges t$m« 
lótzbe tévék őket. Az Úr Angya
la pedig éjjel meg-nyitván a' tóm-
15'tz ajtait, és ki-vívén ókec, mon
da : Mennyetek-el, és állván hir-
defsétek a' népnek a' Templomban, 
ez életnek minden igéit: kik midőn 
hallották-vólna, bé - ménének reg-
'gel a' cemplomba, és tanknak-vala, 
Az-után monda nékik a' Papi-feje
delem : Parantsoívkn meg-paran
csoltuk néktek, hogy ne tanítaná
tok e' névben: és ímé bé-t&kőete
tek Jerusálemét a' ti tudományo
tokkal, és reánk akarjátok hozni 
ez embernek vérét. Felelvén pe
dig Péter, és az Apoítolok, mon
dának : Az Iílennek inkát)' kell 
engedni, hogy-fem az embereknek. 
A' mi Atyáinknak Iilene fel-tármafz-
totta a'Jésuíl, kit ti meg-őítetek, 
a' fara fuggeíztvén. Ezc Fejedéi-' 
mid, és IdvőzítMl fel - magafztalta 
az Iften az ö jobbjával, hogy a' pe-
nitentziát adgya Izraelnek, és a' 
bán6k botsánattyát: és mi tanúi 
vagyunk ez igéknek, és a' Szent 
Lélek, k.ic az Iften minden ő-néki 
engedőknek adott. Ezeket midőn 
hallották-vólna,, dúlnak-fúlnak-va-
la , ésgondollyák-vala, hogy meg
élnék őket. Fel-kelvén pedig egy 
Gamáliel nevű Fariséus a' gyüleke
zetben, az egéíz nép-előtt bőcsül-
.letes tőrvény - tudó., meg-hagyá, 
hogy egy-ke,vefsé az emberek kin' 
lennének. Es monda nékik: Izrae
lita férfiak: vigyázzatok magatok-
iá ez emberek-íeiól mit fogtok tse» 

és Evangy. élete. i c Í 
kkedni. Távozzatok - el ez emb> 
rektől, és hadgyatok békét nékik: 
mert ha embertői va,evr>n e't.;nus 
vagy e' dolog, el-bomoh ha p A * 
az Mentől vagyon, el nem bo:u-
hattyátok azt, hogy valami-képeit 
ne találtanatok az Iften - ellen - is 
tufakodni, Eggyezének azért vé
le. Es elő-híván az Apoftobkat, 
midőn meg-verték-vúlna ikec, meg
hágják, hogy teiiyefséggel ne bol
háknak a'Jésu^, nevében, és el-bo-
tsáták őket. Es azok ugyan 6röl
vén mennek-vala-el a' gyfilekezet-
•elől, mivel-hogy makikká lóstek 
a' jésus nevéért gyalázató t ízen-
vedni. Egy nap íem fzüanek-vala, 
pedig meg a' templomban, és tía-
zonként tanítani, és hirdetni a Kri-
ft'is JésuíL 

f. Szent János Apoftoí, és E-
vangyeiiíia egy-nehány értendőkig 
lakék Jerusálemben , nagy gondot 
vifelvén a* Boldogságos Szöz Máriá
ra , Misét mondott, és meg-áldoz-
tatta ötét, a'mint erős bizonyságot 
téfzen felőle Szent Bonaventura. 
A' Szentséges Szűznek ditsŐséges 
halála, és meanybe vétele-után, A-
íiába méae predikállani, mivel az 
a! tartomány jutott-vala néki az 
Apollótok el- ofztásában. Nagy buz-
gú lélekkel hirdette ottan az Iitea 
igéit, és hét Anya-ízent-egy-házat 
fondála hét leg-nagyob' varasban. 
Mind a hét várafokban rendele, kik 
a' Szentségeket ízolgáltatnák a' Ke-
refztényeknek. Történek az-után 
hogy Domkziánus R^mai - Tsáfzár 
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Ion igen kegyetlen Tirannus, ki a* 
Kerefctényeket egéfz Római biro
dalomnak minden tartományiban 
üldözte 's kergette; melly üldözés
ben meg-fogattaték Szent János £-
vangyélifta, és Efefus varasából Ró
mába vitetek , és ottan egy edény 
forró olajba cáteték; de az íemmit 
az ö teltének nsm árta, hanem sé-
relem-néikűl jóve-ki onnan, mint 
a' három rftú a' Babilóniai tüzes ke-
mentzébői. Dan. 5. v. 4p. Az
után fzám-ki -vetésbe küldetek Pat-
mus fzigetébe: ottan egy efztendöt 
"s egy napot t61t&tt: és egy vasár
napon igen tsudalatos jelenéíl lá
to t t , mellyben ki-váltt-képen-való 
nagy dolgok nyilackozának - ki. 6-
néki y meílyek a' Keréfztény Anya-
fzent-egy-bázra következnek mind 
világ végezetig: és mind meg-írá 
egy könyvbe, melly a' Szentírás 
kőnyvei-kózkt vagyon , és Szent 
János jelenésének hívattatik. Míg
len abban a' fzigetben marada, tsak 
nem mind éppen meg - téríté an
nak a' népét a' Kriltus jésus hitére. 
DomitziánusTsáfzár hókta-után pe
dig a' Római birodalom Nervának 
adaték, ki a' Római Tanáts aka-
rattya-ízerént, mind meg-vákoztatá 
azokat a' dolgokat y mellyeket Dó
in ifeiánus rendelt-vala. Az-okáért 
Szent János-is vifzíza hivattaték a' 
fzám-ki-vetésbóli mellyet meg-ért
vén a* fzigetben lakozó népek, igen 
"húsíilának, és firának; mert igen 

- feeteük -vak 6cec. El - bútsúzván 
t&tök Szent János Apoltai y meg-

. és üvangy. élete. 
igíré, hogy el nem feletkezik ro
lók, hanem más gond-vifeló lelki 
tankot kfil-d maga-helyett. 

6. Vifzfza-térvén a' hajóban E-
fefusba, midőn bé-mégyen-vala a' 
várasba, halotcac vifznek-vak a*' 
temetéfre , egy nemes afzfzonyt 
túdni-iliik Druűána nevűt, ki Sz. 
Jánoshoz igen ájtatos volt. Sokan 
íirván követik - vak a halottat, 
mint-hogy jóaízízony volt, és min
denekkel jól tselekefzik-vala. Imád-
kozék azért érette' Szent János A-
poftol, és fel-támafztá-%et,-és a' 
házához méné ízállásra. Annak-
utánna újobban kezdé igazgatni lel
ki dolgokban azt. a' tartományt; 
és meg-értvén, hogy egy varasban 
két ifiú fok gazdagságokat ofzto-
gattak-vólna a' fzegényeknek, íze-
génységben akarván fzolgálni az 
Mennek, melly életet igen dicsért-' 
vak Szent János az 6 predikátziúi-
ban. De minek-utánnaláták, hogy 
fok dolgokban fzökőlkódnének , 
meg-bánák a' mit tselekerkek-vala. 
Monda nékik Szent János Apoítol, 
hogy hoznának két vaftag fa-ágat, 
és egy-néhány köveket: meilyet 
meg-tselekedvén az ifiak, Szent Já
nos a* közönséges köveket drága 
kövekké változtacá, a' fa-ágat pe«-
dig arannyá, és monda az inaknak: 
íme moitan ollyan gazdagokká le
hettek, mint az-előtt i de jói meg-
gondolíyátok j hogy a* világi gaz
dagságok fél-fuvalkodtatnak, és meg 
nem elégítnek. Azt-is meg - gon- • 
dollyátokj hogy nintsen tób' egy-

Pára-
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faraditsomnál, és a' ki e' világon 
akarja azt bírni a' világi gazdagsá
gokban gyönyörködvén, és kedve-
ízerént élvén , a' más világon el 
nem nyerheti azt. A' meg - neve
zett ifiak-előtt egy fzegény özvegy 
afzfzonynak meg-húltt fiát fel-tá-
mafztá Szent János Apoíiol, és lát
ván azt a' nagy tsudát az ifiak, 
el-tekéllék, hogy fzegény életet vi-
jellyenek, és kerék Szent Jánoft , 
hogy könyörögjön érettek az Úr 
Iftennek. És meg-adván néki a' 
drága köveket, és az aranyat, 6 
aT földre veté azokat, és mindgyátt 
QÜyanokká lónek, mint az-elött_ 
voltak, és imádkozék az Iftennek 
az ifiakért, kik az-után fzent éle
tet vifelének. 

7. Nagy vetekedéfe vúlt Szent 
Jánosnak a' Diána afzfeony Papja" 
val Ariftodémuffal, ki azt mondot
ta, hogy a' tsudák, mellyeket Szent 

: János tsélekefzik-vala , nem Iften 
erejéből, hanem az ördögéből vól-

• nának : és ha azt akarná, hogy el
hinnék, hogy az Iften ereje -ákal 
volnának, azt úgy ismértethetné-
rneg, ha egy pohár mérget meg
innék , mellyet kezébe adnának, 

* és onnan femmi nyavalyája nem 
lenne. Azt gondola a' gonofz A-
riftodémus, hogy ezzel meg-őíhet-

, né az Apoftoltj de Szent János ke
zébe vévén a' méreggel tőltő;t po-
hárt, és a'Kerefztnek jelét reávet
vén, meg-ivk azt minden sérelem-
nélkfil. Ez az oka, hogy a' Szent 

• János Evangyeiifta kezébea a' kép-
SicBiek £i»[C, 
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írók ^ egy pohárt írnak , mellyböl 
kígyó akar ki-menni. Azt mond-
gya Aranyszájú Szent János, hogy 
Szent János Apollóinak a" zhbol-
között egy igen fzép termeci itiú 
tanítványa vak: egyízer pedig coy 
bizonyos Templom látogatására a-
karván el-menni, egy Púípóknek 
ccmmevdklíi az ifiat, kérvén, hogy 
jó gondot vifeine reá. Míglen Sz. 
János oda jára,az ifiú lafTan-laíían go-
nofzt kezde tselekedni, és annyira 
juta, hogy végtére a tolvajoknak 
hadnagya lön. Vifzíza-térvén Sz. 
János Apoíiol, és meg-ércvén, mi 
tőrtént-vólna az ifiún,igen báná,és a' 
puíztába méne,a'holaz ifiú tolvajko-
dik-vala. Végezetre reá talála az 
Hiúra, ki meg,- fzégyenőlvén , el-
kezde futni, és Szent János kőve-
ti-vala ötét mondván: Édes fiam', 
miért futfz attól, a'ki téged' olly 
igen fzeret ? Tekénts-meg, hogy 
én meg-faradtam, és el - bádgyad-
tam, ide jővén, a' puíztába téged' 

. kerefhi. Talám azért akaríz el-füt-
ni tőlem, hogy nem adhatíz ízá-
mot azt Iftennek a' te vétkeidről ? 
ímé én magamra vállalom, hogy 
meg-felellyek te - éretted az Irilec 
napján. Meg-lágyúla fzíve az ifiú-
nak a' Szent János beízéde - ákal, 
és az ö lábaihoz borúiván, meg-
íiratá gonofz tselekedetit, és meg
jobbítván az életét kedves ízolgá-
ja lön az Iftennek. 

8. Néha Szent János Apoíiol 
nagy haragját mutatta-azok-ellen-, 
kiket ifmért, hogy nem akarnák 

B b * meg-



*94-
meg - jobbítani ̂ életeket. Egyfzer, 
midén egy ferodoben - volna, és 
Kérintus eretnek oda menne, Sz. 
János nagy haraggal méné-ki a' fö-
ródöből, mondván : Mennyünk
éi mi innen , hogy a' Kérintus 
dögleletes vize meg ne- rútíctson 
minket, ( a' vizén értvén az 6 ha
mis tudományát). A' Szent János 
tanítványi azon kerék Stet; írná-
meg, a' mit prédikál!-vak, hogy 
mind örökké emlékeznének-meg 
arról. Szent János Apoftol böjtöt 
hirdete az egéíz népnek, és azt ren-
delé, hogy minnyájan ímádkozná-
Hak. Az-után melléjé vévén Pro-, 
koruft, eggyet a' tanítványi - köz-
zül, fél-méné egy magos hegyre, 

. holott nagy menny-dörgéfek haltatá
nak , és a' menny-kövek nagy vil-
lámáíbkkal láttatnak - vala hullani 
az égből , úgy hogy Prokorus 
igen meg-félemlék. Le-tsendefed-
vén az égi háború, fzóilani kezde 
Szent János, mondvánz> Kezdetiem 
vala a-z Ige, és az Ige Iflennél vala, 
és Ifién vala az Ige. J-osa. i. Es 
Prokorus írja-vala, és illyen mó
don írá az ő Szene Evangydiomát, 
«l-akarván rontani az 6 idejében 
lévő Ebioníta eretnekeknek tévely
gését , kik azt mondották, hogy a' 
Kriftus nem volna Iften, De Sz; 
János meg -rautata, hogy a'Kri
ftus Jésus igaz Iílen. Igen óreg 
lévén immár Sz. János Evangyelifta, 
az ö tanítványinak mindenkor ez igé
ket mondgya-vala: Fiatskáim íze-
reísétek egy-máft; kik mondának : 

Sz. János Apoft. és Evangy. élete. 
Mefter, mondgy egyebet nékfink, 
mert ezt gyakorta hallottuk: kik
nek 6 felele, mondván: En ezt 
mondom, mert az Ur parancsolat-
tya, és £ ki ezt meg - tselekefzi, 
eleget tselekeízik. 

5>. Annak-utánna jelenés - által 
meg-értvén az 6 ha sálát, kiíentz-
ven-kiíentz efztendös lévén, egybe-
gyfijté az 6 tanítványít,. és vívé 
őket magos hegyre, a hol néki 
egy Szent-egy-háza vala. Ottan 
meg - nyittatá a' temető helyt , é$ 
réfz-fzerént le-veté az 5 ruháját,. 
és a' faruját, és illyen módon ele
venen méné- bé a' temető helybe, 
igen. firatván őtet *a' tanítványi; 
Leg-ottan nagy világofság jőve-le 
az égb61, meíly mind éppen kön
nyül vévé az Apoftol teftét, és 
azok, kik jelen valának igen meg-
féíemlének. Es nem láthaták töb
bé Szent János Apóitok , ' hanem 
tsak a' temető helyet földel bé-t6í-
tetvén, mellyböl tsudálatos olaj felt 
fbrván, ki-foly-vala, mellyel fok 
betegek meg - gyógyíttatának. Il
lyen vóít a! Szent János Apoftol, és 

-Evangyelifta által-meneteié. Es a' 
mint Szent Jerónimus, és Béda 
er&íitik, az 6 halála fájdalom nél
kül volt , és az 6 tefte meg-fzaba-
díttaratq a' íothadáftól. Aquínás-
béli Szent Tamás, Nitzeforus, és 
t&b' Autorek azt mondgyák, hogy 
Szent János Evangyelifta fel-táma-
dott halottaiból, és teftberi , és lé
lekben vitetett mennyekbe. Né-
mellyek ollyan vélekedésben vól* 
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Szent Tamás Apoftol élete. i^y 
tak, hogy nem húk-meg Szent Já- fia az ő Szent Annyának a'Bóldm-
nos Apoítol: de Szent je ronimus , sagos Szűz Mariinak, a' mint eiéb" 
Arany-fzáiű Szent János, és Ter- meg-rnondók. Ez a'Dicsőséges Sz. 
tulliánus világofon meg-írták az 6 Apoftol igen fokát fáradozott pre-
haialat. Kétség-nélkül el-kell hin- dikáüvkn, és fzkmtalan fok leike
ni,, hogy meg-hólt, és igen ditsfi- ket meg - térítvén, hetven efztert-
séges heiye vagyon néki menny-or- deig, mindenkor az IRcní ízolgá-
fzágban. Mivel-hogy & fzuz vók, latban foglalván magát, mindenkor 
Apoíiol vók, Evangyeliíla volt, és Izeretvcn az Iftenc, és egyebeket 
3LZ 6 tőkéííetes fzándékában, és ki- éjjel nappal arra intvén, hogy I-
Váns'ágában Mártír vók. Annak- íten-íeiók, és feeret&k légyenek, 
okáért Szent Ágoílon Doktor, A- Kérjük minnyájan ezt a' Ditsósé-
rany-ízájú Szent János, ésKufinus, ges Szent Apóitok; efedezzék aá 
Mártirnak-is mondgyák 6tet: mert lítennek mí-érett&nk: és kőveísfik 
midőn a' forró-olajba tétetett-vók, az 6 életét, a mint lehet, hogy 
meg - hólt - volna , ha az Ur Iften nyerhefsük-el az őr&k élecnek ko-
tsudálatos-képen meg nem ízaba- rpnáját, és fzínr&l-fzínre látván az 
dította - volna, és az & akarattya Űr Iftent , mindenkor őrvendez-
mindenkpr kéfz volt hálák ízenved- hefs&nk az őrök ditsőségben. A-
ni a' Kriítus Jésus fzeretetéért. An- men. 
nak-felette Szent János Evangyeiifta A' Szent János Apoftol, és E-
á'- Kriftusnak ki-vákt-képen - való -vangyelifta halála vók Trájánus 
fzerelmes' tanítványa volt, teíi-fze- Tsáízár idejében, 
rént-való aetya-fra volt, és fogadott 

; '-•"• Szent TAMÁS Apoftol élete. 
Sominálanfeglaltatott d S%, Evan-

gyeliomból, és Szent Ifidérus, és 
Mstafráfles Simeon iráfilól. 

1. CjZent. Tamás Apoftol Galileai 
- kJ volt. Szent János Evangye
liíla ki-vákt-képen-valú emlékeze
tet téfzen felőle, mikor Márta, és 
Mária Magdolna a' Kriftus Jésus-
hoz küldöttek meg-mondani néki-., 
hogy az 6 attyok-fia Lázár beteg 
vóina. Joan, n.v.6',. Akkor Jé

sus meg-marada ugyan azon helyen 
két nap ; ezek - után .monda a' ta
nítványinak: Mennyünk jfhiét.Jú
deába: Mondának néki a' tanítva; 
nyok: Rabbi, moll kerefnek - vak 
tégedet a' 'Zidók, meg -kövezni T 
és ismég oda mégy-e ? Felele Jésus: 
Nem tizen-két órája vagyon-e a' 
napnak? azt akarván jelenteni, 
hogy annyiízor meg-vákozhatik az 
emberek ízíye, és azt akárha ttyák, 
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196 Szent Tamás 
a' mit az-efött nem akartak- Ak
kor azért Jésus nyilván meg-mon
da nékik: Lázár meg-hólc: men
nyünk-el hozzája. Monda azért 
Tamás, a' ki Kettesnek mondatik, 
a* tanítvány táríainak: Mennyünk
éi rní-ís, hogy meg-hallyunk 6-vé
le. Meg-mutatá Szent -Tamás A-
poftol ezekkei az igékkel az 6 nagy 
bátorságát; és a' Kriftus Jésushoz-
való nagy ízeretetét. Mikor a' mi 
édes Idvózkénk biztatá az Apofto-
lakat mondván: jf-oen. 14. Meg ne 
háborodgyék a' felvetek. Hiíztek 
az Iftenben, én bennem-is hídgye-
tek. Az Atyám házában fok la
kó-helyek ' vannak : ha kuíémben 
Volna, meg-mandottam-vólna nék
tek : mert helyt kéízíteni megyek 
néktek. Es ha el-megyek, és helyt 
kéízkek néktek : ismég el-jövék, 
és magamhoz vételek titeket, hogy 
a'hol én vagyok, tí-is ott legyetek. 
És a' hová én megyek, tudgyá-
tok , 's az útat-is tudgyátok. Mon
da néki Tamás: Uram, nem tud-
gyuk, hová mégy; 's minttudhat-
tyuk az utat ? Monda néki Jésus: 
Un vagyok az ú t , és az igazság, és 
-az élet. Senki az Atyához nem 
mégyen, hanem tsak én-általam. 
Ha engem' iímértetek-vólna, azA-
tyámot-is itmértétek-vólna ugyan i 
és moftantól-fogva meg - ismeritek 
étet , és láttátok étet. 

2. Meg-yáltó Kriftus Urunk az 
h ditséséges fel - támadáíá - u tán , 
ugyan- azon a' napon, mellyen fel-
ÉkmadQttjinikor ellve vqloa, J-oan. 

Apoftoí élete. 
%o. v. ip. és az ajtók be-téve vü-
nának, a'hol a' tanítványok egybe
g y ű l t e k e k , a' 'Zidúkcól-való fé-
lelem-miá, meg-jeíenék az 6 tanít
ványinak. Orulének azért a' ta
nítványok, látván az Urat. Tamás 
pedig egy a* tizen-kettő-kozzöl, ki 
Kettősnek mondatik, nem vala vé* 
lek, mikor eí-jéve Jésus. Mondá
nak azért néki a' tób' tanítványok? 
Láttuk az Urat, Ő pedig monda 
nékik: Hanem-ha látom az 6 ke
zeiben a* feegek liggatását, és az 
ujomat a' fzegek helyére botsán 
tom, és a' kezemet az oldalába bo* 
tsátom, nem hifzem. Szent Ta
más Apoftol el-távozott-vala egy-
kevefié a' tób' Apoftoloktól, kik
nek meg. jelenék a' Kriftus, és mon
da nékik: Békeség néktek, Es 
midén ezt mondotca - volna, meg-
mutatá nékik kezeit, és oldalát; 
meg-akarván ifmértetni, hogy 6 az, 
a' ki vélek nyájaskodott, és a' mi 
bűneinkért kínt , halált Czenvedett, 
és immár halottaiból fel-támadott. 
Annak-utánna vifzíza-térvén Szent 
Tamás, a' téb' tanítványok mon
dának néki. Oh atyám-fia, a' míg 
te távúi voltál télánk , láttuk a* 
mi Urunkat, és Mederünket, u-
gyan azt , a' ki a' kertben meg-fo
gaték, és az-után meg - oftoroztá-
to t t , meg-pőkdőftetett, és tsúfol
tatott, tóvis koronával meg-koro-
náztatott, kerefzt-fára fel-fzegez-
eetett, és meg-ölettetett, kerefzt-
fáról le-vétetvén el - temettetett-: , 
immár halhatatlan , és dks&séges 
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Szent Tamás 
tettben fel - támadott; láttuk a* fe-
beknek jeleit, meliyek tsudálatos-
képen ékefitik az ő ditsóséges te-
ftét, mint a' finom aranyba foglal
tatott drága kövek: és tsak moít 
távozék-eí tolunk. Feleié Szent 
Tamás: tsak valami ízem-fény 
vefztés. vők az, a 'mit alattatok. 
Mondom néktek, hanem-ha fze-
meimmel látom, és az ujaimat a* 
fcegek helyére botsátom,. és keze
met az oldalába botsátom , nem 
hiízem, hogy láttátok-volna a' mi 
Mefterőnket, fem pedig hogy 6 
fel-támadott-volna. Nyóltz nap 
marada - meg az Apoftol ebben a' 
hitlenségben, és femmi - képen_* 
nem akara hinni a' c5b' Apolló
toknak, és Máriáknak, kik igen 
erófitik - vala, hogy fel - támadott 
az Úr Jésus Kriftus. 

t 3. Sokaknak javokra, és haíz-
| nokra engedte az ur Ifteii , hogy 
* ez hitlenségnek vétkébe eíhék 

ez a' Szent Apoftol. Mivel-hogy 
; az igaz hitnek ágazati - koz&tt a' 
: fél-támadás igen nagy dolog, és az 

embereknek er6s hittel kell azt 
hinniek; feukség volt azért, hogy 

, az íiyilyán, és jgen erófen meg
próbáltatnék. Azért mondgya Sz. 
Gergely Pápa, hogy tóbbet hafz-
nált mí-nékónk a'Tamás vakmeró-
kételkedéfe, hogy - fem a' Mária 
Magdolna könnyen - való hitele. 
Tudta a' Szent Lélek, hogy fok 
eretnekek támadnak, ki-váltc-ké-
pen Manikéus eretnekek, kik azt 
mondanák, hogy a' Kriftusnak tsak 
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ízem-fény-veCzto tefte volt: azért 
erofített-meg minket a' Tamás ké-
telkedéfe - által, "hogy immár bá
tran hazuttát mondhaílak Maniké-
usnak; és erÓs valláft tegyünk, 
hogy igaz emberi tefte volt a' Kri
ftus Jésusnak, a' mint mí-nékönk, 
mellyet Szent Tamás látott, és ke
zeivel meg-tapaízeait, még a' Kri
ftus fel-támadáíá-után-is. Nyóícz 
nap - után ismég bért' vaíának az ő 
tanítványi, és Tamás 6 - vélek. 
El - j6ve jésus ajtók • bé - téve, és 
meg-álla középben, és monda: Bé-
keség néktek. Az-után monria Ta
másnak: Erefed ide-bS az újodat, 
és láffad az én kezeimet: és hozd 
ide a' kezedet, és botsásd az éa 
oldalamba: és ne légy hitlen, ha
nemhív. Felele.Tamás, és monda 
néki: Én Uram, és én Iftenem. 
Látván azért Szent Tamás a' mi 
édes Ídv6zít6 Menünket, és kezé
vel meg-tapafetalván az 6 feb - he
lyek, és meg-bizonyofodván, hogy 
nem: fzem-íény-vefztés volna, és 
halifán az intéft, hogy ne légyen hit-
len, hanem hív: meg-érté^ hogy 
az 6 Meítere mind jól tudná azo
kat, a' miket 6 tselekedett, és,mon-
dott-vólna , noha távúi vók tőle , 
és ezzel-is meg-mutatta, hogy igaz 
líten volna. Magába ízáüa, és 
le-borúlván, imádá az Kennek Sz. 
Fiát, mondván: En Uram, és én 
Iftenem. Monda néki, Jésus: Mi-
vel-hogy láttál engem' Tamás, hit
tél: boldogok a'kik-nem láttak ? 
és hittek. 

Bb 3 4«Má* 
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4. Mífutt-ís vagyon emlékezés 

az Evarigyeliomban Szent Tamásról, 
illyen módon: j-oan. 11. Eggyittt 
valának Simon Péter, és Tamás, 
a* ki Kettősnek mondatik , és Na-
tánael, ki a' Galileai Kánából vala, 
.és a'Zebedéus fiai, és más kettő 
a' Jésus tanítványi-kőzzfil. Monda 
nékik Simon Péter: Haláízhi me
gyek. Mondának ^néki: Mí-is el
megyünk veled. Es ki-ménének, 
és bé-ízállának a' hajóba: és azon 
éjjel femmic nem fogának. Reggel 
lévén pedig meg- álja Jésus a' parton: 
de nem isroérók-még a' tanítvá
nyok, hogy Jésus volna. Monda_ 
nékik : "Vefsétek a1 hajónak jobbja
felé a* hálót, és találtok. Meg-ve
tek azértrés már nem vonhattyák-
valaazt,a' halaknakfoka sága-miatt. 
Az-után meg-ismerek, hogyjésüs 
volna* Noha más helyen nintsen 
ki-vákt-képén-való emlékezet Szent 
Tamásról az Evangyeliomban, bizo
nyos dolog mind-az-ákal , hogy je
len vők minden dolgokban, mel-
lyekben az Evangyeiiíták közönsé
geién mondgyák,, hogy, jelen vol
tak az Apoífelok. Jelen vólr Sz. 
Tamás Apoftol az utolsó vatso-
rán , és ottan Pappá fzenteltetett , 
és Paípókké rendeketett : jelen 
vófc,. midőn Kriftus Jésus tsudá-
iaeos-képen fel-ment mennyeknek 
©rízágabaí jelen volt, midőn an
nak- H tánna eljött a' Vígaíztaló Sz. 
Léleklften, kinek ajándékit el-vőt-
t e á" tób-'. Apoíloíokkal egyetenv-
betx_». 
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f. M?kor az Apöftolok el-ofe. 

ták a' világnak tartományit, a' ho
vá predikállni keil-vala menruek 
Szent Tamásnak juta India; de mi
nek-előtte oda ment-volna , a'Pár^ 
tufoknak, Med ufóknak, Persáknak 
Brakmanufoknak, Hirkánufoknak 
és Pritánufoknak predikálla , és 
mindenkor nagy elő - menetellel 
fókákat meg-térítvén a 'Kriltus jé
sus hitére. Arany-ízájú Szent Já
nos azt mondgya , hogy Szent Ta
más Apoftol kereíztelte-meg a' ha--
rom Királyokat, kik' Betlehembe 
mentek a* tsillag-után, és le.-bo
rulván a'gyermek Jésus-előtt, imád
ták őtet.Annak-utánna Indiába mé
né Szent Tamás Apoftol, "ésottan 
az Indiaiaknak az ő nyelveken kez-
dé predikáílani a' Kriítus jésus hi
tét, gyalázván az idegen Ifteneket, 
kiket az Indiaiak tiízteínek, és imád-
nak-vala: de ki-vákt-képen a' na
pot imádták, m-ert ezt ar t&b1 Ifte-
neknél nagyobbnak tartották. Sok 
tsudákát - is ;tselekedék Szent Ta
más Apoftol, njellyeket látván a* 
népeky és haigatván az Iften igéit, 
rpellyeket nagy buzgó leiekkel hir-
det-vala, íaflan • Íaflan el-hagyyán 
a' hamis Ifteneket,, az igazlfteahez,, 
a 'mennynek, és főidnek teremtő
jéhez, meg-térének. 

ö. Annak-utánna KaíamiíS:-! ne-
yfi várasba érkezek Szent Tamás 
Apoftol, a'hoi a' Pogány - népek* 
nek Királya lakik-vala. És jól
lehet, a' Király -előtt íok tsudákát 
cselekednék, hogy az Ifteni tudo

mányt, 
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Hiányt, mellyetpredikáll-vala, nieg-
erőíittse; mind-az-által a' Pogány 
Király, nem hogy a' Kriftus hitét 
bé-vette-vólna, és fel-gerjedett-vól-
na az igaz lítenuek ízeretetére, a' 
mint fokán az alatta - való - népek 
tseíekedének; sot inkáb' igen ke
gyedenfii meg-haraguvék az Apo-
ítoíra, mivel-hogy nagy bátorság
gal predikáll - vak néki Szent Ta
más Apoftol, mondván, hogy a' 
Nap nem Iften, hanem tsak te
remtett-állattya az Iftennek; és az 
embernek fokkal nagyob' méltó
sága vagyán, hogy-fem a'napnak; 
mert az embsrnek okofsága, és bal
hatatlan leíke vagyon; a' napnak 
pedig fem okofskga, fem telke nin
csen. Ezeket hallván a' Király, 
mezítelen vetkeztété az Apóitok, 
és igen m eg-kínozcatá, vas, és réz tü
zes táblákat tétetvén a' mezítelen 
teltére, és az-után tdzes.kemen-
tzébe vetceté ótec: de látván;, hogy 
mind ezek femmit nem ártaná
nak az Apollóinak, egy Templom
ba viteté ötét, a'hol egynagy-réz-
boi öntetett képe ->vala a' napnak, 
és arra kénlzerké, hogy azt imádná. 

; Térdre állván Szent Tamás Apoftol, 
kőnyörge az Iftennek; rontaná - el 
azt a' képet-, hogy a Király, és a' 
pogány népek meg-ízégyeníttet-
nének; és látván, melly kevés ha-

i talma vagyon az 6 Ifteneknek, men
nének - ki a' lelki fecétségból, és 

• vakmerő balgatagságbóJ, mellyben, 
el voltak merálve. Midóa imád
koznék Sz. Tamás Apoftol, le-esék 
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a' főidre a bálvány, és ezer darab
ra romlék. Jelen Valinak peiig a' 
Bálvány papjai, ésfzolgai, kik lit
ván a' történet dolgokat, és a' d&-
hds kegyetlenségtől vifeketvén, 
lantsakat ragadának kezekbe, és 
azokkal úgy meg-febeíicék az Apó
itok , hogy életétől-is meg-foíz-
tanák_s. 

7. Az 6 teíte ugyan- azon va
rasban temettetek, és az-után Sí
riába, Edeffa várasába vitetek, a'ho! 
az 6 tifzteíségére egy gazdag Tem
plomot építenek az Iftenaek, mellé
ben fok tsudákat mutatott az Ur 
Iíten az 6 Szent Apoítola érdemi
ért. A' Szent Tamás Apoftol ha
lála történek Karácson havának 
hufzon-eggyedik napján, és ugyan 
azon a" napon filii az Anya-lzent-
egy-ház az 6 Innepéc; és volt Kri
ftus Urunknak hetven ótödik eíz-
tendejében , Vefpaftánus Tsáfzár 
idejében. Annak-előtte pedig mi-
dón meg-halna az Iftennek Szent 
Annya a' Boldogságos Szűz Mária, 
Angyali kezek-által oda vitettek a' 
Szent Apoftolok, a' világnak min
den réfzeirdl, és látták az 5 dits&-
séges ki-múlását, és rngy tífzte-
letcel el-temették az 6.Szent teftét. 
Szent Tamás Apoftol pedig a'Szent-
séges Száz Mária halála-után, har
mad napon -érkezek oda; annak-
okáért igen kívánván látni az 5 
Szent teftét, meg-nyittatá a 'ko
porsót , mellyben nem találtaték-
meg az Iften Annyának Szent te
íte; miyel-hogy fel - támadott, és 

fel- : 
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fel-vitetett-vplt mennyeknek orfzá-
gába. Az Úr Iílen 6 Szent-fóisé-
ge, mint-hog7 Szent Tamás Apo-
ftol-ákal meg - erőíitette a' Kerefz-' 
tényeket, hogy minden kételke
dés- nélkül,el-hidgyék az 6 Szent 
Fiának az Úr Jésus Kriftusnak ha
lottaiból - való fel-támadását: úgy 
a Szentséges Szőz Máriának a'Kri-. 
Ilus Annyának fel - támadását, és 
mennyekbe-való fel-vitelét-is u-
gyan Szent Tamás Apoílol * által 

Szent FILEP 
A% Evangyeliomlól, is tuvtztttsAu-
• torok íráfibólfommábafoglaltatott. 
I . OZent Filep Apoftol a' Galileai 

O tartománynak Bedzaida vara
sában ízületeit, a'honnan-valók 
Szent Péter, és Szent András Apo-
ítolok. jtoa». i. v.43. Az Apoftol-
ságra pedig hívattaték a'- Kriítus 
JésuítÓl, minek-utánna Szent Péter, 
és Szent András hívattattak-vóina. 
Követé a' Kriliuíl a' tudomány-ál
tál, mellyet a' tórvény-tudó Dok
toroktól tanúit, és a5 Próféták í ráfi
ban olvafott;vála a'Meíííás el-jö
veteléről. És el -hívé erós hittel, 
hogy a' Kriitus, volna az. Nem 
akará magában el-titkolni e' dol
got Szent Filep Apoftol ; sót el
menvén, találá Natánaelt, és mon
da néki: Joan. 1. z£. 4/.. A' kit 
ineg-írt Mojfes a' törvényben, és 
a* Próféták, meg-találtuk a,' Názá
reti Jésuft, a'Jóíef' fiát. JEs moa-

ÜLpoftol élete. 

akará ki-nyilatkoztatni 6 Szent. 
felsége. Kérjük ezt a' dicsőséges 
Szent Apóitok, nyerjen ízene ma-
lafztot nékünk az literitől , hojy 
úgy rendellyúk életünket e' vilá
gon , hogy a.' más világon láthat 
fuk-meg az Ur Jésus Kriítuft, az & 
Szent Attyával , és a* Vígakthlo 
Szent Lélekkel egy örök lítent, és 
a' Szenteknek táríaságában, mind 
örökké ditsírhefsűk az örök élet
nek boldogságában, Ameri. 

Apoftol élete, 
da néki Natánael: Lehet-e valami 
jó Názáretből? monda néki Filep: 
jere, és lásd-meg. Látá Jésus Na-
tánaelt hozzája jóni, és monda ő-
felőle : Imé az igaz Izraelita, kiben 
nints álnokság. Monda néki Na
tánael : Honnét ilméríz engem' ? 
Felele Jésus, és monda néki; Mi
nek-előtte Filep téged' hína", mi
dőn a' ffige-fa-alatt volnál 5 látta
lak téged'. Felele. néki Natánael, 
és monda: Rabbi, te vagy az Iílen 
Fia, te vagy az Izrael Királya 
Felele Jésus, és monda néki: Mint
hogy mondottam néked : láttalak 
téged' a' %e-fa<ilatt, hiízefz: ,na. 
gyobbat láriz ezeknél. Bizony, 
bizony mondom néktek, nyitva lát-
tyátok az eget, és az Iften Angya
lit fel-menni, és alá-ízállani az em
ber fiára. Hlyen módon Natánael 
bizonyofon meg-tudá y hogy immár 
el-jőtt-vójha a'Meiliás: Sz. Filep 

pedig 
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pedig inkáb' meg-erősódék a' hit
ben, és követé Kriftas Urunkat. 
Sok tsuda - tételin jelen volt : és 
minden kőrnyül-való tartományok
ra ki - terjedvén a' Kriftus Jésus hí
re , ki-váltt-képen hogy Lázárt fel-
támaíztotta-vólna. Joan. 12. v. 20, 
Valának némelly pogányok azok-
kőzz&l , a* kik Tei - mentek - vala, 
hogy imádkoznának- az innep na
pon. • Ezek azért Filephez méné
nek , ki Galiléának Betfzaidájából 
vala, és kérik-vak 6tet, mondván: 
Uram, látni akarnok a' Jésuft. El-
méne Filep, és meg-mondá András
nak. András ismég, és Filep Tneg-
mondák Jésusnak. Jésus pedig fé
lele nékik: mondván: El-jött az 
óra, hogy meg-ditsőítteísék az em
ber fia. Bizony bizony mondom 
néktek, ha a' búza mag a' földbe 
efvén, meg nem hal, tsak maga ma-
iád: ha pedig meg-hal, fok gyu-
m&ksot hoz. A' ki a' lelkét izé
l ed , el-veízti azt; és a' ki a'lelkét 
gyűlöli e' világon, az örók életre 
meg-őrizi azt Ha ki nékem ízol-
gál, engem'kóveíTen: és a'hol én 
vagyok, ott iéízen az én ízolgám-
is. Ha ki nékem fzoJgál, meg-tiíz-
teli azt az én Atyám. Moft az én 
lelkem meg-háborodott. És mit 
mondgyak? Atyám fzabadíts - meg 
engem' ez órátóWogva. De ezért 
jöttem ez órára. Atyám ditsöítsd-
jneg a' te nevedet. Szózat jóve 
.azért az Égből: Meg-ditsöítetiem , 
és ismég meg-ditsőítem. As féreg 
azért, melly ott áll-vala, és hallot-

S#emek Bete. 
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ta-vala, azt mondgya-váfe, hogf 
menny-dőrgés lótcvólna. Egyebek 
mondgyaK-yala: Angyal f&llotc 
neki. ^ Felele Jésus , és monda : 
Nem en-érettem jótt e' ízszat, ha
nem á - érettetek. 

1. Mikor a1 pufztában őt czef 
embert tsudílatos - képen meg 
akarna elégíteni az Iftennek Szent 
Fia, monda Fiiepnek : Joaa. 6. v. j . 
Honnét vérzímk kenyereket, hogy 
ezek egyenek ? Ezt pedig mondgya* 
vala, késértvén étet: mert ó tud-
gya-vala, mit volna tselekedendő. 
Felele néki Filep: Kéc-fzáz pénz-ár
ra kenyér nem elég nékik, hogy 
ki-ki még tsak valami kevefet vé-
gyen-is. Monda, néki egy a' tanít-
ványi-k&zzöl, András, Simon Pé
ternek báttya : Vagyon itt egy 
gyermek , kinek őt árpa kenyere 
vagyon, és két hala : de ezek mi-
tsodák ennyi-kőz5tt ? Monda- azért 
Jésus: Telepítts étek-le az embere
ket. Le-telepedének azért a' fér
fiak , fzám-fzerént úgy-mint 6t eze
rén. Vévé azért Jésus a' kenye^ 
reket, és'mikor hálákat adott-vol
na , el-ofztá a' le-telepedteknek:' 
hafonló - képen a' halakból-is V 
mennyit akarnak-vala. Hogypedig. 
bé-telének , monda a' tanítványi
nak; fzedgyétek-fel a' melly mor-
salékok meg-maradcak, fíögy eln* 
vefzízenek, Fel-fzedék azért, és 
tizen-két kosárc tőkének - meg az 
őt árpa kenyér húlladékibóí, mel-
lyek meg - maradtak-vala azoktól, 
sC kik ertek-raja. Azok azért aí 
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qti&esek, mScor lattak-vülnaa'jek,, 
amelyet jésas iselekedett-vala, mon
d a n i : Hogy sz bizonyára a' Pro-
i e t a , -sí ki e' világgá jövendő, jé
sus azért midőn efeébe vette - vól-
n&f hogy meg-iagadnák ócet, és 
Királlyá tennék e t e t ; ísmég a5-
begyre fiira maga egyedfii. 

3. Az .atolsó varsorán a' tó'b* 
Apoftolokkal -Szent Filep - is. jelen. 
vólt_, .Pappá ízenceitetect, Pflf-
fiSkké rendeltetett, és a'Kriftus jé-. 
sus kezeiből meg-áldozott. Az 
utolsó vatsora-után, minek-után-
c a bátorította-volna az í (tennék 
Szent Fia az.Apoílolokat, és rnon-
<iotta-vólna sékik: jf-ean. 1$. v.6+ 
Eti vagyok az ú t , és az igazság, és 
az élet. Senki az Atyához nem me
gyén, hanem tsak-cn-áltaiam. Ha 
«ngem'ifinércetek-volna, az Atya. 

"mot-is iímértétek- volnaj és mo~ 
Üancól - fogva! meg-ifméritek 6tet» 
Monda néki Szent Filep; Uram, 
mucstsdVmeg nékünk az Atyát, és 
elég nékünk, Monda néki Jésus; 
Ennyi ideig vagyok veletek, és 
nem ifmértetek-e. engem'? Filep, a' 
Mengem'lát, Játtya- az Atyámot-is, 
Mi-képen mondod-te: Mutasd-meg 
nékünk az Atyáti1 Nem hifzitek-e, 
faogy én az Atyában, és az Atya 
4v-bennem vagyon? Az igéket, 
mellyeket én néktek fzúlloky ma
gamtól nem fzóllom. Az'Atya pe-
5tg én-bennem lakván ,. 6 tselekeízi 
a' tóekkedeteket, Nem hifzitek-e, 
hogy.én az Atyában, és az Atya 
éa-ienaejsa vagyoni Ha kfilőmben 
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o e m , a'cselekedetekére hídgyetek. 
Mikor Kriftus Urunk meg-fogatta.' 
téka'kertben, Szent Filep-is el-futa 
mint a' töb' Apoftolok. Egy fzőval 
mikor a't-Ób' Apoftolokróí közönsé
geién emlékezet vágyon azEvangye-
liomban, emlékezet vagyon Sz..Fi-
íepróí-is, mint-hogy egy vók azokr 
líőzzűl. jf-oa/i. 20. v. íp. 'Látta6-is a' 
•íel-támadotc Kriftus Jésüli , mivel
hogy j elén vúlt,mikor az ajtók bé-té- -
ve volnának, a' hol a* tanítványok: 
egybe-gyűItek-vala,a"Zidóktói-vaió 
féleknek-miá: és e!- jőve Jésus, és 
meg-álla középben, ésmondanékík: -
Békeség néktek. .És midóa ezt mon-
•dotta-vólna, meg-mucatá nékik ke
zeit, és oldalát. Oröíének ará-t a' 
tankványok,íátván az Urat. Akkor 
csak Szent Tamás nem volt jelen, 
az Apoítolok-k&ZQtx. • M-ikor Krk 
ftus Urunk' fel - méné • mennyekbe^ 
mikor Szent Mátyás az Apoílpl-
ságra válafztaték, mikor .el-j&ve a' 
Vigafztaló Szent Lélek, minden
kor jelen vók Szent Filep Apaitól 
Minden nyelvek ércésének, és ízól-
lásának ajándékát vévé • Szent Fi
lep a' tőb' .Apoftolokkal egyetem
ben;: és meg-eróíitteték a' kegye
lemben, hogy íöha halálos vétek' 
be ne eíhék. 

4. Mikor az Apoftolok a* vi
lágnak minden tartományit egy-más-
között el-ofzták, •&' hová az Evan-
gyelioinot hirdetni kell-vala men» 
niek, Szent Filep Apoíiolnak juta 
Sdthia tartománya, a' hová e el
menvén, húíz eűxendeig predikálla, 

fok 
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íbfc lelkeket térítvén, az igaz hitre; 
k-hknyván a'földre, és el-rontvána' 
Bálványokat; Templomokat,és oltá
rokat építvén az Iftennek; Papokat 
fzentelvéri; igazgatván.a' népeket, 
hogy igazán és {zentől élvén, nyer-
hetnék-eí az őr&k életnek koronáját. 
El-kózelgetvén az 6 életének vége, 
mid&n kifTeb' Afiában Frigia tarto
mányának Hierapolis nevű várafsá
ban volna , hafonlú-képen tsele-
kedvén ebben , mint a* tób' vá
jatokban, és tartományokban, fok 
lelkeket térke - meg az Ménhez, 
Metafráftes Simeon azt mondgya, 
hogy annak a' várafnak templo
mában egy igen rettenetes kígyó 
vala, melly noha terméfzet-fzerént-
való oktalan állat volna, mind-az-
által az órdóg bé-ment-vólt abba a' 
kígyóba, és mint-egy meg-k&tSzve 
tartotta .ottan; ~éí el-hitetre.a1 né-, 
pet, hogy aztot imádnák, és áldo
zatot tennének néki, mint-ha Iften 
volna: melly dolog íökaknak halá
lára alkalmatofságot adott ; mivel
hogy a' -melly embereket halálra-
fzententziáztak,. annak a' rút okta* 
fen állatnak adták'.' ha pedig az nem 
volt elég, meg - tizedlették .az em
berek fiait, és leányit, kik abban a' 
tartományban voltak , és azokat 
adták annak a'rettenetes kígyónak 
ételére. Iüyem módon igen nyer
telen járt az, őrdőg. Melly dol
got látván Szent Filep Apoítol, a' 
gonoíz kígyóhoz kozelgete , és. 
imádkozni kezde az lílennek, kor-
Byűl lévén fok Ézámtakn népek, 

Apoftol élete. zú% 
kik a' dolgoknak végét várják-rah: 
meg b imádkozván meg-hala az a* 
rettenetes kígyó, és a' község mesr-
ízabadúla. Annak-utánna ecv tsu-
dálatos predikátziÓE tön az" egéz 
népnek Szent Filep Apoítol, meliy-
ben meg-ísmérteté a' Kríííusjésuft, 
az 6-fzent életét, fok tsuda-téte
lit; és meg-mondá nékik az okát, 
miért j&tt e1 világra az Iftennek Szr 
Fia , miért tselekedte azokat a* 
dolgokat, a" miket cselekedett, mi
ért hólt-meg, és annak-utánna di-
tsóségefen fel-támadót; egy fom-
mában arra inte mindeneket, hogy 
bé-vennék az igaz hitet. 

5. A'községnek nagyob'jéfze, 
meg - gondolván a'nagy jó-téte-
ményt, meByet vóttek-vólc a' Sz. 
Apollóitól, és, látván, hogy azt, a' 
mit predikáll, tsuda-tételekkel meg-
eréíitené, meg-térének, és meg-
kereíztelkedének. Meg-marada egy 
kevés napig vélek Szent Filep Apo
ftol, és j 61 el-rendelvén a'dolgo
ka t . Papokat fzentefe, kik a'hí
vekre gondot viíelnének. A' hí
veknek ízáma naponként íbkafodik-
vaía, mellyet.. meg - irigyelvén a* 
gonofz Sátán , némeílyeket az 6 
Izolgai-kozzul fe'-indíta az Apoítol-
ellen. Meg-fogak-azért,a* Pogá
nyok Szent Filep Apoftok y és a* 
tömi&tzbe vetek, kegyetlenen meg
verek , .és m-eg-febefiték 6tet* Az
zal nem elégedvén, egy magas ke--
refzt-íat fel-állatának, és arra fug-
geízték' ótet. Kőrnyfii - áílanak-
vala ottan, a'kjkaztaziízonyú k«-

f f s gyet-



2 0 4 Szent Füep Apoftol éíetc. 
Idétlenséget cselekedék , és tsú-
fb%ák-vaia a' Szene Apoftolt, őrül
vén, hogy látnák ötét fzenvedni, és 
várván az ó halálát; midőn ímé 
©agy, hirtelenséggel fold-radúlás tá-
mada,' és fok helyeken meg-nyit-
van a1 fóki a' fzítját, fok épülete
ke t , és "házakat ei-nyele, lakofival 
egyetemben. Ki-vklct - képen pe
dig ott nyilék-meg a'föld,- a'hol 
azok egyetemben valának, kik Sz. 
Filep Apoftok a' kerefet - fara feízí-
ték t és íbkan eí-nyeletének a' föld
től. A' kőz nép pedig, és,, azok, 
kik Kerefztények valának, oda mé
nének , a' hol az Apoítol a' kerefzi-
íán vala , meg-gondolván, hogy az 
ur Iften azért büntetné az embe-
•reket, hogy az Apoftol-ellen azt az 

, inftentelenséget tselekedték- YÓlna. 

Igen kezdek kérni 6tet, hogy kg. 
ny&rőgne érettek az lítennek; és 
azonban, midőn a' kerefzt-fáról le-
akarnák őtet Tenni, könyőrge, az 
Kennek mind magáért , . 's ramd 
azokért, és meg - halgattaték; mi, 
vel-hogy mindgyárc meg-fzünék a' 
rettenetes föld - indáíás.: meg - hal-
gatxaték magáért-is, miveí-hogy mi-
nek-előtte le - vétetnék a' kerefzt-
fárol y a' lelkét meg-adá az 6 Szent 
Teremtőjének. Le - vétetek az h 
tefte a' kereízt-fárúl, és el-tetnet-
teték. nagy hőtsölettel. Idő foly
tával az-után Rómába vitetek. Az 
Anya-fzent-egy-ház az 6 Innepét üli 
azon ,a' napon, mellyen a' Szent hit
ért rnártirorhságot fzenvedett_s, 
melly volt P&nkősd havának első 
napján, Kíaudius Tsáízár idejébertj 

A' kiíTebbik Sz. JAKAB Apoftol élete. 
A' S%, Irásíóf, & nevezetes AutuTok 
• "tráfibél pammába foglaltatDtt. 
í . A ' KiffeBbik Szent Jakab A-

l \ poftól Alféus fia vők , és 
Mária Kleofeé, ki nénnye volt a' 
Jésus Annyának, jtoan. ip. v. a j ; 
Marc. zj.v.fo. Egefíppus, ki az 
Apoítolok ideje-után hamar követ
kezett , azt mondgya Szent Jakab
ról, hogy Ó még az annya méhed
ben- meg-ízenbeketetc-vófc: tellyes 
életében foha bort nem ivott, fem 
pedig egyéb réizegíthetőt; foha 
hűit nem evett j és a' teltnek íem-
xnibeti kedvét $em kerefte: nem 

járt egyéb öltözetben, hanem tsak 
lenből tsinákt ruhákban, Gyakor
ta ment imádkozni a' templomba y 
és mindenkor,térden állva imádko
zott , úgyannyira, hogy az ő tér
deinek, bőre vaftaggá lőtt, mint a* 
tevének. Qlly ízent életit volt, 
és jó példa -adó, hogy tsak néki 
vók ízabad bé-menni a' Templom
nak titkos réízére, mellyet Szen
tek Szentének hittak. Minnyájan 
pedig, -a', kik btet ifmérték, igaznak 
hittak őtet. Jelen volt Szent Ja
kab Apoftol, és látta mind azokat 
a' csuda-tételeket, msllyeket: a' ti* 

zen-



A1 kiífebbik Sz. Jak; 
zen-két Apoftolok-előtt tselekedett 

í\ Kriftus Urunk. Jelen volt, midőn 
| a' pufetában kétízer tsudálatos-
l képen fok ezer embereket, meg.-

elégített az Iftennek Szent Fia: je
len volt a' Lázár fel - támafetásán. 
Mikor a' mi édes Meg - váltónkat 
nagy pompával fogadák-bé Jerusá-
lembe virág-vasárnapján, akkor-is 
jelen volt Szent Jakab Apoftol. 
Az utolsó vatsorán az ő lábait-is 

i meg-mofta Kriftus Urunk, meg-ál-
doztatta Őtet a' tőb' Apoftolokkal 
egyetemben, és Pappá ízentelte, és 
Pufpókké rendelte Őtet. Ditsósé-
gesíel-támadáfa-ucán-is-, mikor kó-
zenségefén meg - jelent az Apofto-
loknak az Iftennek Szent Fia, lát
ta őtet Szent Jakab Apoftol. z. 
Gor. 13. v. 6. Szent Pál Apoílol 
ki-válct-képen-való emlékezetet té-
ízen Szent Jakabról T a' Korintiuíl-
akhoz -ípotc levelében, hogy a' Kri
ftus Jésus fel-támadáía - után meg
jelent egyfzer 's mind többnek ót-
fzáz atya-fiaknál, az-után meg-je
lent Jakabnak , az-után mind az 
Apoftoloknak. Galat. 1. v. lg. 
Ugyan Szent Pál Apoftol a' Gála-
tziaiakhoz írván, emlékezetet té-
ízen Szent Jakabról, mondván: Je-
rusálembe mentem Pétert látni, és 
nála tizen-őt napig maradtam: más 
Apoftolt pedig fenkit nem láttam, 
hanem tsak Jakabot az Úr Attya-
fiát. Azon levelének máfodik ré-
fzében-is emlékezik Sz. Pál Szent 
Jakabról, mondván: Galat. 2, v. p. 
Midóa meg - ifmérték-vókia a1 ma-
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lafztot, melly nékem adatott, Ja
kab, és Tzéfás, és jáaos, kik 
ofzlopoknak láttamak-vala lenni, 
job' kezeket adák nékem, és Bar
nabásnak a' táraságra. 

2. Szene Lukáts-is ki-vákt-kc-
pen-való emlékezetet téízen Szent 
Jakabról, Aclor* 1 f. az Apoftolok 
tselekedetében, meg-írván a' Con-
cilíumot, avagy Gyülekezetet, 
mellyet az Apoftolok fzerzének egy 
nehéz dologról, mellynek magya-
rázattyár. lénki magától ki nem 
akarta jelenteni; tudni-Ülik, ha 
azoknak, kik újonnan meg-térnek-
vala a' Pogányságbúl az igaz hicre, 
és meg-kereízteltetnek-vala, kőr-
nyíü kellene-e metélkedniek ? Ez a' 
kérdés tétetek a' Szent Gyüleke
zetben , és Szent Péter Apoftol, 
Feje lévén, és Fő-páfztora az egéfz 
Anya-fzent-egy-háznak, & ízólla el
sőben , és világofon ki - jelenté 
az.6 tetfzéséc, hogy tudni-illik, 
nem volna ízökség ollyan nagy 
terhet tenni azokra, kik újonnan 
térnek-meg az Iftenhez , és.nem 
kellene a' Kriftus Jésus törvényét 
ollyan nehézzé tenni, mint a' Moj-
fes tőrvénye vólt._ Az-után fel
kélvén Szent Jakab Apoftol, igen 
fzép intéft tőn a' Próféták írálíból, 
és ofztán illyen-képen ízólla: Az
ért én, úgy-mond, azt itílem,hogy 
nem kell háborgatni azokat, kik 
a' Pogányok-kőzzúl az Iftenhez tér
nek , hanem hogy írjunk azoknak, 
hogy meg-tartózcaísák magokat a' 
Bálványoknak ferceztelésétól, és a' 

C c 3 paráz-



2o6* A'kifiébbücSz. 
paráznaságtól y és- meg -fojtotfak-
túl t és a véitSI: roeHyet némeí-
lyek úgy "magyaráznak , hogy ne 
legyenek .réízeíek a'gyilkoíságban. 
A' tefti k&rnyfil - metélkedés pedig 
nemfzökséges, mert a' Szent Ke-
refztség következett annak helyébe. 
Ez vóit a' Ditsóséges Szent Jakab 
Apollóinak tetízéfe y és ezen állá
nak-meg az Apellálok T és- a.' vének 
az egéiz Anya-ízent-egy-házzak úgy
annyira T hogy a Szent Gyülekezet 
meg-erófité , hogy a'-kSrnyfil-me
télkedés femmit nem hafenái j és 
hogy a meg-nevezett vétkektói a' 
hívek magokat meg-tartozEafsák. 

3 . A'' Szent Lélek el-)óvetele-
tttáa. Szene Jakab Apoftol JemsáV 
femi Pöfpékfcé válaíztaték az Apo-
ftoloktük Ez az oka,, hogy Szent 
Pál. Apoítol •, mikor jerusálembe 
ment,- mindenkor ott találta Szent 
-Jakabot. Annak-okáért harmintz-
egy eíztendeig léyén Szent Jakab' 
Apoítol; Jerösáiesfii PÖpók r és nagy 
felki efó - me&etellet -igazgatván az 
Anya-fzent~egy-házaE,ésfok lelkeket 
meg -térítvén. prediftálláfá,. -tanáts.. 
adáía, és jó példaja-ákal az Ktea-
hez;, ' el-kézelgete a' 'Zidók Hús
vét innepe,, -mellyre ízámtalan fek-
mépek z világnak minden réízei-
jill Jerusálembe jón ek-vak a''tem
plom látogatására- A' Papi - feje
delmek tanátsot tártának,. és meg* 
agarak ellenzeni,- hogy a' Krift'us 
Jésas hke olly igen efó ne menne* 
mlveHiogy meg-értették-vala., hogy 
af viJágpafe,Aiadea réízeke ktter-

Jakab Apoftol élete, 
fedett-volna, és igen bánnyá'k-va-
la, Annak-okáért Szent Jakabhoz" 
ménének , és mondának néki 7. Mi 
tégedet leg-igazab' embernek tar
tunk lenni e' világon, mivel igen 
jól tudgyuk j hogy te nagy buzgó* 
sággal meg-érized a' MojTes tör
vényét i mert te igen gyakorlód ar 

Templomot r és fzabad néked be
menned a'Szentek'Szentébe,, az-azr 
a' templomnak leg'fzenteb' réízébe. 
Kérünk azért téged", vifeMy gondot 
arra a' régi törvényre, melly.az Hr. 
Mentél adato-tty és fok tsudák -ál-' 
tal meg-erőfíttetett;, és meg ne en-
ged%, hogy el-romellyék más új 
térvény'- ákal '> mellyeE tsak égy 
•íaeg-vetett,; tsáíokatott, és vége
zetre két tolvaj - között meg-ójet-, 
tetett ember adot t -k i . . Annak-
okáért a r Fariséuíbk ,• és Papi-fejé-
delmek azt rendelek, hogy Húsvét 
napján ki-hirdetnék Szent Jakabot 
mindsn idegen, és jövevény népek-
közótty hogy 6 minden embernél 
igazab' volna e' világon y és a' mit 
b hittel tartana a Kriílus Jésusrol^ 

. ha Mentől küldetett igaz M.íí'iás-e,, 
vagy nem; minden embernek azt 
kellene hinni ,• a' mit Szent Jak;,b 

• líiondajaa. Ezt pedig ók mundgyák-
vaia.y bizoeyofon el - hitetvén ma
gokkal, hogy Jakab emberi tekén, 
tettől vifeltetvén a' Kriftus Jésu* 
térvénye-ellen predikálíana. Örö
meit magára vállalá e* dolgot Sz. 
Jakab Apoftol, és meg ígíré , hogy 
azt tselekedné , a' mi les - joí/ 
volna. 
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A1 kíűebik Sz. Jakab Ápoftol élete. 2of 
; 4 . El-jőve Húsvét napja, és az írás-tudók, és Faríséufok fel-kez-
; Szent jakab a'Templomba menvén, dék emelni fzavokat, és igen kjál-

fcórnyvu-vévé 6tec a' ízámtalan nép- cának, mondván: A1 kit igaznak 
nek fokasága. Az írás-taduk, és 'lenni tartottunk, meg-botlott és 
2L' Papok igen kezdek bttt dicsírni, igazat nem mondotc Azzal nem 
fok jeles dolgokat mondanak - vala elégedvén, fel - ménének a' Tem-

» . felőle, hogy inkáb' a' magok aka- píom ormozatcyára, és hogy egye-
rattyára húzhatnák 5tet. Annak- beket mjg-rettentenének, le-caízí-
utánna a* Templom ormozaceyára ták a földre arról a' nagy magos 
fel-vívék ótet, hogy minnyaj.in hal- helyről Szent Jakab Apollók., ki 
hatnak az 0 befzédé^ Es kérdéft noha igen meg - febeíittecett, és, 
.tőnek néki mondván: Mit alítafz öízve-rontatoctvűlna , mind-az-ál- * 
a.' "Kriítus - fel&l ? 6 - e az Illentól tal nem hala-meg miagyárt, hanem 
meg-igírtetett, és el-küldetett MeP a'kik ali-tarzkocták-vala ócet, alá-
fiás, vagy nem? Felelenékik Szent jó vének; ésiátván, hogy nie^ cern 

: Jakab nagy fen'-fzóval, mondván: hólt- vóina, köveket ragadknak ke-
Mit kérdez&sködt&k az ember fia- zekbe, és meg-kövezek á" Szent 
fó l , az Úr Jésus Kriftusróí? Tud- Apoftolt, ki addigeröiködék,hogy 
gyátok-meg bizonnyal, hogy 6 az térdeire álla, és könyörögni kezde 
Atya ISennek jobbján á l , és el-jó- az íftenaek , hogy bocsátaná - meg 
vendo, hogy a' jókat, és gonoízo- azoknak vétkeket, mert nem tud. 
ka t , a'hólctakat, és eleveneket gyák, mit tselekednének. Egy Re-

f ínég - itíllye. Nem mehete to.váb' kabínus nevű Pap' hallván az Apo-
a'Ditsóséges Apoítol az 6 befzédé- ftol imádságát, fel-ernelé ízavát, 
vei a' nagy zendülés, és morgolú- mondván: Hallyátok atyám - fiai: 

/ dás-miatt, melly a' népek - kózótt Imé az igaz könyörög azokért, a* 
íárhada. Az hívek ditsöítik-vala kik étet meg-öiik. Ne éngedgyé-
az tír Iítent, és meg - erősödének tek azért., hogy ötét meg - öllyék : 
a' Jéstrs Kriítus hitében. Az írás- illetlen dolog, hogy meg -hallyon, 
tudók pedig, és a'Papok ordítnak- a'ki oily igen méitó az életre, ' Pe 
vala mint az oroízlányok., és kár- a kegyetlen dühös nemzetség nem 
hoztaták a' magok tselekedetét, akará a' Papot halgatni; sót eg-
hogy tudni-illik a' magok réízéról gyjk kózzuiók egy vaüag botot 
ollyant rendeltek - volna Bírónak, xagada, és azzal úgy áté az Apoítol 
ki ókét kárhoztattya-vala. Es a' íéjét, hogy ketté hafadván, ki-om-

\ mint ízokott történni; a'ki hamis lék az agya á' földre. Hlyen m!>-
pórét el-veízti, más-képen ez igaz- don adá-ki Szent Jakab Apoítol az 
ságot meg nem győzhetvén,. kiál- ó lelkét a" Teremtő- Iítennek. Az 

' táflal akar győzedelmet venai: úgy & tefte a1 Templom- mellett temet
tetek* 



^o8 A*kiffebbik Sz. 
teték, ugyan azon helyen, a'hoi 
meg - ölettetek, és ott állott egy 
ideig; de az-után Kómába vitet-
tetett, és a' Szent Filep Apoítol te-' 
ftével eggyutt temettetett. 

6. Ez a Ditsöséges Szent Ja
kab. Apoftoí egy levelet í r t , tel-
lyeil tsudálatos böltseséggeL, melly-
ben meg-mutatta, melly fok jósá
gos tselekedetekkel fel volt az 6 
élete ékeíitve j mint - hogy igen. 
fzcpen okoskodik a' jóságos tsele-
kedetekröl; és mindeneket int_s 
azoknak ízeretésére, és követésé
r e : a' mint meg-láthattya, a' ki 
olvaíhi akarja. Ugyan azont tse-
lékedte Szent Tadéus az ó attya-fia, 
ki más-képen Júdásnak hívatta
tik , egy levelet írván , mellyb&l 
meg-iírnérhetni az 6 nagy kívánsá
gát , mellytöl . vifeltetett a' lelkek
nek meg-téréfekre. A1 Levelének 
timltijskt pedig így kezdette: Júdás 
a' jésus Kriftus ízolgája , Jakabnak 
pedig attya-fia, azoknak, a1 kik az 
Atya Iftenben ízerelmefek, és a' 
Kriftus Jésuftcl meg - tartattak, és 
hívattattak. Metaíráftes Simeon 
azt mondgya, hogy a' fel-fuvalko-
dott 5 és kevély emberek ? nem dí-
tsekednek űgy a' világi nagy titu-
fa/bkban, mint Szent Júdás, hogy 
6 a' Szent Jakab attya-fia volna. 
Es ha ctítsóségére vagyon Szentes 
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Jutásnak, hogy 6 Szent Jakab at
tya-fia: mennyivel nagyob' dicső
ségére vagyon ugyan azon Szent 
Jakabnak, hogy bcet a' Szent írás 
a' Kriftus Jésus attya-fiának mond
gya. Jól - lehet tóbben-is vólcak 
kik teft-fzerént a'Kriftusnak ízincén 
ollyan attya-fiai voltak, de mind-
az-ákal nem volt ollyan titu ru/bk. 
Olly igen fzent, és igaz lévén az
ért , ' és fzemélyében olly igen ha-
fonló lévén Szent Jakab Apoíiol 
a' Kriftushoz ? meg - érdemiette, 
hogy a' Kriftus Jésus attya-fiának 
hívattaísék. Kérjfik azért ötét 
efedezzék érettünk az 6 ízerelmes 
attya-íiánáLa' Kriftus Jésusnál, hogy 
ne bűntetten minket, mint igaz 
Bíró, hanem könyőrúlly ön rajtunk, 
mint kegyes Atya, és adgya-meg 
nékünk az örök boldogságot, ho°y 
mind örökké dítsírheísök őtet az 
i> Szent Attyávalj és a' Szent L4 
lek Iftennel egyetemben, Ámen. 
Az Anya-fzent-egy-ház ennek a* Dk 
tsöséges Szent Jakab Apoftolnak, 
és Szent Filep Apoftolnak innepét 
egy nap illi , Pünkösd- havának 
elsó napján , mellyen Már-tirom-
ságot fzenvedtek, jól-lehet nem 
egy időben, mert Szent Filep Klau-
dius Tsáízárnak, Szent Jakab pe
dig Néró Tsáfzárnak idejében. 

. Szent 
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Szent BERTALAN Apoftol élete, 
MtíafrájlíS Simeon, és töb' mvezt-

tes síuterok íráfiból fonmába 
foglaltatott, 

I . "& yflción a' Kriítas Jésus az A-
1X1 poftolokac válaíztá, azt a-

kara, hogy Szent Bertalan hatodik 
légyen az Apoíiolok-köz5tt, a' mim 
meg - írták az Evangyelifták. Jól
lehet némellyek azt mondgyák, 
hogy Szent Bertalan Apoftol a' Si-
riai Király fia vók- volna ;*máfbk 
pedig mondgyák, hogy Királyi nem-
böl-való: mind-az-által nyüván-va-
ló dolog az, hogy 6Gaíiléában fzfi-
letett, a mint Szent Lukáts meg
írván a Szent Léleknek az Apoito-
lokra-vaíó jövetelét, bizonyságot 
téfzen felőle, mondván: AQsr. 2. 
Mikor bé-telnének a' Punk&ít nap
jai , minnyájan egyeníó - képen 
azon helyen valának; és lőn hirte
len az égből mint-egy íébefen jó-
vó ízéinek zúgáíá, és bé-toké sz 
egéfe házat , ahol filnek-vala. Es 
jelenének nékik el-oíktatott nyel
vek mint a' tuz, és fzálla minde
nikre ő-közzíilök : és bé - telének 
minnyájan Szent Lélekkel, és kez
denek ízüikni kul&mbóző nyelve-

. ken, a' mint a' Szent Lélek ád-vala 
nékik fzólíaniok. E' ízózat lévén 
pedig, fokaság gyfikkezék egybe, 
és mcg-haborodék elméjében, mert 
haüya-vala ki-ki mind az 6 nyelvén 
Sket fzóilani. Álmélkodnak - vala 

Szentek ilett. 

pedig minnyájan, és tsudálkeznak* 
vala, mondván: ímé minnyájan 
ezek, a' kik -ízóllnak, nem Galiié-
aiak-e, és mi-képen hallottuk mi, 
ki-ki a' mi nyelvünket, a' m-sllyben 
fzúlettiink? Mind-az-által Királyi 
membfrl khetetc Szent Bertalan A-
poftol, és az 6 elei valami córté-
netbóí, a' mini gyakorta ízokott 
lenni, mentek-volt abba a' tarto
mányba lakai. Mikor a' Kriítus 
jésus fok tsudákat t&tt, jelen v61t 
Sz. Bertalan Agpíloí-is: mikor két 
úttal íbk ezer embereket meg-elé
gített a' puíztában tsudálatos - ké
pen: mikor Lázárt fel-támufzrotta, 
és mikor nagy pompával bé-ment 
Jerusálembe. Jelen vók az utolsó 
vatsorán, és ottan Pappá fzentel-
tetett, és Pörpökké rendeltetett, 
Jelen vók, mikor meg - fogattacék" 
Kriítus Urunk a' kertben, és & - is 
el-futa, mint a' t&bbi. Mikor a* 
Kriítus Jésus dítsóséges fel - táma-
dkíá-után meg-jelenék a' tíz tanít
ványnak , az ajtók bé - téve lévén, 
és az - után nyókz nap múlva, 
mikor Tamás - is kózórxók rólna , 
mindenkor jelen vók Szent Berta
lan Apóitól. Mikor Kriihis Urunk 
fel-méne mennyekbe, és mikor el-
köldé a' VIgaíztaló Szent Lelket j 
és minden helyen, a'hol az Evan
gyelifták közönségeién Sóiknak az 
Apoíiolokról, jelen vyk Szent tíer-

Dá • obft 



21© Szent Bertalan Apoftol Sete. 
tálas. Apoflol, mivel-hogy egy volt 
azok - kózz&L 

4 . Annak-okáért mikor el-oíz-
•ták egy-más kőzőct a' világnak min
iden tartomány it, hogy el mennének 
az Evangyelicmot predikállani, Sz. 
Bertalannak juta Likaónia- Prédi
kálja azért abban a" tarcományban, 
és fok népeket téríte-meg a Kriftus 
Jcsus hitére. Likaónia Kappado-
tziának, Afia tartom anyának, réíze, 
Az-után belső Indiába méné, és on
nét a' nagyon* Arrneniába, és egy 
várasba érkezvén , bé - tnéne egy 
Templomba, a'hol egy Aftaroc ne
vű Bálvány imádtatik-vala. Abban 
a' Templomban fok betegek valá-
nak, kik azt várják-vala, hogy meg
gyógyíttatnának attól-az ördögtől., 
ki igen álnok, és csalárd lévén, 
igen nagy tsalkrdsággal meg-tsaka* 
vala azt a' nyomorúltt népet. An
nak az ördögnek tsalárdsága pedig 
•illyen vók, hogy némellyeket meg
vakított, oily akadékot tévén a' 
femekben , meBy - miatt nem lát
hattak : némellyeknek -fülökben, 
nyelvekben, kezekben, lábokban, 
vagy egyéb tagjaiban fogyatkozáít 
céfzen-vala, és az-után maga eleibe 
vitette őket a' Templomban, hogy 
az 6 Papjai könyörögnének néki 
érettek, hogy meg - gyógyítaná ó-
ke t : és ö azokat a' titkos okádéko
kat el-vévén, mingyárt meg-gyó-
gyúltak. Egyebeket pedig, kiket 
nem ó betegitett-meg, terméízet-
ízerént-való titkos orvofságokkal 5 
msg-orvoslott, és kevés idő -alatt 

meg-gyógyícott: de az-után Ugyaa 
azon betegségbe eíhek- vala. Más 
rend-béli betegek-is voltának, mei-
lyeket csak úgy el - bocsátott, a'-
mint hozzá jöttének; mert hafonlá 
orvosságokkal meg nem gyógyít
hatta őket: és azzal mencette ma
gát, hogy az ó vétkekért nem a-
karná meg-győgykani őket. Ez az 
ördög ezeken a' tsaiárdságqkon-
kivűi, némelly jövendő dolgokat 
meg-mondott, némelyekről pedig 
feleletet adott; néha úgy tőrtént, 
a*' mint meg-jővendőke, néha pe
dig hazugságban maradott , noha 
módot kereíett az ő hazugságinak 
bé - fódőzésére. Mind ezekérc az 
okokért az a Bálvány igen hirefsé, 
és nevezetefsé lőtt-vala. Sok né
pek mentenek ő-hozzá, kölömb-
íéle tartományoknak réfzeiről,. és 
fok papjai voltának ó-néki, kik ő-
általa fokát nyernek-vala, Pálé-. 
mon annak a' tartománynak Kirá
lya nagyra bőts&ke őtet; jól - le
het egy beteg leánya lévén, ferri-
mi-képen azt meg nem gyógyít
hatta-*. 

3, Minek-utánna Szsnt Bertalaa 
Apoftoí bé-méne abba a Templom
ba , a Bálvány meg-némúla, és fon-
kit meg nem gyógyíta a' betegek-
kőzzül. Melly dolgot látván az é 
papjai, némelly napokig várakozá-
nak: de az-után, mint-hogy a' Bál
vány csak némán marada, aze vé
gezek, hogy a' ízomízéd váras-béli 
Bálványhoz mennének, kit Berith 
Bálványnak hittak. Meg-kérdek 

azért 



azért t61e az okát , miért lótt-vóí 
na Aftarot némává i kiknek felele 
Berith mondván: Az éló igaz Iften-
nek Apoílola bé - ment a' Tem
plomba , és EÖ2 lántzokkal meg
kötözte Aftarotot r ez az oka, hogy 
nem fzóllhat. Mondának a' papokr 
Kitsoda ez i _ Bertalan-e 2 Felele a 
Bálvány; 6 a' Kriíius Jésusnak A-
poítola; és- azért jött ebbe a' tartó -
Hiányba > hogy minden líteneket 
ki-veffer>j és azt tseiekedgye, hogy 
tsak egy lítent imádgyanak, a kit 
b imád. Adgy valami jelt nékünk , 
mondának a' papok , had' ismér-
heísök-meg azt az embere, és cá-
voztaffuk-el a' kárt , meilyet jött 
öékűnk tselekednL Feleié Berich: 
.Annák-fekete fodor haja vagyon, az 
ortzája fejér, a ízeméi nagyok, az 
orra egyenló , a' fzakálla bofzfzú , 
és keveísé éízibe elegyedett, és 
közép termetű ember: az 6 ruhái 
fejérek y és vagyon hufzon hat efz-
fendeje, hogy azokat meg nem vál
toztatta ; és hafonló - képen csele
kedett a." Guruival, mert meg nem 
óvúlnak j fem el nem fzakadnak. 
Százfzor imádkozik nappal -y és lá
gyan annyiízor éjjel: néki hangos 
eava vagyon, mint a' trombita , 
és az Angyalok mindenkor az 6 tár-
faságában vannak:, mindenkor dg 
orczát mutat: minden nyelveken 
fzúll, és mindent tud ? a'mi léízen, 
jSl-fehct ízemélye - fzerént távúi 
Jegyen; és 6 tudgya, a' mit én moll 
néktek mondok ; és ha el akarja 
magát rejteni előttetek , íoha ótet 
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aUyatoK 6tec , kérjétek ; idf ne 
J ^ ó n ; hogy az Antalok, kik az 
& tariasagaban vannak, azt ne 
tsefekedgyék nékem, J m i ? \ ° ? 
jekedtek A/iarottal a' ti lilémet-

4- Vifcfza-té-ének a' papok, 
nagy 6orgalmatofságga{ keresek a? 

Szent Apoftolt, ki el-rejté magát 
nekik három napig, és meg 2 m 
talaiakótet: de az-után más egr 
ömóg ki egy embert nw^-Tzáfloit 
vak,^.jf la annak ízája-Uud , a-
fok népek-dfcc, és monda: Ber-
elán eK Ifteimek Apoílola, a' te 
madsagid igen égetnek'engem'. Az 
Apoftol meg - fenyegeté 5tet, és 
meg-parantsolá néki, hogy halgát 
na, és menne - ki annak az ember
nek teliéből r az 6rd6g mingyárt 
engede, es az az ember meg-Graba-
dula. Annak-okáért a' Szene Ber
talan Apoftol húré, és neve, az e-
géíz varasra ki-cerjede; úgyan
nyira hogy a Királynalí-is tudtára 
adaték: ki el-kőíde érette, és kére 
ötét hogy gyógykaná-raeg a \ -
leányát.; mert havi-kór volt, é sgo 
no&ul fzenvedett, Mint-hogy «ry 
órdóg volt benne , és blonyos 
időkben igen nagy bolondságokat 
tselekedtetett véle , B)iac »• m e g . 
döhódtc eb,.mindent rrardofott; min
dent rontott, ésfzaggatott, valami 
az 6 kezeibe 2kadoct; úgy annyira 
hogy üűkség volt lántzokkal meg
kötözve tartani Stet. Mikor meg-
látá oret Szent Bertakn. Apoftol, 

Dd a reeg. 



214 Szent Bertalí 
aieg-parantsola, hogy óldoznák-le 
rók a* lántzokac , és bocsátanak 
feabadoíi őtet. A' fzolgák, kik a' 
leányzóra gondsc vifekenek, nem 
akarják-vala azt cselekedni, tárc
sán at tól , hogy ne cselekednék a* 
leányzó, mint egyébkor cselekedett,, 
mikor ízabadon volt. Iímég megr 
parantsolá az Apoítol , hogy ol
doznák-le a' lántzokac a' íeányzó-

.ról: engedének azért a' Ízolgák; 
és mihent fz-abadon botsáttaték a' 
leány, mingyárc meg-gyógyúla, és 
meg - fzabadúla a' gonoíz ördögnek 
gyötrelmétől* A' Királynak pedig 
ki-mondhatatlan nagy örömére lön, 
mikor látá, hogy fzépen meg-gyó-
gyúlt -volna az ö leánya > és igen 
kőfzöni-vala az Apoílolnak, ki íza-
badságot vévén a5 Királytól, min-
gyárr el-méne •onnan, 

5. A* Király pedig azért a nagy 
jó téteményért kedveskedni akar
ván az Apollóinak , igen gazdag 
ajándékokat kűide néki r de a' kik 
el - vívék az ajándékot , fohúlt 
fel nem találák az A poftolt , ha
nem vifzíza - kellé vinniek az aján
dékot a' Királynak , ki étízaka a' 
házban lévén, midőn az ajtók be
téve volnának, bé - méné hozzája 
Szent Bertalan, és monda néki: 
Te Király kereftettél engem', hogy 
aranyat 5 és drága köveket adnál 
nékem; de én tudtodra adom né
ked , hogy én nem jöttem ebbe a' 
tartományba a' te kincseidnek kí
vánságáért , hanem a' te űdvőfsé-
gedértj és a' te népeidnek üdvöfsé-
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gekért: hogy meg • magyarázzam 
annak igazságát, a mit kőtelefek 
vagytok el-hinni, és meg-tseleked-
ni , hogy el - nyerheísétek az örök 
életet: tudni-illik, valláíl tenni, 
hogy a' Jésus Kriftus, a' kic én 
prédikáltok, ki a* te leányodat meg
gyógyította, igaz Iften; és le-fzát-
lott az égből a' íóldre, és emberré 
lőtt, és prcdikállotr. az emberek
nek, és az igazságnak úttyára ta
nította őket. Sok jeleket, és csu
dákat tótt , mellyeket íbha fenki 
az emberek-közzul nem tseiekedetc: 
igen fzent életet viíelt, és végtére 
maga akarattyából meg-hólt az em-« 
bereknek ádvőíségekért. Annak* 
utánna harmad napon fel-támadotc 
halottaiból, és nem fokkal az-utánt 
íbk embereknek láttára íeí - méné 
menny-orfzágba, és ottan ül a' min
denható Atya lítennek jobbjára, í% 
onnét el - jövendő léfeen az utolsó 
napon, itélni eleveneket, és hólt-
takot. Ez az, a' mit néked oh Ki* 
rály el kell hinned. De nem elég 
tsak hinni; mert fzökség, hogy a-
fzerént a' példa-fzerént hidgyi'mk 
az Iftenben , mellyet a' Kriítus tőr-
vényül hagyott a' Kerefztényéknek 
az h Evangyeliomában , mellybea^ 
meg - írattattak az Iften tőrvényi, 
és parantsotatl Ezeket, és fok 
egyéb dolgokat monda Szent Ber
talan Apoítol a' Királynak, ki mi-
vel-hogy igen nagy elméjű vala > • 
fok dolgokról kérdezkedék, -és min
deneket ki-nyilatkoztata néki a' Sz. 
Apoftol; ki-váltt-képen kérdezked-



Szent Berták 
vén az Iftenekről, kiket ő imád-
vala, monda néki az Apoíiol^hogy 
nem lilének, hanem ördögök vól-< 
nának bé-rekeízkedve az emberek 
képeiben; és azok az emberek-is , 
kiknek emlékezetekre tsinálcattak-
vók azok a' képek, igea gonofz. 
éietfiek váltak. 

6. De ha nyilván meg-akarná 
érteni az igazságot, úgy - mond az 
Apo-ftol, következő nap mennének 
az Aflaroc templomába , és meg-
mutattya nékis és az egéíz népnek, 
a' mit Ők imádtak ; és meg-mutat-
tya azt-is , hogy a' miket cseleke
dett Aftarot, mindeneket nagy al~ 
otoksággal, és tsalárdsággal tseie-
kedettí és hogy a' betegeket meg 
nem gyógyította, jövendő dolgo
két fem tudott ; hanem tsak tör
ténet-fzerént valami jelekből..jö
vendöl y és gyakorta nagy hazug
ságokat mondott ; nem - is volt 
hatalma menny-orízágot adni azok
nak , a1 kik otet imádgyák - vala3 
hanem tsak a* pokolnak kínnyát. 
Azt-is monda a Királynak az Apó
itól, hogy 6 bé-menvén a tem
plomba, .-tüzes lántzokkal meg-kő-
tózte Afta'roc ördögöt, és azért né-
múlt-meg ; és nem tselekedhetik 
femmit azok-közzűl a' dolgok-kőz-
zá l , mellyeket annak-előtte tsele-
keízik-vala: és monda, hogy mind 
ezeket magával meg - vallatná az ör
döggel. Igen cetfzék e' beizéd -a* 
Királynak, és meg-izené a' papok
nak , hogy máfod napon a' tem
plomba akarna menni Bertalannal, 

i Ápoftol élete. ÍJ % 
fzóliani a' Bálványnak. Ki-terjede 
e' befzéd az egéfz várafra, meHybea 
nagy hire vala immár a' Szent A-
poftolnak : az-okáért a' népeknek 
nagy fokasaga gyöle a' Templom
ba. Oda méné a* Király - is Szene 
Bertalannal. A' Bál-papok kéfzek va-
lának áldozatot tenni Aíiarotnak ,-
az 6 ízokáíbk - fzerént; de azon 
ízem-pillantásban egy rettenetes <zó-
zat hailaték ki-jőni a' Bálványból, 
melíy monda: Oh nyomomltt, éi 
vak nemzetség, miért téíztek áldo
zatot nékem, ki nem vagyok Iften, 
fem hatalmam avagy erőm nincsen; 
sőt tüzes, lántzokkal kőtőztettera-
meg az lír Iften Angyalitól, kinek 
fia a' Kriftas Jésus, ki a 'Zidóktól 
meg - Ölettetett a' kereízt - fán, és 
mind-az-által meg-győzte a'halált, 
és diadalmat vőtt rajta, ugyan 
azont tselekedce e' világ fejedel
mén, mally az ördög-; mert meg
győzte ötét , és tüzes lántzokkal 
meg-kötözte. Ö harmad napon fel
támadott , és a' kereíztaek jeléé 
adta az Apoltatoknak, hogy el-men
nének az egéíi világra predikál-
lani az Evangyeliomot, és egy azokr 
kőzzöi Bertalan , ki moft jelen va? 
gyón itten. Meg - parantsoiá néki 
Szent Bertalan Apoftol j . hogy val* 
laná-meg, és jelencené-ki inind'az-
ő fok álnok tsalárdságit, mellyeket 
ottan tselekedett-vólna, ki-vkltt-
képen a' betegekkel, hogy azok^ 
által a' hamis praktikák-által magát 
Iften - gyanánt imádtatná, Engedc 
az ördög, és meg - vállá, hogy ő 
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betegségeket fkerzett az emberek
nek •>. és az-utám meg-gyógyította. 
éke t , sót nem-is gyógykotta-meg, 
hanem tsak meg-ízánt ganeízt cse
lekedni nékik : és ha történet-fze-
rént valaki e-hozzá- ment,, a5 ki-
Bek nem h ízérzete-vők betegsé
get 7 még nem gyógyíthatta; és ha 
vakaró könnyebbséget ízerzett - is-
néki T kevés ideig tartott 7 és isak 
hamar az eiébbí betegségbe efett. 
Monda Szent Bertalan a' Királynak: 
Látod-e, mit imádtál Jítea-gyasiánt, 
ez ideig 5 Gondold-meg, hogy min-
nyájan vakok fókátok az ördög
nek imketisában,.ki a'maga nyel-
vévelmeg-vallá ti-eiőttetek az igaz
ságot, hogy inkáfe'' vádoíhaíTa az 
Iften-elétt azokat, kik meg-rnarad-
nak étet lílen-gyanánt imádni y és 
nem imádgyák az igaz lítént, ki a-' 
jésus Kriftus. A" Király t . és> mín-
nyájan „ a' kik jeka valának * meg-
feegyeHálréh „ el-átaiélkodának t és 
kívánnyák-vala bé-venni a Kriftus 
jésus hitét- De a Bál-papok lát
ván T hogy el - vefztenék bÓts-fik-
teket,. és. földi nyereségeket, bé
reiének haraggal, és gy&lóLéggei 
az. Apoíiol-elien,, af miac. raeg-inu-
íaták annak-utánna*, 

7.. Monda, a Király Szent Ber
talannak: Mit keli nékünk inaroár 
tsekkedafmk i Feleié, az Apoftol ? 
és monda ." Ea a''Bálvány vettet 
sék-le a' földre',; mind a cób" Bál
ványokkal ,, kik ebben a varasban, 
és az. egéíz orízágban, vannak. Nem
zőit fifikseg,, hogy az Apoftol tob-
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bet ízóiíanaí mert a" népek, kik. 
|elen valának, igen fztgyenlvén 
hogy attól az érdégtól úgy meg-
tsakttattanak - vófc 9 mingyárt a' 
Bálványt a' főidre vetek. Ez meg
lévén , Angyali. kezektől tsinálta-
tott fok kerefzcek jelenének - meg. 
kó-falain a' Templomnak. Látá-
nak egy ordégos-is- igen rút feke
te ember képében ki - menni a' 
Bálványtól, kinek tüzes ízeméi va-
lának , és az 0 rút termete kórós-
körM 'tfizes- lántzokkal vala mea-
k6t6zve. És olly rettenetes un
dok ábrázatban, vala , hogy a' Ki
rály,, és a' Királyné, két fiaival 
és az egéfz nép-, kik azt jatsák, igen 
meg-fékínlének. Szent Bertalan 
meg-parantsolá az ördögnek , hogy 
mennyen a pufztába,. és foha az 
emberek-közzé viízfzane térjen^ és 
engede néki a' Sátán,' Nem volt 
fcökség fokáig kérni a' Királyt, és 
az egéíz népet,, hogy bé - vennék 
a Kriftus jésus hitét, és meg-ke-* 
refzEelkednének, látván azt a' dol
got y Hiellyee Szent Bertalan tse-
kkedék Aíkrottal. Tizen-kée Ki
rályi várafok bé-vévék a Kriílus 
jésus hitét Szent Bertalan Apo-
ftol-álsalj meByet h Látván , nagy 
ízorgalmatofsággal ide 's tóvá mé-
gyen-vala, .prédikálván , lok tsu-
dákaE tévén, »'betegeket, nieg-gyó-
gyítváa, órdógókSc űzvén, ésíok 
népeket roeg-kerefztelvén. Tanít
ványokat válaízta .magának , és 
azokat a' hitnek ki-váht-képen-va
ló titkaira meg-tanká; A' Szeiu 
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Szent Bertalan 
Mari Evangyeliorriat oivaíia nékik, 
meiiyet magával hordozván, azok
nak nyelvekre íordkotta-vaia. Mi-
nek-ueanna pedig elégségéten meg-
canította-vólna őket, Papokká ízen-
i&é, hogy fegítenék otec annak 
a' nemzetségnek meg térkésében, 
meSly.ec ók .-nagy ízargalmatofság-
gal tseíekedének* 

g. De az ördög meg-irígyelvén 
Mi a' nagy gyfimöksöt, meiiyet a' 
Szent Apoítol abban a' tartomány
iján hozott - volna , fel-indtta. az 
Aftarot, és a tób' Bálványok .pap
jainak ízívökec o - eEene. Azok 
pedig minden gonofzt igyekezvén 
tselekedni , fzóllának a' Pálémon 
Király actya- fiának Aftiagesnek, ki 
egy közei-való tartományban ural-
kodik-vala: ez meg-ércvén a Szent 
Bertalan tselekedecit , igen meg-
haraguvék 6-ellene, .és maga eleibe 
vitetvén Ötét, monda: Te vagy-e, 
a ki azt tselekedted, hogy az én 
Atyám-fia el-hadgya az íílenekec 
imádni, és a' te íílenedet imádgya? 
Monda Szent Bertalan Apoítol: £n 
meg - kötöztem az ördögöt, mel-
iyec a te Atyád-fia imád - vala, és 
meg-mutattam 6tet t&zes lántzok-
kal meg-kötöztetve. Monda Aília-
ges: Én-is kénizerídek téged', hogy 
had'-el imádni a te íílenedet, és 
imádgyad az én líieneimet. Fele
le az Apoítol: Ha te-is hafonló-
képen meg - kötözheted az én Ifte-
nemet, a' kit én imádok, úgy én-is 
imádom a te líleneídet > de mint
hogy re azt nem mivelheted^ én 

Apoftoi élete.'"' zif 
azt tselekefeem , hogy a' te ÍSs-
nklnek Bálványi mind el-romollyá-
nak, és földre eífenek. Midőn még 
fzóllana az Apoíiol, egy követ jő
ve Arüageshez, mondván, hogy 
egy Bálvány a varasnak, nagyob
bik Templomában a' földre eíetc,, 
és fok darabokra romladozott. Mei
iyet halván Aftiages, és igen meg-
haragiiván, meg-fzaggatá ruháját, 
és meg-parancsolá , hogy az Apo
ílol vas veíifzokkel erőien meg-
verettefsék. Minek- utánna pedig 
a"-Szent Apadok igen meg-kínoz-
tatta-volna, meg-paranfsolá, hogy 
elevenen nyúzattafsék - meg. Ki
mondhatatlan nagy kínokat fcen-
vedett Szent Bertaian Apoílol, mi~ 
vel-hogy nera kevés óráig tartott 
az é húsáról, és tsontyatrol - vala 
bőrének le-nyúzatáfa: és annak-
utánna feje vétetek, Kriílus líránk
nak hetven negyedik efztendejá-
ben, a' mint Kánifius írja, Vefpa-
íiánus Tsáfzár idejében. Annak-
utánaa Aftiages Király, és a Bál
papok, kik egyenlő akarattal meg-, 
ölek a Sz;nt Apollóit , ifzoayú-
nagy gyötrelmekkel olettetének-
meg az 6rd6gók-által; meiiyet lát
ván a' pogányok, igen meg-rette-
nének, és fokán meg-téréoek az 
igaz hitre. Pálémon Király pedig 
az Aftiages Attya-fia Páfpökké ízen-
telcetvén, igen ki-terjefzté a' Ke-
refecényi tudományt mind azokra 
az orfzágokra. 

9. A' Szent Bertalan Apoílol 
iűnepe napja Rómában Kis-Afz-

ízony 



.2i6" Szent Bertalaj 
fzöny havának1 hufzon-őtődik nap
ján ízenteltetik : más helyeken pe
dig hufzon-negyedifeen. McUynek 
okát adgyák: mivel-hogy Kis-Afz-
fzony havának huízon - negyedik 
napján fzénvedte azt a' rettenetes 
nagy kínt , bőrének elevenen-való 
le-nyázatását, azért fzenteíi az A-
nya-ízent-egy-ház azon a'napon az 6 • 
jnhepét. De R ómában huízon - 6-
tődik napján, a mint mondám, 
mivel-hogy azon a' napon vágatta
tott-el az 6 feje: avagy pedig, hogy 
azon a' napon vihetett Rómába az 
b ízent teííe. Albánia nevfi va
rasban, melly nagy Örmény or-
ízághoz kezel vagyon, óletteték-
meg az igaz hitért, és ugyan-ott 
el-temetteték Szent Bertalan Ape-
ftoh Nem kevés efztendőknck 
forgásában > látván a* pogányok, 
hogy a' Kereíztények ínk-félől jön
nének az Apoílol teftének tiíztele-
tére , roeg-irígylék j és azt a' fent 
tettet, egy ólom koporsóba tévén,. 
ar tengerbe vetek. Nem engedé 
82 Iften,. hogy ez a' drága kincs- el-
íégyen rejtve a' tengerben; mivel
hogy a' tengervizétől íen'-tartaték, 
és csodálatos - képen Liparís nevfi 
izigetbe a' Kereíztényekhez vitetek 

Sz.MÁTÉ Apoftpl, 
A' Sí. Evangyeliomból, és nevezetes 

autoTokirdfbólfomúbafoglalt atott. 
I . CJZent Máté Apoftol Galileai 

k3 Kána varas-béli volt, a'hol 

. Apíoftol'eiete.' . 
a' meg-nevezett ólom koporsóban 
a' Szent Bertalan tette. Meg-jelen, 
té az Iílen ezt a' drága kincset a* 
Kereíztény éknek , kik bé-fogadájj 
azt igen nagy őrömmel, és egy igen 
feép Templomot építenek az 6 tifz-. 
tefségére az Iftennek: melly ben fok 
időkig, tifzteltetett az a' dicsőséges 
tett. Annak-utánna idö jártával 
Olafe-orízági Beneventum várasába 
vitetett. Végezetre Máíbdik Orto 
Tsáfzár, és ötödik Gergely Pápa 
idejében Rómába vitetek, holott a' 
Ttberis vize fzigetében egy Tem
plomot építettek a' Szent Bertalan 
tifzteíségére, és abban- heíyheztet-
ték az ő (zent tettét. Azt a'Tem
plomot igen gyakoroUyák a' Kerefz-
tények, ki-váltt-képen nyókz nap-j 
alatt e' dicsőséges Szent Apollóinak 
innepe-után , fok jókat nyervén az 
6 érdeme-által. az Iftentól. Kérjük 
azért mí-is ezt a"" Szent Apóitok ̂  
nyerjen fzent malaíztot nékünk as 
Iftentól, hogy ki-öltözzünk a' régi 
'emberbél/5 és öltözzünk új emberbe, 
meliy az ur jésusKriílus, hogy hók-
tunk-ucán mind Örökké őrvendez-
hetsúnk az örök dicsőségben, melly-
re vezéreilyen minnyájunkat az ír. 
galmas íften, Amcn. 

ésEvangyelifta élete. 
Kriftus Urunk a' vizet borrá vál. 
tozcatár Publikánus , vámos, és 
uforás volt, melly dolog leg-átak-
tosb yala a' 'Zidók nemzete - előtt;, 

mivel-



Sz. Máté Apoft. é 
mivel-hogy ók igen nagy véteknek 
tartyak-\ala azt , hogy a' Római 
Tsáízárok vámot, és adó-fizetéft 
Kérnének , és vennének ó - tolók; 

„mint-hogy ók az Iflentöl válaíztott 
.népek volnának: és jóllehet meg
adták a vámot, és egyéb adó-fize
téft, mind-az-ákal mindenkor pana-
fzolkodtak, hogy erőszakkal kén-
ízenttetnének arra. E' volt az oka, 
hogy a' Publikánufokat , kik az 
adó-flzettít meg-kérik-vala, és an
nak-felette uforára-is pénzt adtá
nak ? igen gyűlölték, és. a' pogá
ny oknál, és eretnekeknél gonofebak-
nak tartótqák. Ugyan azért, az 
•Iftennek Szent Fia-is, midón taní
taná Szent Pétert, mi módon kel
lene meg-inteni, és feddeni a' vét
kező atya-fiát, monda: Matt. tg. 
v, Jf. Menny-el, és fed'-meg ötét 
te-közötted, és 6-maga-közötti 
ha téged' meg-halgat, meg-nyerted 
az atyád-fiat: ha pedig nem halgát té
ged' i végy magaddal még eggyet, 
yagy kettót, hogy két, vagy három 
tanú lzájában áilyon minden ige. 
Hogy-ha meg nem halgattya azokat: 
mond-meg az Anya-ízent-egy-ház-
ftak: ha pedig az Anya-fzent-egy-há-, 
zat nem halgattya, légyen néked 
mint a pogány, és a1 Publikánus. Ez 
.illycntk - kózzűl vúk Mácé; söt a' 
mint Metaíráftes Simeon mondgya, 
el6i-járójok: és fejek volt a' Publiká-
nufoknak^ mivel-hogy éles elméjű, 
és okos férfiú volt. Történek azért, 
hogy Máté a' vámon filne, és a' 
Kriftus Jésus ottan menne-altal, és 

ístuíckfjetc, 

sEvattgy, élete, ttf 
látván ótet a' vámon ölni,, mond* 
néki: Mutt.9.v.^ KSvefs engem'. 
Mihent ez igét hallá., mingyárt fel
kelvén, kövecé Kriftus Urunkat. 
Itten ízökség • két dolgot jól meg
gondolnunk : €ggyik az, hogy a ' 
Kriitus Jésus a' vámon ulö Mátéc 
hítta: máíik az , hogy Máté min
denit el-hagyván, mingyárt köve
té ötét. Hogy Mátét futta Kri* 
ftus Urunk, elmélkedhetünk az 6 
ki -mondhatatlan nagy irgalmafsá-
gáról; mert noha Máté nyilván
való bűnös ember volt, mind-az-át-
tal híva ótet, hogy az 6 tanítva-
nya lenne. Ki lehet oüy nagy bű
nös ember, a ki ne merjen közel
getni a' Kriftus Jésusboz, tudván-
azt, a' mit tselekedett Mátéval ? 
Ha Kriftus Urunk a' vámon Sió 
Mátét hítta, kitsoda az a1 bűnös 
ember , a' kit msgrveíren ? De ha 
mondaná valaki: En el-hifzem két-
ség-nélköl, hogy engem' meg nem 
vet a' Kriitus, ha ő - hozzá közel
getek : mind-azráltal én azt akarnám, 
hogy engernet-is úgy meg-tekínte-
ne , mint Szent Mátét, és úgy hí-
na., a' mint ótet hítta. Erre én azt 
felelném : Bizonyos dolog , hogy 
az Ur Ifteji nem hí mindeneket ol-
lyan módon, és nem tekint minde
neket ollyan tekintettel, a' mi-né-
művel tekintett. Szent Mátéra ; 
mert ö-hozzá ki - váltt-képen-való 
nagy kegyelmét, és malafzryát mu
tatta az Ur liten, mellyet máshoz-is 
. mutat, a' kihez akar:. mind-az-által 
igaz, és bizonyos dolog., hogy az 
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2i8 Sz.Máté&poft. 
Ifíea minden bűnös emberre tekint, 
és hl minden bún&s embert; és a' 
kigonoíz életét meg-utálván, és 
mag'ac meg-jobbítván, jó életet 
akar vifelni, ez illyent magához 
térid az Úr Ifién,. és fzenté téízi 
étet. Láttyuk néha, hogy bé-van-
nak téve a' ház ablaki., a' nap - íu-
gári azokra mennek, de a' házba 
bé nem mehetnek: ha bé nem me
hetnek , nem a* nap vétkes, hanem 
•a' ki az ablakokat meg nem nyittya: 
nyiísák-meg azokat, és/ bé mégyen 
á' napnak világofsága. Úgy t,seleke-
ízik az igazságnak napja azÚrJésus 
Kriftus. O azt mondgya, hogy az 
ajtón áll, és zörget, nyiísák- meg 
néki az ajtót, kéfznllyon a' bűnös 
ember, és tselekedgye-meg azt, a' 
mivel tartozik, mert az ííten t ízé
ről nem léízen femmi fogyatkozás. 
O nem mondgya, hogy tsak az aj
tón áll, hanem hogy zörget, és hí. 
Bizonnyal igazát mond; mert & 
egyebet nem tselekefzik , hanem 
mindeneket h í ; söc hogy minden 
bónós ember halgathafla ótet, fel-
méne a' magos kereízt-fára. Nem 
mutartya magát haragoíhak, és •ke
gyetlennek lenni azokhoz, kik ótet 
jneg-bántották, sót éppen ízeüdnek, 
és könyörületesnek. Híja a' b&nős 
embereket, hogy őrök életet adgyori 
nékik: de elsőben azt kívánnya, 
hogy a.' bűnös ember meg-jobbítesa 
életét, és penitentziát tartson. Akár
mely nagy légyen pedig a' penken-
tzia-tartás, de ha meg-gondollyuk, 
melly. fckat fcenvedett az Iftennek 

és Evangy. élete. 
Szent Fia a' mf bűneinkért , tsák 
femminek álkhattyuk a' mi peni-
tentzia tartáfunkat. 

a. Jól-lehet a* Kriftus jáSUS 
minden bűnós embert hí, mind-az-
által kevefen vannak, a kik ó-hoz-
zá kózelgecnének , és őtec követ
nék. Szent Mácét tsak egyfzer 
híva a' mi édes Idvozítő Iílenűnk, 
és mingyárt ó-hozzá méné, és kö
veté ótet. Nem monda Sz. Má
t é , hogy-elsőben d-végezem dol
gaimat; fommába véízem az adók 
ságot , mellyekkel tartoznak né
kem: nem kerefe mentségeket, a* 
mint moftan fokán a' bunósők-köz-
zűl fzoktak tselekedni, mindenkor 
halogatván az íftenhez-való meg-té-
refeket; s k mingyárt minden dolgait 
és jóízágit el-hagyván, követé Kri
ftus Urunkat. Azt mondgya ö-felöle, 
Sz. Ambrus Pfifpók, hogy a' ki a1 má
sét hamiffan el-vefzi-vala, el-hagyá 
a' magáét-is. Zakéus, ki hafonló 
Publikánus vók , örömmel íogadá 
Kriftus Urunkat, mondván néki; 
Luc. i$. v. 8- Uram, ímé félét az én 
javaimnak a ízegényeknek adom; 
és ha valamiben valakit meg-tsal-
tam, négy- annyit adok - vifzíza. 
Monda néki jésus: hogy ma lőtt 
fidvöfsége e háznak. De Szent Má
té nem tsak .eleget tőn az ő ja
vaiból azoknak, kiket meg-tsalt-
vala, hanem minden javait el-ha-
gyá , és követé az Úr Jesus Kri-
kuft. Azt - is efz&nkbe kell ven
nünk, hogy Szeret Máté mingyárt 
lakodalmat • fzerzé Kriftus Urunk' 

• nak , 



Sz. Máté Apoft. é 
fiak: és azt nem tsak azért ESele-
keric, hogy trfztekié az Urat, ha-
i>em hogy fokakac az é attya-fiai, 
és baráti-közzfil meg - térítene ; a' 
mint vilkgoíbn ki-teEÍzik az Evan-
gyeliomból: Mat. 9. v. 10. Es lón, 
k-telepedvén 6 a házban , ímé fok 
Publikánufok , és bön&sók jóvén , 
k-telepedének Jésuffal, és az 6 ta-
nítványival. Ez az igaz Iíleni fze-
retet , mikor az ember nem elág-
ízik-meg azzal, hogy 6 az Mennek 
feolgállyon, hanem azon igyeke
zik, hogy egyebeket-is az Illen 
ízolgálattyára vonhaűon. A' go-
noíz és irigy Fariséufok, és írás
tudók, kik mindenkor káromlották 
Kriftus Urunkat, és az & cseleke
detit, meg-ertvén azt a' lakodalmat, 
mingyárt a' Kriftus tankványihoz 
ménének, és mondának nékik : 
Miért efzik a' Publikáauíokkal, és 
a' bűnösökkel a' tí Meiieretek ? Jé-
sus pedig hallván, monda; Nem 
ízökség az egéfségefeknek az orvos, 
hanem a' betegeknek.Nem jóttem az 
igazakat hini, hanem a' bűnösöket. 

3. A'hol az Evangyeliom emlé
kezetet téízen kózónségeíe.n az A-
poftolokról, hogy Kriftus Urunk
kal jelen voltak, mindenfitt klen 
volt Szent Máté Apoftol, ésEvan-
gyelifta: jelen vúk a'Lázár fél- tá-
.maíztása-n: jelen vók , mikor Kri
ftus Urunk nagy pompával méné 
Jerusálembe: jelen vók az ucólsó 
vatsoxán : ar Kriílus jésus meg-
mosá az 6 lábait, meg -áldoztatá 
&tet, Pappá ízencelé, és Pűípókké 
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tévé bax, minc a' tób' Apofloto-
kat: a- többivel vók , mikor Kri
ftus Urunk ditsóséges fel-táma-
dáfa - után meg-jelenék az Apolta
toknak.* mifór fel-méne mennyek* 
be , és mikor el-kóldé a' vígafr* 
taló Szent Lelket. Annak -utánna 
pedig nyóitz eíztendeig predikál-
lott a' 'Zidók - kőzótt, és az- után 
írta-meg az Evangyeliomot 'Zidó 
nyelven, a'mint prédikáltatta-va-
la. Az-utánpediga'pogányok-kóz-
zé menvén, azoknak prédikálta,és 
hirdette a'Kriftus hitét. Szent j e -
ronimus azt mondgya, hogy Sz. 
Máté Egyipcusban predikállott * 
és nagy gyfimólts&t hozott; merc 
fókákat meg-térícett a' Kriftus Jé
sus hitére, Egyiptusból Szerecsen 
orfzágba ment, és ottan hafbnlú-
képen tselekedett: Szent Barnabás 
Apoítol magával hordozván a' Sz. 
Máté Evangyeliomát, némeliy be
tegekre tócte azt , és meg-gyúgyúl-
tanak_*. 

4. Midőn Szerecsen-orfzágban 
volna Sz. Máté Apoftol, bé-men
vén Nadaver nevó városba , két 
Máguft, az-az, Órdógi praktikákkal 
élö embereket talála ottan, kiknek 
eggyikét hittak Zaroefnek, és ma
likat Arfasátnak: ezek az l t o d é n 
gonofz^ emberek nagy f&elemben, és 
rettegésben tanyák-vala a'népeket, 
merc órdögi praktikákkal fókáknak 
igen fok génofzt tselekeíznek-vala,te. 
ftek tagjainak erejétől meg-fofztván 
ókét, és sántákká, bénnákká tévén;; 
némellyeket pedig meg. - vakítván, 
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Szent Macé Apoflol látván a" íbk 
gonofeságokat, mellyekec tseleked-
nének, és hogy íenki azok-eliea 
nem állhatna , ellen- k - álla 6 , és 
mindeneket meg-gyógyíta, kiket 
azok meg-sértettek, és meg-ayo-
morítottakrvaía. Vaía abban a va
rasban egy Szeretsen férfiú, hatal
mas komornikja Kandaczesnek a' 
Szerecsenek Királyné aízízonyának, 
ki minden kincsével bír-vaía, ki 
Jerusálembői vifidza-térvén, meg-
kereízreketett-vólc Szent Filepcól, 
a* mint Szent Lukács bizonyságot 
télzen feióle az Apoíloli cselekede
tekben. AEtor. g.v. 2j. Ez á' Ko-
moroik ízálláít ada a' maga házá
ban Szent Máténak, és oka lón, 
hogy fokán m g-térvén, bé-vennék 
a' Kereíztényi hitec; merc ó az em
bereket az Apollóihoz igazíttya-va
ía , ki nagy buzgósággal predikáll-
ván meg-térítetce őket az .6 csudá
latos tudományával. Hirré-tévék 
a' Mágufoknak a Szent Máté cse
lekedetit , kik igen irigykedvén, 
és boízízonkodván, két sárkányt ho-
zának-eló ördögi meílerségekkel, 
hogy azok-által meg-retcencenék 
Szene Mátét, és győzedelmet ven
nének ő-rajta. Az Apolcol a! Sz, 
kereiztnek jelét veté a' sárká
nyok - ellen , kik mint-ha fzelíd ál
latok vókak-vólna, mingyárc vifz-
fea-térének -a' pufztába. Mellyef 
látván a' népek, igen kezdenek kö
nyörögni az Apoítolnak, hogy fea-
baditaná-meg ókec azoktól a' Má-
guíökxói, mivelhogy azoknak ke-

. és Evangy. Sete. 
v Jlységek , és gonolzslgok úgy &£ 
áradoct-vala, hogy Iften> gyanánt 
akarnák magokat imidcatni, és az 
emberek meg - győzetvén a' nagy 
félelemtől, engedni akarnak - vala 
nékik. Feleié mind az egéíz nép
nek Szene M>tó Apoftol: hogy ha 
meg-kerefztekednének, és, vallkít 
tennének ,. hogy a* Kriílus Jésus 
igaz Iften, könnyen meg-meneked-
nének azoktól a' gooolz Magútok
tó l , és minden-néma ellenségek
től , kik valami gpnofzt akarnának 
tseíekedni. Annak-utánna predi-
kállá nékik az- Iften Fia meg-teíte^ 
sfilésének titkait, a' Szenteknek 
őrök ditsőségét, és boldogságát. 
Midőn pedig predikállana , zendü
lés tátnada a' népek-kőzőtt; mivel
hogy ki - hirdetódék a' Király fiá
nak halála: ki nagy fájdalmas be
tegségben lévén, a' két Mágufok 
oda hívattaccuk-vólt, hogy meg
gyógyítanák étet: de azok femmit 
nem haíznáihatván néki , meg-hala 
az ó kezek-kőzött. Az Iftencelen 
Mágufok periig, hogy el-fódőzhet-
nék az 6 hamifságokac, azt hirdet
ték , hogy az íítenek-kőzzé fzámlál-
tatott a' Király fia; az lilének úgy 
akarták, és egy templomot kell né
ki "építeni, és mint Iitent úgy keli 
őtet imádni. A' Komornik bé-ví-
vé a' Királyhoz Szent Máté Apó
itok : ki imádkozván fel - támáfztá 
halottaiból a' Király fiát minde
neknek nagy tsudálkozására. A* 
Király pedig , kinek Egyippus va
ía neve, lácváa éini az 6 ízerelmes 

fiát, 



Sz. Máté Apoft, 
fiát, kinek halálán igen búsult, és 
feomorkodott-vala, ki-mondhatat
lan-képen 6r&le, és vígada. Nagy 
tiízceletet > és becsületet mutata a' 
Szent Agoílolhoz, és íök hely&kré 
kóveceket kfilde,. mondván r J&je-
tek hozzám, és egy Iftent láttok, 
ki f él-támafztya a' halottakat. Szent 
líidúrus meg-írta ezeket, és t&b' 
tsuda - cécelit - is Szent Máténak. 
Sok népek mentenek Szent Máté
hoz, kik áldozatot akartak tenni 
néki, mincazlílennek, és fok aján
dékokat viccének. Monda nékik 
a' Szene Apollói: Ne cselekedgyé-
tek aze, merc én nem vagyok Iften, 
hanem csak halandó ember., és 
fzolgája a'KtiítusJésusnak , ki igaz 
Iften. Az - után arra kére ókét , 
hogy azokat az ajándékokat, mel-
lyeket néki akarnának adni, fordí
tanák egy Templom építésére, mel-
lyet kellene építeni a' Kriftus Jésus 
igaz lílennek, a' kit 6 predikáll, és 
a kinek ereje - által cselekeízi a* 
csudákat. Arra-is inté okét, hogy 
minnyájan meg-kerefztelkednének, 
mivel-hogy úgy nyerhetnék-el az 
6rök életet. 

f. Mind addig predikállá a' Sz. 
Apoílol, és tsuda - tételekkel meg-
erólicé a' Kriftus tudományát, 
hogy a' Király minden udvari népé
vel, és a'községnek nagy réfze bé-
vévék a' Kriftus Jésus hitét , és 
meg-kerefztelkedének. A' Király
nak pedig egy Ifígénia nevű leánya 
vala, igen fzép termetű, de fokkal 
©koíab'i ki gyakran halgatván. Sz. 

és Evangy. élete. zti 
Mátét, hogy predikállvan , iges 
dítsírné a' feózeíségec , tanácsot 
kére tóle, és magác bé-rekefzcé égy 
Kalaftromba kéc fzáz leányzSkkal, 
kik az ő táríaságábaíi akarának élni; 
Szent Máté Apoílol hufzon -három 
e&tendeig vúlt Szerecsen - orfzág-
ban, mindenkor lelkeket térítvén 
a' Kriílushoz , templomokat épít
vén, Papokat, és Pőfpdkóket ízen-
celvcn , nagy gyúmöícsével, é% 
óregbülésével az Ahja-ízenc-2gy-ház« 
nak: és a' mit predikáltott beízédé-
vel , meg - er&íkecce cselekedeté
vel, Szent életével jó-példát ad
ván mindeneknek. Imádságokkal, 
és bÖjtóléfekkel rgen faayargatta 
a' teftét :"húíl nem évóct, hanem 
tsak íuvekb.61 kéfzített eledelt. 
Tórténék annak-utánna, hogy E-
gyippus Király meg-halna, és. az 6 
Attya-fia Hircakus kezdene orfzá-
golni helyecte. Ez pedig, hogy in-
kab' meg-er&ficheffe magát az or-
ízágban, és- Ifigénia fz&znek Nép
ségétől-is fel-gerjedvén, feleségül 
akará ótet magának venni. Hogy 
pedig azt tselekedhefle, Izólla tit
kon az Apollóinak , gondolván 
hogy könnyebben reá vehetné ó-
álcaka' Szüzet. Felele a' Királynak 
Szent Mácé A poftol, hogy ó ele
jébe adgya Ifigéniának, és meg-mu-
tattya, melly fok jók ízármaznak a" 
(zene házaíságból. Tetízék a' be-
Izéd a' Királynak. Mivel pedig az 
Apoílol akkor akará azt cseleked
n i , midón predikállana, a' Király-
is jelen ákara lenni. El-jóve a' Va-
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2<2 2 Sz . Máté Ápoft. 
sáraap, és Szene'Máté A poftol Ifi-
génia- előtt , és a* tSb' Apátzák-
előtt ,. (jelen lévén a* Király-is fok 
rend-béli nagy Fó - emberekkel, és 
ttdvari népével) kezde fzóllani a' 
házaísagrol , és meg-mutatá, melly 
^gen f2ükséges légyen a' tózafság 
az emberi nemzetnek meg-tartásá
ért , és fokafodásáért: meg-mutatá 
azt-is, hogy a' tózafság az Mentől 
rendeltetett, és igen )6 az-által fia
kat 's leányokat fz&lni, és fel-ne
velni. Mind ezek igen tetfzének 
Hirtakus Királynak, és immár tsak 
azt várják-vala, hogy mondaná az 
Apoítol; hogy Kgénia el-hagyhat-
ná a' Szerzetes életet, és férjhez1 

mehetne,, hogy Királyné lenne. De 
a'. predikátziünak vége fokkal k&-
&>mben 16n? hogy fem Hirtakus 
•f árja-vala r mivel - hogy k g - ottan 
meg-mondá az -Apaitól,, melly ret
tenetes nagy bfctetéfek követnék 
a' házafság-tőröket. . Végezetre ü-
tyen-kéjen (zóiláí-Ha a1 Királynak 
vaiarnellyik fcolgája el-akarná ven
ni » Király tulajdon feleségét y 
nem tsak haragra y hanem, halál
ra-is méltó volna az a'fzolgá. An
nak - ©káért tudtodra adöm.;néked 
©h Király, hagy ífigénra Jegyefe a' 
Kriftus Jésusnak, ki a.' mennyek
nek y és földnek ótfik&s Királyai 
ha azért el akarod venni tőle , az 
& rettenetes nagy haragjába eíeL 
Midén Hirtakus e* foefzedet hallá, 
igea ítjcg-haraguvéfc, és dul-iúlváii, 
ki^roéws a' Templomból, Migénia 
í>edíg igeo jmeg-feiemiék j és a" töb* 

és Evahgyy élete, 
Apátzákkal egyetemben az Apollói
hoz méné, és tanácsot kérde, mir 
kellene tselekedni, hogy meg - g a -
badúlna az űldőzéíl&l, mellyet az 
6 ízűzefsége-ellen kezdett -,vaía az 
ő báttya. Biztatá, és bátorítá miad' 
6ket Szent Máté Apoftol, és min-
nyájóknak fátyolt tőn a' fejekre •. 
és igaz Apárzáknak rendelé őket 
három fogadáít tétetvén vélek ; tud-
ni-illik , hogy az engedelmefséget, 
fzegénységet, és a* tifztaságot meg
tartanák. Ezek voltak leg - első 
Ápátzák a' Kereíitények - kőzött* 
Ezek úgy lévén, Misét ízolgála az 
Apoítoí, mellyet el-végezvén, egy 
gonoíz kegyetlen ember érkezek 
&•-hozzá Hirtakuítúl köldetett, ki 
fok ifeonyú fájdalmas febeket tőn 
egy lantsával az ő- teftén 7 úgy-an-
nyira, hogy az oltárt meg-feítené az. 
é vére. Illyen módon fzenvede már
tiromságot a' Kriftus Jésus hitéirt 
Sz. Máté ApoftoL A' népek olly 
igen bánták az &• halálát, hogy min- ' 
gyárt f el-zend&i vén,fegyvert ragadá-
nak,és minnyájan futnak-vala,, hogy 
meg-élnék a' Tirannus Hirtakus KK 
rályt; meg-is ólték-vólna, ha a' Pa
pok, kik a"Sz. Máté tanítványi vol
tak y meg-engedték - volna: de ezek 
meg*tartóztaták Őket, mondván, 
hogy az Kennek nem tetízenék az a' 
dolog: azért mondáKriítuslírunkPé-
térnek: Matt. 26. v. f 2. Ted' helyére 
kardodat; mert rninnyájá, a'kik fegy
vert fognak,, fegyverrel vcíznek-el. 

6. Annak-utánna Hirtakus Ki
rály a' váras-Mi Fő-aízfionyok - ál

tal 



• Sz. Máté Apoft, 
tal akarja-vala el-hketm Ifigénfat, 
hogy lenne az 6 felesége i de lát
ván , hogy femmi - képen el nem 
fordíthatná a' fzöznek ízívét a'ízenc 
igyekezettől 5 tőzec ragaíztaa* Kar 
laftromraj á& Szerit" Mácé ApofEoí 
meg - jelenvén a1 levegő égben , 
meg - óká a' t&zet. Nem marada 
büntetetlen a'. fzentség-tőrő, iíien-
telen Hirtakust mert.az Úr Iíien 
meg-veré őtet igen nehéz betegség
gel, úgy-mint poklofsággal,. és a* 
nagy kínok-kózó-tt maga magának 
lőn hóhéra. Az orfzág pedig E-
gyippús Király fiára marada, ki Ke-
refztény lévén, fok eíztendők - ál
tal jól. igazgatá az orfzágot a* 
Kriííus jésus nevének tifztefségé-
re , melly egéfe Szeretsen orfzág-
iban ki-terjede. Ifigénia pedig egy-
teít-vér .atya^fi lévén ezzel a' Királ
lyal , nagy békével •• marada az 6 
fzámya-alatt. Ál-Szent Máté A-
poftól tefte íbk ideig volt, és nagy 
tifzcelectel tifzteketett Szeretsen-
-orfzágban. Annak-utánna hetedik 
Gergely Pápa idejében Olafz - or-
fzágha.Sálernum varasába vitetett, 
ottan - is. igen tiízteítetik mind a* 
Kereíztényektőí': míyel-hogy ennek 
a ditsőséges Szene Apollóinak há-
xom titii/itfía.. vagyon , mellyekért, 
méltó nagy tiízteletre.. Elsőben; 
mert Apoftol; máfodízor.: merc E-
vangyelifta; harmadízor: mert Már
tír volt. Az ő halála volt Szent 
Mihály havának hufzon-eggyedik 
napján, Krillus Urunknak po.eíz-
tendfjében, a' mim: Kaniűus írja, 

és Evangy-. éíetd £•*.$ 
DomkziánusTsáfzár idejében. Nem 
ok-nélkűl vagyon, hogy az Anya-
fzent-egy-ház cobbízőrohraftattya a* 
Sz. Máté Evangyeliomkt, hogy-fera 
avxŐb' Evangydiílákéti a mint a* 
Sz. Pál levéléit, és a'Sz. Dávid Zól-
tarit-is, hogy-íem a'tőb'Apoűolokj 
és Próféták íráíit t mivel-hogy ezek 
nyilvan-yaló bánosok voltak, és 
hogy minden bűnösöknek réraén-
ség adafsék, hogy nem tsak meg-
botsáttatik az Ő bünők, ha igazán 
meg-témek az Iíienhez; hanem ki-
váltc-képen-való ízent rnalafec ada
tik nékik az Iftentól, mellyen: ezen 
a* földön - is tifzceitetnek, annak-
utánna pedig fokkal inkáb" ruenny-
orízágban. A' íbk háboruságok-
miatt kétízer vefztették-el a' Kerelz-
tények a' Szent Máté Evangyelio-
mát. Elsőben Tziprus ízigetében a* 
Szent Barnabás Apoílol teílénéí 
meg - találták; mivel ez a1 S2enc 
Apoftol le-írta-vók azt, 's magá
val hordozta, és az ő tettével el -is 
temették-vólc MáíbdCzor pedig 
el-vefztvén , ótődik Miklós Pápa 
igen akarta meg-találni; az-nkáérc 
minden helyekre, a' hol reméhlet-
ték, hogy volna, el-köldőtt; és őt 
ezer aranyat ígírt annak , a' ki 
néki kezébe hozni. . De mitid-az-
altaí akkor íel nem találhatták, 
hanem ótődik Károly Tsáfzár 
idejében találtatott - meg, és an
nak - utánna ujobban deákra for
díttatott. Kérják Szent Máté 
Apóitok, és EvaHgyeliftár, nyer
jen, feenc malafztot mi - nékünk „ 

fogy 



3 24 Sz. Simon, és Jüdás Apoftotok élete. 
hogy e' főidőn-való életűnket az után el - vehefs&k az őrök éleo 
6 (zent Evangyelioma-ízerént vi- nek , és boldogságnak koronáját, 
heís&k jéghez , hogy hóktunk- Ámen. 

Szent SIMON, és Szent JUDAS Apo-
ftolok élete. 

A Sz. írástól, is nevezetei Autó
ról iráfiból fommaba foglaltatott. 

i . O Z e n t Simon, és Szent júdás 
>3 Alféusnak, és Kleofe Máriá

nak fiai, a' kiffebbik Szent Jakab 
Apoíiolnak attya-nai voltak. Szent 
Simon Kánanéusnak hívattatott, 
mivel-hogy & Ká*na-Galiléában íz&-
letett: Zelotesnek - is hivattatott, 
hogy Szent Pétertől kölömbŐznék <, 
ki hafonló "- képen Simonnak hí
vattatik. A' mint Szent Judás-is 
Tadéusnak hívattatá magát, hogy 
Júdás ískarioteftól, ki Kriítus l í -
runkat el - árúlca , külőmbőznék. 
"Nints meg - írva a' Szent írásban, 
mikor, és mi módon hivattattak az 
Apoftolságra. Vagyon pedig emlé
kezet féioíők a' Szent Evangyeliom-
ban, á' hol a' tizen-két Apoílolok 
nevek meg-írsttak. Lv.t, 6. Mikor 
pedig a' Knfrus Jésus níonda a' 
tanítványinak : jfotrn. 14. v. 2t, 
A' kinél az én parantsolatim van
nak, és mcg-tartya azokat; az a ki 
engem' Izeret. A' ki pedig engem' 
Izeret, ízeretteük az Atyámtól: és 
én-is ízeretem éte t , és meg - jelen
tem néki magamoc. Monda néki 
Júdás, nem amaz Iskáriótes: Uram, 
mi dolog e z , hogy meg-jelented 

nékünk magádot, és nem a' világ
nak ? Felele jésus, és monda néki! 
Ha ki engem' fzeret az én befzéde-
met meg - tartya , és az Atyám - is 
fzereti ótet, és hozzája mégyfink, 
és lakó helyt ízerzűnk nála: a' ki 
engem* nero izeret, az én beízéde-
met meg • nem tartya. Nem ol-
vaftatik az EyaögyeMoniban tóbJ 

ki-vákt-képen-való emlékezet Szent 
Judásról, fem Sz. Simon Apollóiról, 
hanem hogy minden helyen , és 
időben jelen voltak a' Kriítus Jésus-
fal, a'hoiazEvangyeliom mondgya: 
Marc. 8. v.- 1. Joan. 6. v. j , hogy 
jelen voltak az Apoílolok; a mint 
a' puíztában, midőn Krillus Urunk 
kétfzer tsudálatos-képen meg-elé-
gíté a' íeregekét. jelen vókak.a' 
Lázár fel - támaíztásán. . Jelen vol
t a k é i k o r Kriítus Ururak nagy pom
pával méné jerusálembe. Jelea 
voltak az utolsó vatsorán, holott 
a* mi édes üdvözítőnk meg - mosá 
nékik a' lábokat, meg - áldoztatá 
őket az h fzent teltével, és véré
vel , Papokká rendelé, és Pnfpó-
kőkké ízentelé őket. Mikor Kri» 
itus Urunk meg-íbgattaték a' kert
ben , ők-is el-futának a" többivel 
eggyűtt. Aónak - utánna dicsősé

g e 



$z. Simon, és Judái 
ges fel-támadafa-után, meg-jele
nek nékik az Úr Jésus Kriíhis, és 
negyven napig beízélgetect nékik, 
és nyájaskodott vélek , tanítván , 
és meg-erbíitvén őket. A3x I. v. $. 
És mikor ezeket cselekedte- volna, 
fzemek láttára fel-emeketék, és a' 
feihó bé-fogadá 6tet az o ízemek-
elolr. A£íor.J2. Jelen voltak a' Sz. 
Lelek el-j6vetelén-is a' tob' Apo-
ftoiokkal, és bé-telének rhinnyájan 
Szent Lélekkel, és kezdenek fzúl-
lanni kulómb&zó nyelveken , a' 
mint a' Szent Lélek ad - vala ízól-
ianiok. 

i. Mikor pedig e' világnak tar
tományit egy-más-közótt el-oíiták 
az Apoílolok, Szent Simon Apó
itól Egyiptusba méné predikkllani 
az Evangyeliomot, és Szent Júdás 
Meíbpotámiába. Annak-utánna pe
dig Períia orfzágban egybe-találko-
zának, és egy-más tárfaságában lé
vén , ott-is nagy bátorsággál hirde
tek a' Kriílus jésus hicét, a' mint 
Szent ííidórus, és Béda mondgyák. 
iiihent abba a' tartományba érke
zének , mind meg-némú!ának a' 
Bálványok, kik az-elött feleleteket 
adnak-vala. Történek, hogy Ba
jadák a' Babilóniai Királynak Ge-. 
nerálifía. a' hadbaiíakarna menni, 
és bizonyos akarván lenni a' győ
zedelem - felöl, el-méné tanátsot 
kérdeni a*Bálványoktól; és minek-
utánna eggyenként azokat meg-
kérdezte-vólna, végezetre azt mon
dák néki, hogy fémmi váJaízt ne 
várnának arrúl, a' mit kívánna , 

Sttnitk £!ctc, 

Apoílolok élete. 22$ 
valamíg Simon, és Júdás a' Kriílus 
Jésus Apoftoli, meg - maradnának 
abban a' tartományban. Baradák 
fei-kereíteté a' Szent Aporotokat, 
és meg-kérdé ókét; honnan-valúk 
volnának, és mit kerefnének abban 
a' tartományban. Felelének az A-
foftolok, mondván: Mi 'Zidó nem
zetből vagyunk, és a' Kriítus Jésus 
fzolgai, és minden embernek javá
ra , és haíznára jóttunk ebbe a' tar
tományba , tanítván a' népeket egy 
tudományra, mellyet a" kik bé-vefz-
nek, és meg - tanyák, órók élet, 
és órók dits6ség adatik azoknak 
Menny^orízágban. Felele nékik Ba
radák: Mikor a'hadból vifzfza-térek, 
a'hová .mofl akarok menni, akkor 
órőmeíl halgadak titeket. Mondá
nak néki az Apoílolok: Job' vol
na néked, hogy moít ismérnéd-meg 
azt-, a' kinek, fegétségéb&l a' te 
ellenségidet meg-győzhetnéd , és a' 
te Királyod ízolgálattyára hajthat
nád 6ket. Monda nékik Baradák\ 
tlgy véTzem én eízembe, hogy cí 
hatalmasbak vattok a' mi Iítenink-
nél; mivel-hogy mind eggyig né
mákká tettétek éket; azt akarnám, 
hogy meg - mondanátok nékem , 
mint történik vége ez hadakozá-
íömnak, és az ellenségimmel- való 
ütközetnek, a' meliyre möftan el 
akarok menni. Feleiének néki az 
Apoílolok: 'Hogy meg - ismerjed , 
hogy a' te Iítenid nem hatalmatok, 
hanem hazugok, és tsalárdok, fza-
badságoc adunk nékik , hogy meg-
felellyenek a' te kérdéíidre, hogy 

Ff fele-



Mz6 Sz.- Simon, és J 
feleletet adván arról, a' mit nem 
tudnak, tnutafsák-meg önnön-ma-
igokst, kik legyenek. A' bálvá
nyok a'hamis próféták-által azt le-
leiék Baradáknaic, hogy a" hadako
zás fokáig fog-tartani, és abban fo
kán ei - fogják veízteni életeket 
mind a' két réfzról. Mikor Szent 
Simon , és Júdás Apoílolok hallak 
e' feleletet, meg-nevecék: és Ba
radák monda nékik: En nagy fzív-
béli fájdalommal hallom ez igéket, 
tí pedig nevettek. Mondanak né
ki az Apoílolok: Békeség néked: 
ne. félly femmi't; mert holnap há
rom órakorte-hozzád jónek a' párt
ütő Indiabéíieknék követi, kikbé-
keséget kérnek teled, éshatalmad-
alá vetik magokat minden dolog
ban, a'mit fogíz nékik parancsolni. 
Ezt hallván a' hamis próféták, igen 
meg-haraguvának az Apoílolok-el-
íen, és mondának Baradáknak: E-
zek a* te elíenségidtól, a* pkrc-ftcó 
Indiaiaktól Jöttének, hogy az 6 al

ánok, és minden csalárdsággal tel-
lyes beízédekkeí téged' kéízöletlen 
tartóztaíTanak; és azok el - jóvén, 
te-néked nagy károkat tegyenek. 
Erre mondának az Apoílolok Ba
radáknak': Mi néni kérünk téged' 
arra, hogy egy holnapig várakoz
zál, hanem tsak egy napig, és ha 
hazugságban talátíz minket, bítiv 
tefs-meg, a' mint néked tetfzifc. 
Felele Baradák: En azt gondolom, 
hogy mind titeket, 's mind ókét 
fogságban tartalak, a míg meg-lá-
tom, meHvitek tsal engem'meg; és 

idás ApQŰ«lo& éíete. 
az-után a' hamiffakat meg-bflnte« 
tem. Máíbdik nap az Indiai köve
tek el-érkezének, a' mint az Apo
ílolok meg-•mondották:vala, kik
kel Baradák békeséget tévén, meg-
akari büntetni rettenetes - képen 
azokat a1 hamis prófétákat: de az 
Apoílolok meg - tartóztaták őtec, 

.-mondván, hogy 6k nem jöttek 
abba az orfzágba, hogy valakinek 
életét el-fogyatnák, hanem hogy 
fókáknak örök életet nyernének. 
Baradák drága köveket, és gyön
gyöket akara nékik adni, de ók 
femmit nem akarának el-venni. An-
nak-utánna Babiloniába vívé ókét, 
a'hol a' Király vala, kinek meg. 
befzéllé azokat, a' mik az Apolló-? 
íok-ákal lőttének-vala; és igen di-
tsíré ókét , mondván, hogy igaz 
próféták volnának, és tudnák a' 
kóv étkezendő dolgokat; és igen 
alázatofok, . 's jó erkölcsnek vol
nának ,' femmit a' világi nyeresé
gen nem kapdosván. 

3. Az időben a' Királynál két 
•ördöngös Mágufok valának: eg-
gyiknek Zaroes vala neve, a' ma
iiknak pedig Arfasát, kik Indiából 
futottak - vala, a' hol Szent Máté 
Apoílol predikállott; mivel-hogy 6 
ki-nyilatkoztacá az ö-gónofzsagokat, 
és csalárdságokat. . Ezek a' gonofz 
férfiak , látván az Apollótokat, és 
meg-ifmérvén, hogy a' Szent Má
té Apoílol táraságából volnának, 
üldözni, kezdek é k e t , fok gonofzc 
mondván ellenek nagy hamifan a' 
Királynak i és az S ördögi prak

tika.-



Sz. Simon, és JÜJÍ 
fíkájökfeal fok kígyókat hozának-
e!6, hogy a' pogányokat meg-ret-
tentsék ,, és az ApofloJoknak árt-
haffanak- De Szent Simon, és Ja-
tíás meg-parantsolák a'kí-gyuknak, 
hogy azokat a' gonoíz Mágufokat 
mardofsák-nieg,, kik őket e!ó-hít-
ták; de azokatfe SUyék- meg, egye
beknek pedig fcnmit fe ártsanak: 
engedének a' kígyók,, mellyek-miatt 
a' Máguíők nagy fajdalmát, és gyö
trelmet feeavedének; és annak-fe--
lette el-ve(zték minden b6ts&lste-
ketj és kénízeríttetének el-menni 
Babilóniából.. Sok várafpkba me
netiek r akarván minden- gonoizt 
kéfziteni- az Apoftoloknak > azt hir
detvén -mindenütt, a'"hol jártak, 
hogy az Apoftolok az 5 literiek
nek ellenségi j, nem akarják, hogy 
imádgyák ókét , és áldozatot te
gyenek nékik: és azt taníttyák,, 
hogy az áízízonyok hadgyák-el az 
6 férjeket,, és a' Szüzek ne mennye^ 
nek férjhez, éstob' haíbnló dolgo
kat- Mitit-hogy pedig fok helyeken, 
igen nagyra bötsáliik-vala.a'Mágu.-
fokat,el-végezék,hogy ha az. Apofto
lok oda mennének, ne-is halgacnák 
6ket,. hanem rnindgyárt őlnék-megr 

4.. Nagy bátorsággal, és fzor.-
galmatofsággal predikáilák az Evan-
gyeliomot JsaMosiában Sz» Simon % 
és;'Júdás Apoitolok ,. és fókákat 
meg-téntének az literihez j; mivel
hogy ffok tsudkkat téfznek - vak j> 
ki-válct-képen fok betegeket akár-
mi-némö betegségből- meg-gyógyít-

*yán* A,' Királyt mindea- udvari né ' 

s Apoífolok élete, szf 
pével meg-kerefkeiékj és fókákat 
Kerefztényi hitnek. tudományaira 
meg-tankván ,. Papokká, és Levi
tákká feentelének, és Abdiaft, ki 
őkec Jerusálemtól - fogva k&veté,. 
ki a" Krifhis Jésuíl még halandó 
teftben tefti fzemervel látta-vala, 
Babilóniai Páípőkké fzentélék. Tér
tének abban az időben, a' mint u-
gyan Abdiás- mondgya, és Fia* 
rentziai Szent Antal e!6-hozza> 
hogy egy Babilóniai K>- embernek 
leánya terfibe eíhék ;. és nem tud
ták > ki vúlna. az oka annak a' go-
nofz tselekedetnek. El - érkezek af 
gyermek fz&lesnek ideje,, és- a' le
ánynak az attya 's az. annya kén*-
{zerífiék itet,. hogy mondaná - meg. 
ki vők,. a' ki étet úgy meg -gya
lázta,, hogy érdemfi-lzerént büntet
nék - meg. azt a latrot- A' leány 
meg-akarván menteni az & latrát, 
attól a' vef7ede!emt6LT avagy pe
dig, ízégyenivén ki-jelentani,. hog^ 
magához-képeli igen alatsoíi rend
beli volna, nagy hamiían egy Diá# 
konufsára vállá az. Itpoítoloknak-,, 
mondván :-• hogy a tselekedce-vók-
na azt a'gonofz fajtalanságot. Min-
gyárt meg-fogak a' Diákoauft,. és. 
a,' Király efeibe vívék. . Mellyel* 

' meg-értrvén az Apoftolok,, és tud
ván „ hogy a' Biákenus ártatlan 
volna,, raingyárc a' Királyhoz mé
nének y és-kerék. 6tet; parantsol-
ná-meg ,, hogy mind .a" két réfzr6l 
jönéiiek eleibe,, és az'újonnan fzfi-
letett gyermetskét-is hoznkk-el ma
gokkal 'Es így lévén,, meg-kér-

i í % dék 



2zt Sz. Simon, és Ju< 
őék az Apoftolok, mennyi ideje , 
hogy fztiíetett a gyermek, felelé
nek nékik, mondván: hogy ugyan 
azon a' napon. És az Apoftolok 
a' gyermekhez fordulván, mondá
nak néki: Kérdünk céged' a' Jésus 
Kriftus nevében, mond-meg, ha ez 
a' Diakónus cselekedte e a' gonoízt, 
mellyr&l a' te anyád vádollya őtet , 
a^agy nem ez? és mond-meg, ha 
ez - e a' te atyád ? Felele az egy
napi gyermetske, mondván r Ez a' 
Diakónus j ó , és tiízca életű, és fo-
ha tellyes életében afzízony-állat
tal magát meg nem ferteztette, és 
nem az én atyám. Igen kerék az 
Apoftolokat, kérdeaék-meg, ki tse-
lekedte azt a' gonoízt: ok pedig 
mondának : Mi - nékünk fzabad 
meg - mentenünk az igazakot, de 
nem illik ki - nyilatkoztatnunk a' 
bön&sóket. Ezen minnyájan igen 
tsudálkozának. 

f. Annak-utánna Szent Simon, 
és Júdás Apoftol el-menének Babi
loniából; immár jól bé r plántálván 
ottan a'Kriftfs jésus hitét, és an
nak az orízágnak tőb' réízeire mé
nének az Evangyeliomot prédikálni. 
Végezetre egy igen gazdag váras
ba ménének, mellyet Suamirnek 
híttanak , a' hol »' két Mágufok, 
Zaroes, és Arfasát valának, kik 
meg-jelenték a' Bálványok ízolgai-
nak, hogy az Apoftolok a5" varas
ban volnának. Sokan kőzz&lók 
egybe-gyulvén, meg-fogák az A-
poftolokat, és Szei»t Simont a' Nap 
templomába v ívék , Szent Judáft 

i s Apoftolok elete. 
pedig a' Hóidéba, hogy azokat 1-
flen-gyanánt imádnak: deazApo. 
ftolok imádsága-áltaí a' Bálványok 
és azoknak képei el - romiának 
és a'-földre efvén darabokká ldnek 
és azokból Szeretsenek képében két 
órdftg méne-ki, rettenetes - képen 
kiáltván, és ordítván, llgy meg-
haraguvának ezért a' pogányok, 
hogy pokol-béli nagy duhófséggel 
az Apoftolokra rohanának, és da
rabokra vagdalák őket. Akkor 
az ég fzépen fénylik, és világos-
kodik - vak ; de igen hirtelen bé-
borúla fekete felhőkkel , és ret
tenetes zápor y és jég - efsó páma-
•da: hafonló-képen fok menny-kö
vek le-esének, és meg-ronták a* 
közei-való templomokat, és íbfc 
pogáayokat ölének-meg, kik kó-
zótt a' két Mágufok-is találtattak, 
és azoknak teltek hamuvá téteté
nek. A' Babilóniai Király Ke-
refztény lévén, igen bánkodék az 
Apoftolok haláláért: el-kfilde az 
6 tettekért, és Babiloniába hoza-
tá : egy templomot építe az 8 
tifetefségekre, melíyben egy ideig 
állottak az • 6 Szent teltek j an
nak-utánna Kómába vitettek, é$ 
a' Szent Péter templomába tétet
tek. Ezek a' Szent Apoftolok 
Mártiromságot fzenvedének Kri
ftus Urunknak hatvan - negyedik 
eíztendejében, Néró Tsáfzár ide
jében, Mind -fzent- havának hu-
ízon - nyóltzadik napján. Ugyan 
azon a' napon ólli az Anya-fzeac-
egy-ház az ö iánepek napját. Szene 



Szent Mátyás Apoftol élete. # 2 2 9 
Júdás Apoftol egy levelet í r t , hogy minnyájan bé - irattaíFunk az 
melly a' Szent írás - kőz/é feám- őrök életnek könyvébe, és hól-
lákatott. Adgya az ü r Iften, 
hogy úgy kóvetheísök Szent Si
mon , és Szene júdás Apoítolokat, 

tunk-utkn el-vehefsúk az 6r6k é-
kenek koronáját, Ámen. 

Szent MÁTYÁS Apoftol élete. 
A Sí. ír ás Uh és nevezetes bútorok 

~ iráfiHl formulába foglaltatott. 
I . C Z e n t Mátyás Apoftol 'Zidú 

O nemzet vók, a' Juda nem
zetéből a' Kriftus Jésus elsó canít-
Vanyi-kőzzúl, a' hetven-két tanít-
ványok-közzál volt, kiket az Iften-
nek Szent Fia kecc&nként el-kfilde 
az Evangyeliomotpredikállani. Kri-
ftusUrunk mennybe-menecele-után, 
a 'Szent Lélek el -jövetele- előtt, 
midőn az Apo (tolok egybe- gyűltek-
volna Jerusálemben, Szent Péter 
Apoítol, F6 -páíztora lévén az A-
nya-fzent-egy-háznak, egyApoítolt 
akara rendelni Júdás helyébe, ki 
Kriíttis Urunkat el-árúlá • annak-
okáért a1 t6b' Apoftoloknak, és 
tanítványoknak fzóOa, a' mint meg
írta Sz,Lukáts£vangyeliíta, mond
ván: A8or. 1. v. Í J . Azokban a' 
napokban fei-kelvén Péter az atya-
fiak-kőzőtt, monda, ( vala pedig a' 
fereg mindeneitől közel ízáz húfz 
ember ) Atyám-fiai férfiak, bé kell 
tellyefedni az írásnak, mellyet meg
jövendölt a' Szent Lélek a' Dávid 
ízája-ákal judásról, ki vezére volt 
azoknak, kik meg-fogákjésuft: ki 

-kfizinkbe feánaláltatott-vala, és fé-

fzes vók ebben a' fzolgálatban. És 
ez mezőt bírt ugyan a'hamiíságnafc 
jutalmából, és fél-akafztván ma
gát, ketté haíada: és minden béli 
ki-omlék. Es tudtokra lőtt mind 
a'jerusálemben lakóknak, úgy hogy 
az a* mező az 6 nyelveken Ha-
keldamának neveztetnék, az-az: 
Vér mezejének. Mert meg-va
gyon írva a' 'Zóltárok könyvében: 
Légyen puízta az 6 lakó-helyek, 
és ne légyen a' ki abban lakjék: és 
az o puipőkségét más vegye - él. 
Szükség azért e' férftak-k&zz&l, a' 
kik velünk egybe - gyulekeztenek 
minden időben, mellyben ki 's be
járt mí-közőttunk az Úr Jésus, el
kezdvén a' János kereíztségétől 
mind a' napig, a' mellyen fel-vé
tetett mí-tőlánk, hogy tanúja lé
gyen az 6 fel-támadásának mi-ve
lünk, egy ezek-közzul. Es elő-ál-
latának kettőt, Jófefet, ki Bárfá-
básnak hívattatik-vala, Éinek ve
zeték neve Igaz volt; és Mátyáíl. 
Es imádkozván , mondának : Te 
Uram, ki mindeneknek fzívőket 
tudod, mutasd-meg, mellyiket vá-
lafztottad e' kettő-kőzzúl, hogy el
vegye a' ízdgálacnak, és Apoilol-

F f 3 ság-



2%o Szent Mátyás 
ságnak helyét, meUyböl vétkéére 
ki-efett Júdás y bogy az & helyére 
menrte. És- forfokat adának nékik, 
és a'íbrsMátyáfra esékT és a'tizen
egy Apoftoi-közibe fzámláltaték-

1, Szükség, hogy ezekről a' meg
mondott dolgokról jó tanúságokat 
vegyímk: els&ten, hogy íénki ma
gában ne bízzék, j:'l-lehet az Iíten-
nek nagy áldáfi légyen rajta.. Mi-
vel-hogy Júdás- Apoftol volt , mint 
SL" többi j nagy áldáít vótt-vőít az I-
ftentöl, mint a'többi; tsudákat tett, 
ördögöket űzött, betegeket gyógyí
tott, mint a' töb Apoftolok: mind-
az-ákal igen nagyot vétkezett, és két
ségbe esvén r az örök veízedelerare 
vettetett. Azért a* ki magát fen '-ál
lani alíttya,. meg-láffav hogy el ne ef-
sék » azt mondgya. Sz. Pál Apoftol: 
ü. Cot. 10. v. 12., Akár-melly igaz, és. 
feent ékt&légyen-is- az ember, rn-ind-
az-ákal félelemmel, és- rettegéílel 
aiunkálkodgyék az. 6 klvöfségéért. 
fbtí. a, v. 11, A' magos helyen-va-
!> iáknak ágai inkáb" oftromel-
íatnak- a'' ízelektöl •.,. hogy-femaz 
aía.tson..helyen - valóknak. Az ör-
tfóg. inkáb'' hartzol a-zok-ellen> ki-
feet igazaknak,, és ízenteknek ifrnér-
lesni:: azért raká-b-' kell nékik, fél-
fiielu Azt-is jói meg keli gondol
nunk y hogy Szent Péter a' gpnoíz 
emberek vezérének híja isten Judáfts 
mivel-hog^ közönségefen- úgy fzo-
kott lenni,, hogy a' meEy ember • 
egy ideig, jó vók > ha történet-íze-
rent gonolzíza- léízeii, nem talál-
kőzik goaofzaiy wáJánái.. Az-az 

Apoftol élete. 
Ördögnek álnok tsalárdsága , hogy 
mid3n az embert a' bön-téteire akar-
Ja vinni, kicsinynek tetteti % vétketi 
de minek-utánna vétkezik, a'bán-
nek,,és ?J véteknek rettenetes nagy 
voltát eleibe adgya az embernek 
hogy étet kétségbe ejthette. így, 
tselekedék Judittal, ki nagyobbat 
vétkezett kétségbe . eívén , hogy-
fem az Iften Fiát el-árúlván.. Mi-
vel-hogy az Iften igen gy&nyörkö-
áik az é- véghetetlerji nagy rrgal-
mafságában: a' -ki pedig kétségbe 
eíik, tagadgya az Iftetmek nagy 

• irgalmaíságát: azt gondolván hvt-
nóivimgaban, hogy nagy oh" az b 
vétke az. I t ea irgafenafságán,ál. Ia-
aé t vagyon r' hogy a' kétségbe esés 
meg-botsáthatatlan vétek ,. és az 
Iften 6r6k büntetettél bünteti azért 
az embert , a' mint történek Ju-
dáffaL 

3. Monda azért Szent Péter: 
Ennek a' nyorrtoráktnak fzéke 6reT 
fen vagyon-r kten pedig találkoz
nak méltó ízenaéJyek arra; keres-
sök-fel azért,, ki érdemli-meg azt, 
és adafsék néki. Vájaíztának azért 
az Apoftolok icetíöt a' hetven - két 
unitványok-kö-zzáLJúferét, ki Igaz
nak hívattatott, és Mátyáít An
nák-okáért az Apoítolok két tanít
ványt válaíztván a többi - közzől, 
könyörgenek. az Mennek , matat-
ná-meg a'kettö-közzűi, a'ki alkaí-
macosó vúkia a-z Apaítoli méltó
ságra.- Ezzel a' tselekedettel arra 
tanítanak minket, -hogy a'nehéz 
dolgokban az Lténftez iblyamjunk, 

és a' 



Szent Mátyás 
f és a* magunk réízéről tselekedgy&k-

meg azt, a' mit - véghez vihetünk, 
így tselekedének az" Apoftolok. 
Elő - állatának két válaíztottakat, 
és imádkozván mondának: Te l í 
rám, ki mkdenekíiek ízívőket tu
dod , mutafd-meg, meUyiket válaíz-
tottad e' kettő-kŐzzfil, hogy el-ve-
eye e' ízolgáktnak, és Apoftolság-
nak.helyét, melly ból vétkéére ki-
cfett Júdás, hogy az 6 helyére 
menne, Es forfokac adának nékik, 
és a' íörs Mátyásra esek , és a' ti-
zen-egyApofiol-kózibeízámláltaték, 
Szent Diénes azt mondgya., hogy«?: 

. a' fcrs egy világofság volt , mely 
az égből le-esék Mátyásra. Szent 
Agofton ugyan azont mondgya: 
Origenes - is eggyet ért vélek, 
mondván, hogy mi-képena* tűz, 

.> melly le-esék az égből .az Ábel ál-
dozattyára, és az Illyés Próféta ő-
krére, mcllyet áldoza >xforsnak hí
vattatik ; úgy torsnak hívattatik 
az a' fényeíség-is., melly Mátyásra 
esek. Mikor annak-utánna a'Szene 
Lélek el-jőve, Szent Mátyás Apó
itól-is jelen lévén a' tőb' Apofto-
lokkal, bé-telék Szent Lélekkel, 
és kezde fzóllani kulőmbőző nyel
veken , a1 mint a' Szent Lélek ád-
vala néki tzóllani. 

4. -Az Apoftolok a' világnak 
minden tartományira ki-terjedvén, 
Szent Mátyás Apoílol-is kolőmb-
féle helyeken predikáila, és fok lel
keket téríte az Iftenhez. Doro-
teus Pufpók, ki a' Nagy Konftkn-
únu* Tsáízaj? idejében ék % azt 

Apoftol élete. a | i 
mondgya, hogy Szent Mátyás A-
poftol, Belső Szeretsea-orízágbaa 
predikállott a' pogány barbarus né
pek -kőzött. Nitzeforus Káíixtus 
haíbnló-képen ízóll; és azt mond
gya, hogy fok ínségeket, és nyo-
momságokat fzenvedett ez a* di-
tsöséges Szent Apoftol egy hely
ről a* máfra menvén, mivel-hogy 
a pufztákon tsak az erdei vadak-
kőzőtt kellett által-menm, ÜíVár-
dus. pedig tőb' Au torokkal egye
temben azt mondgya, hogy Szent 
Mátyás Apoífol Páleftinában, és 
Jüda tartományiban predikállott, 
n a gy gyimoksókre a' lelkeknek; 
mivel-hogy 6 bőíts volt, és jő éle-
t ö , és íbk tsudákat tselekefzik-va-
la. Mellyett látván némelly vak
merő 'Zidők, meg-fogák tat, és 
a' Papi - fejedelemhez Maximushoz 
vívék, vádolván étet a'Kriftus hi
tiért, melly et nagy bátorsággal pre-
dikáll-vala. Feleié nékik Szent 
Mátyás Apollói, mondván! A' mi
ben ti engem1 vádoltok, nem go-
nqfz, és nem gyalázatos dalig az, , 
hanem igen jó és bőtsuletes. A* 
Fő-papidőt rendelenékij hogy .gon
dolkodnék ., ha meg - maradna-e a* 
Kriftuft imádván, és a' Mőjfes tőr-
vényk el - hagyván, .a' raeüyekre 
ifiuságától-fogva taníteatott-volna. 
Monda néki Szeat Mátyás? Min
denkor azt mondom, és vaíláti té-
fzek arról, hogy én-Kerefztény va
gyok, és mindenkér kéfz vagyok 
meg-halni a' Kriftus Jésusért, és az 
6 EvangjeJiaináéit., Ezért a félelet-
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ért ígea tneg-haraguvék a' Fo-pap, 
és meg-parantsola , hogy Mátyás 
halálra fzententziáztamék. Annak-
okáértmeg-fzenIentziáztatván,meg-
k&vezteték; és az-után hóltt-ele
ven lévén, a' feje el-vágatcaték. 
Jd& jártában az 6 teíte Rómába vi
tetek , és onnét Auguftába, melly 
Kémet orízágban Trevirisnek Me-
tropoliffa. Sz. Ilona a'Nagy Kon-
jftánrimis Tsáfzár annya viceté oda. 
AzAnya-fzenc-egy-ház eaneká'Sz. 
Apoltainak innepe napját üli Bojt-
d ó havának huízon-negyedik nap
ján , mellyen mártirömságot feen-
vedett az igaz hitért, Kriftus U-
runknak hatvan-hatodik efztende-

je táján , Néró Tsáfzár idejében. 
Azt mondgyák, hogy a' Szent Má
tyás tefte Rómában a' Boldogságos 
Szűz Mária nagyobbik templomi
ban vagyon: meg-lehet, hogy réfz-
fzerént Rómában vagyon, réíz-íze. 
rént pedig Auguftába vitetett; mind-
az-ákal bizonyos dolog, hogy az 6 
feje Romában vagyon. Kérjük ezt 
a' ditsóséges Szent Apollóit, éle
dezzék mi-érettünk, hogy távoz-
tachaííuk-el a' kevélységnek lelkét, 
melly - miatt Júdás le-vettetett az 
Őfők kárhozatra i és nyerhefs&k-el 
az alázatofságnak lelkét, melly-ál-
tal maga&taltalTunk az érók bol
dogságba, Ámen. 

Szent BARNABÁS Apoftol élete. 
A ST,, írásiéi, és Akxdnder Barát 

íráfibólfmnmába foglaltatott. 
X, CjZent Barjstfoás 'Zidű nemzet 

kJ vúlr, a' Lévi nemzetéből. Az 
attya el - méné Júdeából a' hadak-
miatt, mellyek ott vaíának j és Tzi-
prus (zigetébe méné lakni-, a' hol 
igazán, és ájtatofon él-vala, meg
tartván az h régi Attyáinak törvé
nyit. Gazdag volt; némelly örök
ségi Jerusáiemhez kózel valának 
nékj. Mivel-hogy líaíás Próféta 
mondván; Buldog az ember, a' ki
nek nemzetsége Sionban volna, és 
az ó háza jerusáíemben: 3' "Zidók, 
kik a'dolgokat bótfl-fzerént értik-
vála , minden módon azon eről
ködtek, .hogyJól-lehet igen távúi 

volnának, mind-az-által házat ízer-
-zenének abban a' varasban, avagy 
valami örökséget annak határában; 
E' volt az oka, hogy Jerusáíemben 
annyi házak voltának, a' mint 'Zi-
dó jófefírja, hogy tsak nem &-• 
bulának láttatik lenni. Barnabás 
Tziprusban fzfiíecék, és az 6 strya 
Jóteí nevet ada néki , a' jákob Pá
triárka fiának emlékezetéért: még 
ifiatska lévén ,' Jerusálembe kuldé 
6tet , hogy Gamáliel tanítványa 
lenne, kitol meg - tanulná a' tör
vényt , és az Itten parantsolatit. 
Ottan tanuló táría vólc néki Szent 
Pál; és jól.lehet az 6 igyekezete 
tellyeíséggel a* Szent írásnak meg
tanulására volt fordítva, mind-az-

által 
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által el nerrí felérkezett az'6 lelké- pen Márknak hittak? úgy 
hez illendő, dolgokról, fbk jóságos ü u~- •*-••»"' *~ ° ' 
tselekedetekkel fel - ékeíitvén lel
két, mindenkor imádságokban, bő;-
t&láfekben., es alamiínálkodáfok-
•ban magát forgatván. Igen gya-
: korlotta a' templomot, és el - tá
voztatta a' vefzedeímes tárfalkodá-
fokat. Mind ezek a dolgok okot 
adtak, hogy ő riagyob' elő-mene
telt tegyen a' tanulásban , mellynek 
olly nagy gyúmőltsét mutatá, hogy 
a' Szent írásnak nagyob' réízét 
kőnyv-nélkál tudta; és azért nagy 
hitelt: 's hírt nevet ízerzemagának 
a1 községnél. Lőn, hogy abban az 
időben Kriítus Urunk Jerusálem-
ben predikállana, és némelly tsudá-
kat tenne, mellyekben jelen vők 
Barnabás; a' mint midőn láca egy 
embert a.' Juh moíbgató tó-meüect, 
ki harmkuz-nyúltz eíztendeig vók 
beteg; kit meg-kérdvén Jésus , ha 
akarna-e meg - gyógyulni, monda 
néki: jfoafi. $. v.g, Keüy-fel^.ved''-
fel njofoolyddat, és járj. Es min-
gyárt meg-gyógyúla az ember,és fél
vévé nyoízolyáját, és jár-vala. Mel-
lyet látván Barnabás igen tsudál-
kozék. Annak-utánna pedig a' 
Kriftusjésushoz menvén, az Ő lábai
hoz borída J és alázatoíbn kére Ótet, 
hogy meg-41danáí és Kriftus Urunk 
látván az 6 izivének belső titkait, 
nagy íieretettel fogádá őtix. 

1. Szent Barnabás Jerusálem-
ben egy nénnye házában vala Izáí-. 
láfon, kit Máriának hittak, ki Já
nosnak . annya vala , kit más kér 

Szentek Elete. 

Barnabás, és Márk atya-fiak voltak 
két nénéknek fiai. Barnabás mon
da ennek az ő nénnyének: jer' 
mennyfink-el néne, és lámik-meg 
a' Mefíiaft,kit a' mi Atyáink olly 
igen kívántak. • Az-után meg-be-
fzélíé a' tsudát, mellyet az Iften 
Fia tselekedett-vak. Mellyet mi
dőn a' jó afzízony'-áílat naeg-értett-
volna , mingyárt minden dolgait 
el-hagyván, a' templomba méné: 
meg-talklá jésus Kriftuft, és az 
ő lábaihoz borúla, mondván: Uram 
ha kedvet találtam a' te fzemeid-
előtt, kérlek alázatofon ; méltóz-
tafsál az én házamhoz jőni; és azt 
tiédnek tartsad, hogy te abba be
jővén, minnyájan, £ kik abban 
laknak, meg-áldarTan^k. U°y tse-
lekedék Kriitus Urunk, nemcsak 
akkor, hanem mindenkor, mikor 
Jerusálemhe ment-volna. Ez a' 
ház vók, mellyben az Iftennek Sz. 
Fia- az utolsó vatsorát akará lenni. 
Ebben jelent-meg ditsőséges feká-
madáfa-utánaz Apoftoloktíak, mi-
dón Tamás jelennem volna; és .az--
után-is, mikor jelen vók ő-is a'töb
bivel. Ebbe köldé a1 Szent Lelket 
a' tanítványokra: ebben imádkozá-
nak minnyájan Szent Péterért, ki 
a' tőmlőtzből m£g-%badíttaték az 
Iften Angyala-áltál. Es Szent Márk 
Evangyelifta vók fia ennek a'jó afz, 
fzony -állatnak. Egyfzer J Kriftus 
Jésus jerusálembőí Galiléába men
vén, Szent Barnabás követé ótet, 
fókáknak tátíaságában, kik kőzzűl 
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Kriftus Uraok á* h a v a i két canít- v ívé , íemmit magának eem hagy. 
ványokat válaíztk , kik-kőzzől az ván_^ jó példát adván a' tóbr tanít-
elsők-között vók Szene Barnabás. 
Ezt a' nevet Szent Péter Apoílol 
ada aéki , követvén a' Kriftuít, ki 
Szens jánoft, és Szent Jakabot hí
va Mesmy-dárgés fiainak, az 6 ere
jekért, ésa'menny-dőrgés tulajdon
ságáért az 6 cselekedetekben. Így 
Szent Péter jófefec Barnabásnak 
híva, mdly magyaráztatik vígafz-
talás fiának, mivel-hogy ó fok igye--
fogyottakat, és fzegény nyomorúlt-
takat meg-vígafztait. Mikor Jésus 
monda az ifiímak: Matt. t$. v. 2t. 
Hatekélletes akaríz lenni, tnenny-eí, 
ad*-el, a' mid vagyon, és ad' a'lze-
gényeknek,és kintsed léízen menny
ben: és jőj-elj k6vefs engem'. Má-
futt pedig az 6 tanítványinak így 
ízólla: Luc. 12. v. 33. Adgyátok-
e l , a' mikkel bírtok, és adgyatok 
alamiíhát. Szerezzetek magatok
nak zatskókac, mellyek meg nem 
avulnak, el-fogyhatatlan kintseket 
mennyekben: a' hová a lopó nem 
közelget, és a' moly meg nem vefz-
tegeti. Mert a'hol a* ti kintsetek 
vagyon, ott léízen a' lzívetek-is. 
HaJlván egyízer ezeket Szent Bar
nabás , kinek az attyától fok örök
ségi valának, és gazdagsági marad-
tak-vala, tsak annyit hagya magá
nak , a' mennyivel el - élhető: és 
a' többit mind el-adá, és az -árrát 
a' ízegényeknekr oízeogatá. A' Sz. 
Lélek el-jövetele-után pedig ha-
fonló-képen azt a' kevefet-is el

van yóítnak, hogy ők-is hafonlj. 
képen tselekedgyenek. 

3. Szene Barnabás SauluíTal ba
rátságot tartott, mivel-hogy néki 
tanuló tárfa vúk: néha befzélgetect 
véle, és meg-íeddecte őtet , hogy 
meg-térne; de Saulus nem fbkat 
gondolt az ó dorgálásával, és inté
sével. Söt látván, hogy az Apo-
ftolok fok tsudákat tennének ,. és 
azérc a' Mojfes törvénye' nem an
nyira bötsfiltetnék, és az Evangye-
liom igen nagy bötsüíetben vol
na , íbk kegyetlen vitézeknek lön 
vezére, és elsőben üldözni kezdé 
Szent l i tvánt, az - ucán pedig az 
egéíz Anya-fzent-egy-házat. De meg-* 
téréfe-után Jerusálémbe menvén t 
a' tanítványok a' f élelem-miatt mind 
futnak-vala tőle. Szent Barnabás
nak volt annyi ízíve, hogy hozzá
ja menne, és mondaná néki: Oh 
Saulé , Saulé, meddig akarfz te egy 
más Saul lenni ? nem Dáyidat, ha
nem a" Jésus "Kriítuft minden igaz
ságnak Urát üldözvén , kiről a' 
Próféták világofon meg-mondot
ták, a' miket láttunk moltan, hogy 
bé-tőltenek. Saulus ez igéket hall
ván, nagy foháízkodáífal, és kőny-
húllatáíökkal mondat Meg-botsáíi 
nékem Barnabás, igazságnak mellé
re: én immár meg-próbákam, és 
tekélletefen bizonyos vagyok ab
ban, hogy igaz dolog, iy mit mon-
daíz. En nyomorúltt, a' kit áts fiá-

adá, és az árrát az Apoftolokhoz nak fokcam t és igen időztem , 
moft 
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moft meg - vallom, hogy eggyet-
len-egy fia az éló Iítennek; egy ál
latban , egy hatalomban, és egy. 
felségben vagyon az .Atyával; k | 
a' mi íidvöfségönkért emberré lőn 
a' Sz&z Mária méhében, ki őtet 
feűlé, és még-is fzüzen meg-mara-
da. Meg-vallom r hogy 6 a1 világ
nak predikál!ott,.és meg-hilt éret
tünk; fel-támadoct, és mennyek
be ment, holott az órók Atya I-
ftennek jobbján fii; és végezetre 
el-j6, meg-itílni az eleveneket, és 
hólttakat. Hallván ezeket Szene 
Barnabás, igen nagy őrömmel meg-
ólelé őtet, és monda néki: Ki volt 
Meftered édes Sauluípm, a' ki cé
ged' meg-tanitott erre az igazságra l 
Felele Saulus nagy alázatofon_» 
mondván: Onnön-maga az Ur Jé-
jus Kriftus, kit én uldózók- vaja,. 
meg-jelenék nékem, mondván; Sau
lé, Saulé, miért őldózíz engem' ? Ugy 
tetfzik nékem, mint-ha ez igéket 
meft-is hallanám, Az-után az 6 
meg-térésének rendét e!6 - beízéllé. 
Mellyet meg-értvén Szent Barnabás, 
kezét foga Saulusnak, és az Apofto-
lokhozyívén, motida nékik: Miért 
fékek a' páíztortól, gondolván őtet 
faxkasnak lenni ? Meg - beízéllé az
után azokat a* dolgokat, mellyek 
Sauluffal tórténtenek-yólt. Azt-is 
meg-mondá , hogy 6 immjnf Da-
maikusban prédikálta az Ur jésus... 
Kriftuít, és Jerusátemjben-is azont 
akarná. tselekedni. Ugy - is tsele-
Jíedék: de az-után igen kegyetle
nül kezdek őtet a' 'Zidók üldözni, 
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látván, hogy a' ki a' Kriftuíi fMb-
zi-vala, moft olly nagy buzgó lé
lekkel predikállaná őtet7 és meg-
akarák - Ölni Sauluít. Mellyet meg
értvén az Apoftolok , azt rendelek, 
hogy Saulus a1 maga hazájában pre
dikállaná az Evangyeliomoc Szent 
Barnabáft ped% Antíokiába köl-
dék: ki ottan áémeily napokig pre-
dikálla, biztatván , és meg-eróíitvén 
a', hitben a'Kereíztényeket, kik ab
ban a' varasban valának; egyebekec 
pedig meg-térítvén az igaz hitre* 
Annak-utánna- a' Szent Leiek pa-
rantsolattykb jl el-méne onnan, és 
a'kórnyöl.valő várafokban prédi
kálta.. Végezetre Kómába méné, 
holott fokán bé-vévén az ó tudo
mányát, nagy bótsületet téfznek-
vala néki; ő pedig nem akarván 
olly nagy bótsfiietben lenni, el
mébe onnan titkon; és Medioiánom-
ba menvén, Pöípőke volt annak 
a' várainak. Annak-utánna az E-
gyiptuíi Alexandriába méné, és on
nan Jerusálembe menvén, vifeíza-
tére Antíokiába, holott igen nagy 
őrőmelőn neki, látván a'nemze
teknek fokaságát, kik a'JésusKri-
ftus hitére meg-térteiewala. 

4. Az-után pedig Tárfusba mé
né Szent Barnabás, hogy Sauluíl 
meg-kerefíe, kit meg-taláhján viíz-
fza-rérének Antíokiába, holott egy 
e&tendeig predikállának nagy elő
menetelekre a' tanítványoknak. A' 
kik meg-kereíztelkedtenek, ottan 
kezdettek hívattatni Kereiitények-
nek elsőbeni hogy-fem más he-

Gg 2 iye-
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lyeken. Viíz3ta-tévének az-, után 
Jerusálembe, tizen - á t f e d i k eíz-
tendő lévén Kriftüs Urunk halkla-
után, a' mint Szent Pál mondgya. 
Akkor azt rendelek Szent Péterrel, 
és a' töb' Apollótokkal, hogySau-
lus , és Barnabás predíkáilanának a' 
nemzeteknek. Melly rendelés-után 
ok ketten el-menének; és Tziprus-
ba jutván, Salaminában predikáíla* 
»ak: az-után által-menének Páfus-
ba predikállván, és íok tsudákat té
vén. Annak-utánna Pámfilikba mé
nének > és onnan vi&íza - térének 
Anriokiába. És miyel-hogy vete
kedés tárnada azok-kSz&tt*, kik a' 
'Zídóságből, és* azok-között, kik 
a' pogányságbul meg-térénekj tud-
ni-illik 5 ha tartoznának-e a' pogá
nyok , kik meg-rérnek-vala} ds6-
1?en kőrnyfü-metélkedni, hogy-fem 
meg-kerelztéltetnének. TL' kérdés-
felól Szent Pál, és Szent Barnabás 
íel-menének az Apoítolokhoz, és 
az Egy-házi Volgákhoz Jerusálem-
he.' holott egybe -gyűlvén az Apo-
ítolok, azt végezek, hogy a' kór-
nyul-metélkedés nem ízűkséges do
log- Ez így lévén, Szent Pál, és 
Szent Barnabás viízíza-térének An
tiokiába, és ottan el-válának egy-
máflól. Szent Barnabás melleje-
vévén Márkot Tziprusba eveze, és 
ottan pxedikálla: nem fok idó múl
va, ugyan azon íiigetben Salamina 
várafsába méné, melly moít Kon-
ftantziának hívattatik, holott kevés 
ideig mulatván , a' Kriítus Jésus 
hitére- igen fok lelkeket túrite-meg. 

s Apoftol élete. 
Minnyájan azok a' fziget-béli népek 
nagy bótsűletet téíznek- vala Szene 
Barnabás Apollóinak az ő tifzte-
Ietes, és tsendes maga vileléséért, 
Igen kedvefen beízéliett: hivalko
dó ízúkat nem mondott: ízép ter-

.méta vők , és minden tselekede-
tiben mértékletes: az 6 ruházati 
alatsonok voltak, m int azoké, kik 
eUiagyván a'világi pompát, és hív-; 
«ágot , jóságos - tselekedetekben 
foglallyák magokat. 

f. Egy fzoval: Szent Barnabás 
Apoftol ollyan v ú k , hogy igen 
tstidálkoztak rajta" a' népek, és em-
bérnél nagyobbnak alították ótet 
lenni. ' E* vők az oka , hogy 6 Li-
ftrkban lévén Szent Pál Apoftollal, 
és meg-gyógyítván egy férfiat, ki 
sánta lévén az annyának méhétől-: 
fogva, íbha nem járt-vala : a' íere-
gek fel-emelek fcavokat, mondván: 
AEíor. 14. v. 10. Az lilének haíbn-
lókká lévén az emberekhez, alá-fzálT 
lotcak hozzánk. Es Barnabáft, Ju
piternek híják - vala, Pált pedig. 
Merkuríusnak. A' Jupiter Papjá-is,. 
ki a váras-elótt vala, tulkokat, és -
koízorjákat hozván az ajtó eleibe, 
a' népekkel áldozni akar-vala, Mel-
lyet, hogy meg-hallának az Apofto-
lok, Barnabás, és Pál, meg-ízagga-
tott ruhájukkal ki - ugordának a' 
íeregek-kőzibe, kiáltván, és mond
ván: Férfiak, miért tselekefzitek 
ezeket ? mi - is hozzátok hafonló-
halandó emberek • vagyunk, hir
detvén néktek, hogy e\ hivságokr 
tói térjetek az élő Iftenhezf

ía'ki az 
eget, 
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eget", és a* földet, és a' tengere al
kotta, és mind a'mik azokban van
nak : ki az .el-múltt időkben minden 
nemzetséget el-erefztect^ ,hogy &v 

magok útain járnának. Es magát 
nem hagyta ugyan bizonyság-nélk&l, 
|ól tévén az égből, eísót adván, 
és gyümőits-hozó időket, bé-tolt-
vén eledellel,/és vígasággal a' mi 
ízíveinket. Es ezeket mondván, 
alig tseriüefiték-le a' íeregeket, hogy 
nékik ne áldoznának. Ugy-annyi-
ra, hogy a' Szene Barnabás fzép fze-
mélye, tifeteletes tekintete, és tsen-
des maga-vifeléfe oka vólc, hogy 
minden ember tifztelné Őtet Sala
minában ; és halgatván az 6 tudo
mányát , meg-térnének a Jésus 
Kriííushoz. 

6. Jutának pedig abba a'váras* 
ba némellv 'Zidók Siriából, hogy 
cl-hitetvén a' feregeket,: üldöznék 
ezt a'..Szent Apóitok,- ellene-tnond-
ván az 6 tudományának, és fok go-
noízt mondván ő-ellene. Ó pedig 
bé-menvén egy házba, egybe-hívá 
a' tanítvány itj és minek - utánna 
meg-itttette-vólna okét, hogy vé
gig meg-maradnának a' jóságos tse-
lekedetekben, és engednének az 
Iílen parantsolatinak , és ama ret
tenetes utolsó itílet "napjáról meg
emlékeznének, monda nékik, hogy 
el-jőtt-vólna az 6 *. halálának órája. 

^Mellyet hallván az o tanítványi, 
meg-háborodának fzívőkben, és ke-
lervefen kezdenek firni. De a' Sz. 
Apollói meg-eróíité őket, és imád
kozván, vélek, Misét ízolgák, ésa r 
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Kriftus Szent teftével meg-áldozta-
tá őket. Annak-uúnna világos-
ban fzólla nékik: mondván .* hogy 
& ;meg-olettetnék a' 'ZidOktól. Je
len vak ottan Szent Márk, ki-miatc 
valami egyenetlenség lótt-vúlt Sz. 
Barnabás, és Szent Pál-k ózott, mi
kor el - válának egy- máílóí. Mi-
vel-hogy Szent Pál nem akarja-vah, 
hogy Márk o-vélek járna, mert erőt
lennek , és gyenge fzívimek mutatr 
ta-vala -magát lenni Párn&iiában, 
el-hagyván ott az Apollótokat a* 
félelem-miatt, és vifzfza-térvén Je-
rusálembe. MelSyet az-urán meg
bánván , vélek akara járni v Szent 
Pál nem akará, de Szent Barnabás 
maga cáífaságába vévé őtet. És 
akkor véle lévén, kére őtet, hogy 
halála-után temetné-el az Ő teflét. 
Ezek-után Szent Barnabás Apoítoí 
bé-méne a' 'Zidók Sinagogájába, és 
ottan predikáll - vala, erőííen pró
bálván , hogy Jésus Kriftus az élő 
Iftennek Fia, és a' Próféták - által 
meg-igértetett igaz Melliás volna. 
Oda futának a' 'Zidók, kik Siriá
ból jőttek-vala; és hallván a' pre-
dikálláft, bé-telének haraggal az 
Apoftol-ellen; és kezeket reája vet* 
vén, egy házatskába hurtzoláfc ő-
tet, melly ugyan abban a' Sinagó-. 
gában vala, és haláláig ottan tár
ták őtet. Onnan pedig ki-vony-
ván, fok-képen meg-kínozák, és 
végezetre meg-kövezek' őtet , és 
a' t&zbe vetek az 6 teftét: de a' 
cöz femmit nem árta riéki. 

7- Midőn Szent Márk a' meg-
G g 3 **» 
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Jóét dolgokat meg- értette -volna,, 
fok Kereíztényekkel oda méné, a' 
hof az Apoftol tefte vak; mellyet 
fel-vévén ? el-temeték egy barlang
ban a'várafon-kivöl, keferveíen íir* 
van az 6 jó Mefterének halálán. 
Az-után pedig Szent Márk el-mé
né Tziprusból,mivel-hogy igen nagy 
fildózés támada az egélz Szigetben 
a' Kerefztények-ellen. Efeíiis-felé 
eveze, holott meg-találá Szent Pál 
Apoftolt, és meg - be&éllé néki á' 
Szent Barnabás Apoftol mártirom-
ságát. Annak-utáand pedig Szent 
Márk Sz. Péter Apollóihoz tnéne, 
ki a' maga tárfaskgába fogadá ótet t 
és meg-hagyá néki, hogy megbírná 
az EvangyeUomoc. Végezetre Sz, 
Márk Evangy elifta Alexandriába mé
né, holott a' Kríftus hitéért 6-is 
mártiromságot ízenvede. A' Sz. 
Barnabás teite a' hová temeftetett-
volt , ott állott a' Zeno Tsáízár 
idejéig: az idóben pedig ugyan ma-
.ga a' Szent Apoftol meg-jelenék An-

Szent Lukáts Evangy elifta élete. 
térhiusnak a' Tzipruíl PőlpSknek 
meg-mondván néki, hol légyen az, 
5 tefte, és azon-fellyöl a' Szenti 
Máté Évangyelioma , mellyet &, 
tulajdon kezével le-írtr'vólt Szent 
Mátétól. Antémius Pűípök az 
egéíz Papi rendel el méné a' meg
mutatott helyre; és mindeneket 
úgy taíála, a mint Szent Barnabás 
meg -mondotta-vala. Mingyárt 
meg-parantsolá a' Tsáízár, hogy az 
EvangyeHomot magához vigyék 
Konltántzinápolyba; és az Apoftol 
teftének egy fzép templom építte
tek ugyan * azon helyen, a hol 
meg-találtaték , és fok ideig állott.--
ottan. Az Anya-ízent-egy-ház ennek 
a' Szent Agoftolnak innepe nap
ját illi az ő mártíromsága fzen-
vedésének napján, melly volt Sz, 
Iván havának tizen-eggyedik nap« 
ján, Kriftus Urunk ' ízöletésének 
hatvankettedik eíztendejében, Né
ró Tsáízár idejében. 

Szent LUKATS Evangyelifh élete. 
Metűfr-lftes Simeon* fs i$b"Autörok 

tritfiból fommába foglaltai ott. 
1, \ yflndenkor nevezetes volt An-

i V l tiokia várafa a' Keref^té-
nyek-kózótt, mivel-hogy a' hívek 
ott kezdettek elsóben hívattatni 
Kerefztényeknek; mert az - előtt 
kik az Evángyeiiomot, ésa' Kriftus 
Jésus hitét bé-vótték tanítványok-
Bak hívattatnak-vala. Ebből*' 

várasból volt Szent Lukáts Evan*, 
gyelifta , és ebben nemes atyától, és 
anyától ízólétett. Iííúságátil- fog
va hajlandó volt a' jóságos -tse-
lekedetekre, igen ízerette a' tifzta-
ságot, mellyet meg-is tartott tel-
lyes életében: a' bivolkodáit pedig 
igen gyulólte, -mellyet hogy inkáb' 
el-távoztathaíTon, még ifiatska Jé* 
véft, az iskolát kezdé gyakorlani, 

es 



Szent Lukáts Ei 
és"Goro"g íráft tanulni. Annak-utánna 
pedig a' Filozófiát, és orvos Doktor
ságot kez Jé tan ülni; és néha midőn 

' tneg-faradott-vólna, a' kép-írásban 
mulattya-vala magát. JEs jól-lehoe 
akár-meliyifc ezek-kózz&l a' tudomá-
nyok-közzfil, éppen Jdvánny a az em
bert, mind-az-által 6 olly jó elmés 
vők, hogy jó Filofofusnak, jó orvos 
Doktornak,és hires neves kép-írónak 
találtatott lenni. El-érkezék Antio-
kiába a' Kriítus Jésus tsuda-tételinek 
híre; és úgy terízék Lukátsnak, hogy 
ha igaz, a' mi mondatik a' Kriííus-íé-
161, meg-érdemlené, hogy a'világ
nak végső réfeeir&l-is el-jőnének őtet 
meg-látni a' nemzetségek. De fő
képen Sz. Lukáts orvos Doktor lé
vén , és meg-értvén, hogy a! Kriítus 
jéfus akár-mi-nému betegségből kön
nyen meg-gyógyítanáaz embereket, 
igen kívánnya-vala őtet látni, hogy 
ha talám meíterséggel cselekedné 
azt, ő-is meg-tanölhatná. Annak-o-
káértjerusálembeméne, meg-látáó-
tet, és halgatá az 6 befzédit, mellyek 
úgy bé-hatának az 6 fzívébe , hogy 
jót-lehét gazdag volt, fok öröksé
gekkel, és földi jókkal bírván, 
mind-az-által mindeneket el-hagya, 
és követé a'Jésus Kriftuít, ki őtet 
.tanítványává fogadá. Az 6 tárfasá-
gában jára, és íbk titkos dolgokban 
réfzes volt , mellyaket tselekedetc 
Kriítus Urunk e' világon. 

a. Mikor Jésus hetven-két tanít
ványt rendele, Lm, i o. és el-kúldé ő-
ket kettőnként az ő ízíne-előtt,predi-
kállani, minden várasba,és helyre, a' 
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hová menendő-vala, Sz. Lukks-ís 
azok-kózőct vók. Midöa M3g-
vákó Kriftus Urunk kínt halált 
í?envedett mí-érettimk jerusá'etn-
ben, ott volt Szent Lukáts, és mi-
vei hallotta-vala, hogy hármai na
pon fel-támadna, harmad napig vá-
rakozék ottan: azon napon psdig 
ketten a* Jésus tanítványa- kőzzM 
mennek-vala egy Em ius nevfi Ka-
ítélyba, melly hatvan futamatnyi 
főidón vala jerusále-ntőL Luc. zf. 
v. í j . És ók ízóilnak-vala egy-
óíáffal ihind azokról, a' mik tör
téntek-vak. És lön midőn beízél-
getnének, és kérdezkednének egy
más -kőzött; ő-maga Jésus-is el
közelgetvén, vélek mégyen* valai 
az ő (zemek pedig tartóztatva va-
lának, hogy megne ifméraéte őtet. 
Es be&élgetvén vél^: , meg íeddé 
Őket az ő kitsíny bitekről, mond
ván : Oh balgatagok, és kéfedel-
mes fzívőek mind azoknak el-hite-
lére, melly eket a' Próféták ízóllot-
tak! Nem ezeket keilett-e ízenvedr-
ni a' Kriftusnak, és ú̂gy meani-bé 
az ő ditsőségébe ? Es el-kezdvén 
Mójfeíen, és mind a' Prófétákon* 
magyarázza-vala nékik minden irá-
fokban3/ a* mellyek ő - felőle ,fa% 
nak. És a' Kaírilyhoz k ő z e t é 
nek, a hová mennek-vala: jésus 
pedig cetteté, hogy meíztzeb' men
ne., és kénízerítékőtet, mondván: 
Maradgy velünk, mert bé-eftvele-
dik, és már eí-hanyadott a' nap« 
Es bé-méne ő- vélek; és lőn, nú-
dőn le-tdepedaék vélek, vévé a 

k kénye-
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kenyeret, és meg-áldá, és nieg-fze-
gé, és nékik nyújtya-vala. Esmeg-
nyilatkozának az 6 fzemek, és meg-
ifmérék 6cet: és 6 el-enyéízék (ze
niek-elől. Es mondának egy-más-

* nak: Nem1 gerjedez -vala-e aTzí-
vfink mí-bennúnk, midőn ízólla-
na az úton, és meg-nyilatkpztat-
ná nékünk az Iratokat ? Es fel
kelvén azon órában viíziza-térének 
Jerusálembe: és találák egybe
gyűlve a' tizen - eggyet, és azokat;, 
a* kik vélek valának; é$ meg-be-
fzéllék, a1 mik az úton tőrténtek-
vala, és mint ismérték-meg 6tet a1 

kenyérnek ízegésében, Némelly 
Autorok azt mondgyák , hogy e' 
két tanítvány -kózzui eggyik Sz. 
Lukáts vők ; a' maiiknak neve 
meg-vagyon az Evangyeliomban, 
mellyet ugyan Szent Lukáts í r t , 
de a' maga nevét el-hagyta. 

3. Mikor a'-tob' tanítványok
nak meg-jelent Kriítus Urunk; mi
kor mennybe ment j mikor el-kfil-
d&iie a' Szent Lelket, jelen volt 
Szent Lukáts Evangyelifta-is az A-
poitolokkal. Annak-utánna némelly 
eíztendók;g meg-marada jerusálem-
ben az Ittennek Szent Annyával, 
és Szentjános Evangyeliftávaí, míg
len Szent Pál meg- téré, és jerusá
lembe jőve , és barátságot Izerzé-

. nek egy-máflat Egybe-tárfaikod-
•vón azért Szent Lukáts , és Szent 
Fái, távúi-való tartományokra me-

. népek, íok nyomorúságukat, há
borúságokat, és őldózéfeket ízen-
vedvéa a' hjiítus hitéért. Szent 

üvangyeltfta élete. 
Pál Apoftoí a' KolofTeiekhez írott lg. 
veiében emkkezetet téízen Szeat 
Lukátsról , mondván : Cülof, * 
v. 14. Kóízőnt. titeket Lukáts a' 
Szerelmes orvos. Máílitt pedig Ti-
motheushoz: 2. Tim. 4. v.n. L u . 
káts egyedül vagyon velem. A' 
Korintufiakhoz pedig illyen módon 
i r t : 2. Cor,$. v. tg. El-kfildoctük 
az atya-fiat-is (értvén Szent Lukáts
ró l ) a' kinek dítsírete vagyon az 
Evangyeliomban mindén gyüleke
zetben : nem tsak az pedig, de úti-
társúl-is rendeltetett a' gyűlekezet-
től a'mi ízarándokságunkna,k, e'jó.. 
téteményre, meliy bé.-ízolgáltatik 
nú-t&lünk az Úr ditsöségére, Sz. 
Máté 'Zidóúl írta az Evangyelio-
mo t , a' 'Zidók - kőzött lévén: Sz. 
Márk Deákul, Rómában lévéni 
Szent Lukáts pedig Görögül írta, 
mivel-hogy azon Szent Evangyelio-
mot a' Gőrógők-kőzött prédikál' 
lotta. Ez a' Szent Evangyeliíla más 
könyve t-is írt, mellyet az Apofto-
lok tselekedétinek hínak, mellyben 
a'Jésus Kriftus tsudálatos mennybe
menéséről, és a' Vígafztaly Szent 
Léleknek el-jóvéséról kezdette írá
sát. Annak-utánna az Apoftolok 
tsuda-tételekről, és predikáliáfok-
xól í r t ; azoknak üldőzéíeket, Sz. 
litván első Mártírhalálát, a'Szent 
Pál meg-térését, a'nagyob' Szent 
Jakab Apoílol halálát, Szent Pé
ter Apoíiol tŐmlótzÓzését, és meg-
fzabadúlását ugyan abban a' könyv
ben világofon meg-irta: mellyben 
azt-is meg-iáthawi, meily íbkik-

xadsá-



Szent Lukáts Evángye'Iifta élete. 5 4 1 
radságokat, nyomoruságokat, ha- hanem a'kik azokat látták n ^ 
boruskgokat^fildózéfeket, ésker- ájtatofságra indultának, I z e k ^ 
getéfekec (zenvedett a' Kriíhtsért 
Szent Pál Apoftol; mellyekben nem 
kksiny réfze vók Szene Lukátsnak-
is , míyel-hogy tárfavóltSzent Pál
nak , és étet követte egéfz Rómáig. 
£>nnét elfővén, vifzíza-tére Nap
keletre, Afrikának nagy réfeét el
járat , és Egyiptusba juta: felső, és 
alsó Thebaiít meg - járá , fzímte-
len predikállá a'Jésus Kriftus hi
tét , minden helyeken , a' hová 
ment, fok lelkeket meg-térítvén az 
Iftenhez. Végezetre Thébes vá
rasába érkezek, és annak Fő-páíz-
tora, és elól-jarója lón, és el-ront-
ván a'Bálványokat, Templomokat 
«píte; metlyet 6 kftnnyen meg-tse-
lekedhete a' nagy fokaság - által, 
kik halgat-ván az 6 intéfít, és ta-
nícáíit, bé-vévék a' Kriftus hitét, 
és meg-kerefeteikedének. Sok efz-
tendókig marada ottan, Papokat, 
és Pfifpók&ket fzentele, kiket (ok 
helyekre k&ldé predikállani a' Szent 
Evangyeliomoc, úgy annyira, hogy 
abban a' tartományban fok jó gyö-
mólts-fák lőnek, méltók az 6,r5k 
életre, 

4. Ez a' Szent Evangyelifta min
denkor két képet, mellyeket maga 
írt-vólt, hordozott magával; eg-
gvik kép a'JésuSKriftusé, a'máíik 
az 6 Sz Annyaé, a Szentséges Sz6z 
Máriáé vók: mellyek-álcal fok po
gányokat meg-rérített, mivei-hogy 
nem csajt tsudákat tőte azok-által, 

k e P e k , ° % igen hafonlór voltak 
egy-mashoz, fiogy a ' ki n e m tud-
ta-volna-is, kiké volnának, müid-
az-által meg-ismerte-volna, hogy 
azok igen kÓzel-való atya-fíak vol
nának, a'kiket a' képek jelentet
tek. Végezetre nyóltzvan - négy 
eíztendós lévén Szent Lukáts E-
vangyeliíta, € nyavalyás életről az 
órók életre méné, és moftan ör
vendez mennyeknek orfzágában a' 
SzeiuApoftolokkal, kikkel híven 
fzolgalt az Iftennek. Adgya az ir
galmas Iften hogy mí-is olly hív 
fzolgak lehefs&nk, hogy hóltunk-
után mind órókké örvendezhes
sünk, Ámen. A' Nagy Konftán-
tinus Tsáízár,a' Szent András A-
poftol tettét Akájából, és a' Szene 
Lukáts. Evangyeliftáét Thébesbói, 
Konftántzinápolyba viteté, és egy 
fzép Templomot, építtetvén ,• nagy 
tüztelettel abban helyhezceté. Sz. 
Lukátsnak foha nem volt felesé-' 
ge , és azért - is igen fzerette ótet 
a* Jésus Annya , és az ó Szent 
Fiának fok titkos dolgaira taní
totta ótet, mellyeket 6 az-urán 
-világofon írva hagyott nékönk a' 
Sz.Evangyeliomban. AzAnya-lzent-
egy-ház fzenteli ennek, a' Sz. Evan-
gyeliftának mnepétMncf-ízent havá
nak tizen-nyóltzadik napján, mivei-
hogy azon a' napon vók néki halála, 
Kriftus Urunknak <;o. efetendejé-
ben, Domitziáűus Tsáízar idejében. 

Sztnuk tSttg. Hh Szent 
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Szent MARK Evangyeliíta élete. 
Szent jterónimiis, és top Autótok 

tráfiból fommdba foglaltatott. 
X< CZentMárk Evangyeliíta 'Zidó 

*3 nemzetből volt, és Áttya-fia 
£zent Barnabás Apoftolnak. Szent 
Márk volt az, a' kit Szeat Lukáts 
Jánosnak hí az Apoítoli cseleke
detekben; Sz. Márk Evangyéliftáé 
volt az a b i z , mellyben Kriftus 
Urunk az utolsó vatsorát évé a2 
Apoítolokkal: és fel-támadáfa-után 
abban jelenék-meg nékik. A' Sz. 
Lélek-is abban jőve a' tanítvá
nyokra.' és Sz. Péter Apoítol abba 
méné , mikor a' t&mlótzből tsudá-
latos-képen ki-fzabadúla. Szent 
Márk egy idóben Szent Barnabás
fal, és Szent Pál Apoftollal jára, 
kik 6tet Pámfiliában hagykk, hogy 
biztatná, és meg-erófítené a' Kri
ftus hitére újonnan meg-térpt embe
reket, és hogy elégségeién meg
tanítaná ókét a' Kerefztényi tudo
mányra. De annak-utánna üldözés 
tárriada ottan a' Ke reíztények - el
len , és 6 viízíza-tére Jerasáleiribe. 
Szent Barnabás magához akará 'fo
gadni Márkot, de Szent Páí nem 
akará, mivel-hogy gyenge hitfinek 
mutatta-vala magát ienní. Annak-
okáért egyenetlenség lőn a' két A-
poítol-köz&tc, úgy* annyira, hogy 
egy-máftol eí-válának* így lévén 
meg-engedve az Iííentől, hogy ez 
a 'két Apoftol el ' távozván egy-

máítól, tób'-gyfimSltsSt hoznának 
hogysem ha eggyűtt meg -marad
tak- volna. Szent Barnabás el-vívé 
Márkot az 6 tárfaságában Tziprus 
fzigetébe, és fok lelkeket meg-té
rítvén az literihez, végezetre az 
igaz hitért mártiromságoc ízenve-
de; és Szent Márk el-terneté az § 
teftét. Az-után Tziprusbói ki-men-
vén Szent Pál Apoílolhoz méhe> 
hogy a" Szent Barnabás mártirom-
sagác néki meg-beízéllye. 

a. Annak-utánna pedig meg
kérésé Szent Péter Ápoltok, ki né
ki közei-való attya-fia vaía, és 6-
általa kereízteketett - vaía'- meg. 
Meg-találván azért Szent Pétert, 
Rómába méne-véle, és midón ot
tan az Apoítol a* Kriítüs Jésu^ hj-
tét , és Evangyelromát predikállaná, 
fokán meg nem -elegedének , hogy 
azt a' mély tudományt tsak föllel • 
hallanák, hanem egybe-gyűlvén, 
igen kerék Szent Pétert, hogy azt 
nékik írásban adná, a' mit ízájjal 
predikállaná. Ki látván, Rogy e" 
kérés j ó , és Iftenes dolog volna, 
annak terhét Szent Márkra bízá; ki 
6r5meft fogadván, meg-írá a'Szent 
Evangyeliomot, a'-fzerént a' mint 
az Apóitól predikállya-vaía. Mel-
lyet megolvasván' Szent Péter A-
poftol, mint feje, és Fő-páíztora 
az Anya-fzent-egy-háznak meg-is e-
rófité, hogy olvaűiák azt a' hívek, 

és" 
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és mirk a'Szent Iráft úgy tartanák, lfazben volna, le-ízállván éj-felkor 
Kí-méne Szent Márk Rómából, az az lílen Angyala, monda v, ;•-• ^Má-k 
6 Evangyeliomával, és nem íbk icl6- Iftennek fzolgája, a5 te nlV^ me^-
jnúlva Tzirenesbej és Pentápolisba íratott az 6rok életnek könyvében. 
érkezvén predikállá az Evangyelio- Nem fokkal az-után meg-látogatváá 
mat , és némelly tsudákac-is tévén, ótet az Ur jésus Krilius-is, monda 
fbkakat meg-térke az igaz hitre, néki: Békeség néked Márk én E-
kík templomokat-is építenek. Pa- vangyeliftám. 
póko t , és Püfpök&ket fzentele , 4. Egy nap Szent Márk Evan-
és mindenéket }ó rendelhagyván, gyelifta a' várafon kivfil bizonyos 
Egyipttrfi Alexandriába méné; ot- helyen vak, a' hová fokán gyfiie-
tan hafonló - képen predikállá, és keztenek, hogy Misét, és prediká-
fokakat^ meg - téríte, és jó rendet tziúc halgaílanak, és egyéb lelki 
(zaba nékik, tudni-iUik, hogy min- dolgokért-is néha oda men»ek-va
dén földi javok k&zónségefek len- k . Misét fzolgálván azért ottan a' 
nének mindeneknek; eggyik a má- Szent Evangyelifta y nagy hirtelen 
íikát raeg-fegétené , az atya - fiúi, oda jovének a' pogányok, és ottaa 
és. fele-baráti ízeretetec meg-tárta- az oltáron, a'mint fel valaók&ztet-
nák; egy fzú.val, úgy élnének, és v e , meg - ragadák 6tet, és k&teleí 
<% eggyefek lennének, mint az vetvén a'nyakára, a'váras-felé 
Apoíloiok rendekék-vala Jerusá- kezdek hurtzolni ótet. Annak
lemben, ' • utánna az úrízákon ló-íárkon voa-

3. SzentMárk fondálta elsóben, doztaták &tet, nagy zendúléffsl, 
Jríogy a' Theologiára, az-az: a' Sz. és kiákáffal, nagy káromkodáfokae 
írás magyarázattyára tanítttatnának mondván a' Jésus Kriílus-ellen, és 
az emberek, fó-képen az ifiak A- nagy fzidalmazáft tévén az ő Szene 
lexándriában. Szent Márk adott Evangyelioma-eiien. Olly rettene-
tanátsot némeilyeknek, hogy a' he- tes vők-az 6 kegyeden duhöíségek, 
gyes tartományokra mennének, és hogy fohult meg nem akarának ál. 
ottan a'barkngokban lakván, ma- lanti, hanem a' dits&séges Szene 
gán-való életet köny&rgéíekben vi- Mártírnak teliéről le - ízakadozváa 
félnének. 'Zidó Fílö fókáknak tsu- a'ízent Óközetek az utakon, az-> 
dálkozására írja, melly fanyarú éle- után még a* teíle-is barátonként 
•Cet vífelték a' Szent Márk tanítva- kezde fzakadozni, a' nagy mély fé
nyi; és dítsíri őket, mint ájtatos, bekból minden - felél tsorogyán az 
fele-baráti fzeretó, alázatos, józanj 6 vére. Az b ízent feje pedig nem 
tiízca, és minden jóságos tseleke- vifelhetvén továb' a' fok kóvekbe-
dereknek .kővetőit. Mid6n egy- való átkőzéfeket, őfzve-romlék , 
fcer Sz. Márk Evangyelifta,. a' töm- és az agya ki-omlék a5 íöldre: és a" 

Hh » / Szent 



^44 Szent Mark Evangyelifta életé. 
Szent Evangefifta illyen midon adá. holott mindenkor tartották , & 
íékq t * ^ l ° -Mennek. Máfoi nap moíl-is nagy böts&Iettel tanyák; 
megk*£#k az 6 ceftét égetni a' po
gányok : de az Iíkn oily rettene
te^ tnenny-dórgéíekec, és jég efsö-
ke t támaízta, hogy azok * által íök 
pogányok meg-ÖIettetének: és né-
mellyek a tanítványi-kőzzül vévén 
az 6 ceftét» ei - temetek , igen fi-
íacván az 6 halklát. 

5. Annak-utánna pedig idó íoly-
•tában, a' Mahomet vállasán lév6 
Saratzénuíbk bírván azt a' várait, 
némellyek a' Velentzei polgárok-
kózzűl, kik hazájokból Alexandriá
ba futoctak-vólt, ki-ásák a' Szent 
Márk Evangyelifta ceftét titkon ab
ból á' templomból, mellyben remet-
tetett-vala, meg nem jelentvén azt 
a' Saratzénuíökriak: sot egy ládába 
tévék a'Szent teftet, és bé-fedvén, 
dilznó húít rakának reája, mellyet 
igen utálnak a' Saratzénuíbk, el
rejtvén illyen okoísággal, egy ha
jóba tévék , és nagy ízorgalmatof-
sággal Velentzébe cvezének véle, 

sőt Velentze váratta, más nevel 
Szent Márk varasának, bivattadky 
Adgya az Ur Iften, hogy Sz. Márk 
Evangyetíílátúgy kovethefsfik, hogy 
minnyájan menny-orízágnak polgári 
leheísönk, a' Kriftus Jésus érdeme 
által, Amen t 

Az Anya-ízent-egy-náz illi az 5 
innepét, a' meüy napon márrirom-
ságoc ízenvedetc, tudni-illik Szent 
György havának • huízon - ötödik 
napján. Kriftus Urunknak hatvan
három eíztendejében, Néró Tsá-
ízár idejében. Ugyan ezen a' na
pon Proceffiokat, ts< könyörgéfe-
ket- téízen ,̂ az Anya-fzent-egy-hkz, 
hogy az Úr Iften minket jo égés-
ségben meg-rarrson, és a* földnek 
jo gyömöltsic adgya, és meg -tar* 
tsa, mellyekkel lelkünknek idvös-
ségére, és (zent nevének tifztcfsé-
gére éíhefsönk , hogy hóltunk-u-
tkn mind örökké örvendezhess 
síink, Ámen. 

ÚR Színe Változásáról 

'•M c 

sf Szent Evangytliflák írdsiHl, és 
másunnan-is a Szent írásból. . 

f Onda Jésus az ö tanítványi
nak: Matt. 16. v. a^.,.Ha 

ki atánnam akar jóni, tagadgya-
meg magát, és vegye-fel az 6 íce-
refztét, és köveíTen engem'. Mert 
á' ki lelkét meg-akarja tartani, el-
velzti azt: a' ki pedig ldkéc cl-vefz-

ti érettem, meg-talállya azt. Mert 
mit hafznál embernek, ha az egéíz-
világot meg-nyeri, leikének pedig 
kárát vallya ? avagy micsoda vál
tságot ád ember a' lelkéért ? Mert 
az ember fia el-jövendó az ö Attyá-
nak dirsöségében az ö Angyalival, 
és akkor meg-fizec kinek-kinek az 
6 tselekedeti-ízerénc. Bizony mon

dom 
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,áotn néktek, vannak némellyek az 
k t áüók-kózzái, kik meg nem kó-
ftolly&k a halak, míg nem meg-
láct} ak az ember fiát ej - jóni az 6 
orízágában. Matt. 17. És hat nap -
után melléje vévé Jésus Pécert, 
és Jakabot, és Jánoft annak 6ttsét, 
és vívé ókét egy magas hegyre 
köl&n: és fzínében el-váicozék elót-
c£k. Ezeket vévé magához, hogy 
elegendő bizonysági lennének az 
6 dicsőségének} mellyet ínég akara 
rékik jelenteni. A' Mojfes tér
vény s-ízerént : Deut. ip. v. íj. 
Két vagy három tanúnak ízája-val
lásán állyon-meg minden ízó. Eze
ket , vévé Jésus magához, hogy 
meg - mutatná nékik az 6 dissösé-
g é t , mivel-hogy ezek inkáb' fze-
rették ótet, hogy - fem a' t6b' ta
nítványi. A' magas hegyre-való 
fel - menés példázza az Itten orlzá-
gának hajlékába - való menetelt, 
a' hová a' ki fel akar menni, fzfik-, 
ség, hogy ezeket a' Szent Apoitolo-
<kat kóveífe. Dávid kérdéft t&a 
az Iftenhez, mondván: Pfal. 14. 
Uram, ki lakik a' te hajlékodban ? 
avagy ki nyugfzik a' te Lzent he
lyeden ? És félele néki a' Szene 
Lélek: A'ki makula-nélköl jár, és 
igazságot tselekeízik. A' ki igazat 
fzólí az o fzívében, a' ki nem cse
lekedett álnokságot az ö nyelvé-
-vel. Máíiice - is kérdéft céízen , 
•mondván: Efyl. 23. v. 3. Ki mé-
gyen-fel az Úr hegyére £ avagy ki 
áll az 6 fzent helyén ?' Felele a' 
Szent Lélek: Az ártatlan kezA, 

ráItozásáróL z\.% 

és a' tiízca ízívfi , a* ki a' Jelkée 
heába nem v6cte. Ezekks? a' hi* 
rom jóságps tselekedecek! :s meg
kell er6íktetni azoknak , kik fd 
akarnak menni az Iíien orfzigába. 
Mert ezek vannak ama' rút rúro:n 
vétkek-ellen, mellyek meg - tólcik 
a' poklot; úgy-mint a'" kevélység, 
tifzcátalanság, és föfvéuység-dlsn. 
A' jóságos cselekedetek padig, 
mellyek az Iílen orízágába viízaek: 
Alázatofság , tifztaság , adakozás. 
Ezek a' három jóságos cselekede
tek péidáztactak e' három Apoílo-
íokban: az alázatofság Szent Péter
ben , ki ártatlan kezfi vúlt, az - az 
alázatos > ki fele-baráttya-elbn go-
nofzt nem tselekeáett. A' tifzcá* 
ság példáztatott Szent János Evan-
gyeliftában, ki tiízca fzívá volt; merc 
tellyes életében meg - tartotta fzi-
zefségét. Szent Jakabban példáz-
útik az adakozás». mert 6 nem v fit
té - volt heába a lelkét., hanem 
adakozó volt. Találtatnak néraelly-
emberek e' világon , kik csak a' 
földi jókat kerefik, nem fokát gon
dolnak a' mennyei dolgokkal: aa-
nak-okáért ezek fófvényeknek hí
vattatnak, és heába v&tték az 5 
lelkeket. Nem illyen vóít Szene 
Jakab Apoftol, ki az Apoftolok-
kózzöl elsdben adta az 6 élecét az-
Ur Jésus fzeretecéért .* a' ki tulaj
don élecét adta, nem adhatott töb
bet, fe nagyobbat annáL 

a. Szent Lukáts Evangyelifta azt 
ínondgya : Luc. 9. v. zt>. Midón 
imádkoznék Jésus, az ortzájának 
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246 Úr Színe ^ 
ábrázattya, más ízíníi lőn ; és a' 
ruhája'fejérré, és fényefsé. Szent 
Mácé pedig azt írja: Fénylék az 
ortzája mint a' nap : a' ruháji pe
dig fejérek l&nek mint a' hó. 
Szükség meg - gondolnunk , hogy 
a' ditsőultt Szenteknek, kik az Klen 
orízágában vannak, és Icílet napjar 
ucán telteitől, leikéitől oct léfznek, 
négy ki-vákt-képen-való jóízágok 
vagyon, és léízen a'lelkekben, és 
négy a' téliekben. A' lelkeknek 
jófzági ezek. Elsó az 6 értelmek
ben vagyán, mert az lítent tekél-
letefen ifrnérik: a' máGk az 6 aka-
íattyokban: mert a' mit kívánhat
nak minden meg-vagyon., ,és fern-
mi gonoízt nem kívánhatnak : a' 
harmadik az 6 emlékezetekben; 
mert minden bizonnyal tudgyák, 
hogy foha el nem vefztik az érők 
boldogságot, mellyet bírnak : a' 
negyedik jófzág pedig az 6 ízívők-
ben; mert olly nagy őrftmők, és 
vígaságok vagyon , mellyet femmi 
nyelv meg nem mondhat. Négy 
egyéb jóízági-is vannak a' dicsőülte 
Szenteknek a' teltekben: mellyek-
ről ízóíl Szent PálApoítol, mond
ván: i.Cor.ij. v.41. Más a'nap 
Fényefsége, más a hóid fény€fsége, 
és más a' csillagok fényeísége. Mert 
a' csillag k&lőmbőz a' tsillagtól a' 
fényeíségben : úgy a' hóktaknak 
fel-rámadáfa-is. Rothadásban vet-
tecikrel, rothadarlanságban támad-
felj nemcelenségben vettetik-el, 
dicsőségben támad-fel : lelkes teft 
vettetik- e l , lelki teft támad - feí 

altozásáróí. 
Annak-okáért a' ditsöAítt Szentek 
teliében ezek a' négy jóízágok Íéfz
nek: Szenvedeclenség, hathatóság, 
gyorfaság, és fényefség. Ezek a* 
jóízágok birtokában voltak az tlr 
Jésusnakj és mikor akarta, .fzolgált 
magának ezekkel , és máfoknak 
meg-mutatta. A' ízenvededenséo? 
nek jófzágác meg-muratta az utol
só vacsorán, midőn Őnnőn magát 
adá eledelül az Apoftoloknak. Né
kik adá a' maga teftét a' kenyérnek 
ízíne alatti és jól-lehet minnyájan 
ótték azt, mind-az-ákaí meg nem 
íebeíictecetc, avagy fzaggattatotc 
azok fbgai-által, hanem ízen védet
len rcarada. Meg-mucatá a' hatha
tóságnak jófzágác , feűlettetvén a' 
Szentséges Szfizcől, és meg nem 
rontván pecséctyéc a' fzázefségnek. 
A" gyorfaságnak, és könny fiségnek 
jóízágát meg-mutatá, mikor a' vi
zén járván , el nem merfile. És 
a' fényefiégnek jófzágát, az 6 ízi-
nének dicsőséges változásában mm 
tatá-meg* Azt akará az Úr Jésus, 
hogy ez akkor lenne, midőn imád
koznék, hogy meg-ismérteífe az 
imádságnak nagy erejét, és mennyic 
nyerhetni az imádság-által. 'Zidó 
Júfef azt írja MojfesrÓl, hogy mi
dőn 6 Egyipcusban vók , minek
előtte .a'pufztába menne;, olíyfzép, 
és kellemetes ábrázatú vók , hogy 
az útfzákon járván , el - hagyták 
a' mefter * emberek munkájokatj 
hogy őtet láthafsák, és álmélkod
nak-vala az 6 fzépségén. Midőn 
aanak-utánna íel - méné a' hegyre 

Moj-



Űr Színe Változásáról Z4T 
Mojfé*, fcogy. imádkozzék ottan, rom inakat meg ne ége$e a* Babi 
azt mondgya a' Szent írás r iT^a/. 
j^t. o, 2^. L6n azért ott az Úrral 
negyven nap , és negyven éjjel: 
kenyeret nem ött , fé vizet nem 
ivott , és írá a' táblákra a fzővet-
ségnek tíz igéit. Es midőn le-fzál-
lana Mojfes a* Sinai hegyről, tar-
tya - vala- a' bizonyság két tábláit, 
és nenr tudgya-vala-^ hogy fearvas 
yóloa az ortzája az ur befzéde tár-
falkodásábóL Látván pedig Aaron,' 
és az Izrael fiai Mojfesnek fzarvas 
ortzáját , féln'ek-vala közel járulni. 
Szent Pál Apoílol-is azt írja, i.Cor. 
j . v. 7. hogy az Izrael fiai nem_s 
nézhetnek - vala a" Mojíes ortz-ájá-
r a , az 6 ábrázattyának dicsősége-
miatt. Elsőben Mojfesnek emberi 
ízépsége vak , az - után az imád
ság - által líteni ízépségec nyere az 
Úr Iftent&L ' ' 

3. Es fénylék a* Jésus ortzája 
mint a' nap, a' ruhái pedig fejé
rek l&nek mint a' hú. Azt-is jól 
meg-kell gondolnunk, hogy Kriftus 
Urunknak még fogantatásátúl-fog-
va ditsőültt lelke volt: annak-oká* 
ért ennek a' dicsőségnek minden
kor ki kellett - volna terjedni az 6 
teltére, de tsudálatos - képen meg
tartóztatta; mellyet azért tseleke
dett , hogy mí-érectunk fze,nvedne., 
Ugy - annyira, hogy az Ur Jésus 
Kriftus tsudát tselekedett , hogy 
érettünk fzenvedgyenj és tsudákat 
tselekedett, hogy az 6 hív fzolgai 
ne fzefivedgyenek. Midőn a' tfiz 
-erejét raeg-tartózcacá, hogy *'há«. Azért mondgya Szent Péter Apo 

ftol 

loniai kementzében. Midőn a" 
Mártírokat meg-fzabadkotta a' tfiz-
tÓÍ, víztói, fene-vadaktól, és k-i-
lomb-föle íok kínzó ízerfzámak-
yíl, mellyekkel kínozták őket a' 
pogányok. Hogy pedig a maga 
teliében fzenvedgyeh, tsudát tse
lekedett, meg-tartóztatván az ő 
Szent Lelke ditsőségét , hogy ki 
ne terjedne arteftére: de mait egy-
fzer e három Apoílol-előtt ki-bo-
tsatá az 6 dicsőségét. Az ö leiké
nek dicsőségét ki - ontá a' teftére, 
és az olly fényes íőn , mint a' nap; 
a' ruháira-is ki-terjefzte benne, és 
azok fejérek lőnek, mint a' hp. 
Olly igen fzéppé, és győnyőrasé-
gefsé váltóztatá ő magát Meg-vál
tó Kriftus Urunk, hogy ha meg
engedtetett -volna , minden nem
zetségek , kik az egéfe világon vol
tak , látni mentek-vólna. Ki-jóve 
Mojfes Limbusból, és az 6 lelke 
teltet formálván magának a' levegő 
égből, ( a' mint az Angyalok tse-
lekefznek, midőn még-jelennék az 
embereknek) Jésus-melíé helyhez-
tété magát. El-jőve Illyés Profé-
ta-is arról a' helyről, a'hol'tartya 
őtet azlften,. hogy az utolsó idő
ben Antik rjítus-elíen predikállyen, 
és ő-is más-félől Jésus-meilé hely-
hezteté magát. • - Illyés él, Mojíes 
meg-hólt, az ur Jésus Kriftus kő-' 
zepettek vagyon, hogy minnyájan 
meg-tndgyák, hogy Ó az elevenek
nek , és hólttaknak ítílö - Bírája. 
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fíoh A8oi. io. v.42. Meg-paran-
tsolá nékünk, hogy predikállyuk 
a' népnek, és bizonyíttsük, hogy 
b a z , a ki az literitől bírójává ren
deltetett az eleveneknek, és hal
taknak. Err&l minden' Próféták 
bizonyságot téíznek, hogy a bűn
nek bötsánattyát az 6 neve-által 
véfeik minnyájan, a 'kik 6-benne, 
hifznek. Kőzepettek volt ezeknek 
a' SzenteknekKriítus Urunk: merc 
Illyés rettenetes kemény ember 
volt; Mojíes kedves, és igen íze-
Jíd: közepett van a' Kriítus,- mert 
jól-lehet a' keménység, és ízelídség 
jóságos tselekedetek voltak ezek
ben a' Szentekben, mind-az-által 
job* a' keménységnek , és fzelíd-
ségnek gyönyörűséges mértékle-
teféége, melly fenkib^en úgy nem 
találtatott, mint az Úr jésus Kri-
ítúsban. Azért mondgya Szent 
János Evangyeliíta: Joan. 1. v. 14, 
16. Láttuk az Ő ditsőségét, mint 
az Atyának éggyetlen-egy tzűlőt-
tének dicsőségét, tellyeft malaíz-
tal , és igazsággal És az b tellyes 
yóltábói vettünk mi minnyájan, 
és malaíztot a malaíztért. Mert a' 
tőrvény Mojíes-által adatott; a' 
malalzt, és az igazság a' jésus Kri-
ftus-által lőtt. Mojíes, és Illyés-
kőzőtt láttaték az Űr Jésus a mert 
ezek a' Szentek két rendet példáz
zanak az Anya-fzent-egy-házban. 
Mojíes példázta az Egy-házi emberé
ket j Illyés a' világiakat. Mojfes, 
é s % é s böjtöltek: így az-Egy há-

-Eij és világi, embereknck-is böjtől-

áltozásáról. 
ni ke l l , és penitentziát tartani 
Mojíes meg-hók, Illyés pedig é l , 
melly azt jelenti, hogy az Egy-há
zi embereknek úgy kell élni, mint
ha meg-hóltak-vülna a' világnak; 
az-az, nem kell kapdofni a' világi 
jókon, mellyeket a' világi embe
rek inkáb* fzerezhetnek,. és keres
hetnek, tsak hogy az Iftent, és Te-
le-barátÉjrokat azoknak kereséíe-ál
tal meg ne bántsák. Ezek a' Szen
tek mind ketten JésuSra néznek-va-
la beízéígetvén: mert mind a' két 
rend-béli emberek, Egy-háziak, és 
világiak, üdvözülhetnek, tsak a'Jé-
susra nézzenek, és imádkozzanak. 

4. Midőn Kriftús Urunk gya
lázatos halált akara fzenvedni mi
érettünk , egy hegyen közel Jeru-
íalan varasához, délkor, fok né
peknek látására haía - meg-, két la
tor-kőzött , a' magas kereízt-fan. 
Mikor pedig meg akará mutatni az 
.6 ditsőségét, a' Tábor hegyét vá-
lafztá, melly a' váraitól, ésa' né
pektől távúi volt, és egy meg-
hóltt embert hoza oda, úgy - mint 
Möjíeít, és más el-rejtetett em
bert, úgy-mint Ulyéft, és hármat 
az Apoítolok - kőzzfil. Azt akarta 
Kriítus Urunk, hogy á' mi néki 
nagy tiíztefségére, és dítsíretére 
lőtt-volna e' világon, ;azt keveíer^ 
látnák i a' mi pedig gyalázatcyára, 
azt fokán láthatnák; azt akarván, 
hogy követnők őtet e' dologban^ 
és ne kereíhők a* világi tiízteletet, 
és ditsöséget, és ne félnénk gya
lázatot ízenvedni az igazságérti 

Továb-



Továbbá: Inc. p.v. j e . Imé két 
férfiú beízél-valá véle. Valinak pe
dig Mojfes, és Illyés, ditsóségben 
láttatván: és befzéllik-vala az 6 
ki-múlását:, mellyet bé-teliyefitend5-
vala jerusálemben. Egy tsőp' vé-. 
révei meg-válthatta-volna Kriftus 
Urunk e' világoc, még-is oíly nagy 
kínokat akart mi - érettünk fzen-
vedni, hogy a 'mi lelkünk váltsá
gáért az 6 föent teliéből mind 
egy '• tsőppig ki - bocsátotta rette
netes nagy fajdalmak-kőzótt az 6 
Sz. vérét. De, mivel el-rendelte-vók, 
hogy mi-érettunkmeg-hallyon, kön
nyű, és tiízteletes halállal meg-halha-
tott volna: mind-az-által rettenetes 
nagy kínokat fzenvedetc,és igen gya
lázatos halállal hók-meg a' mi id-
vófségfinkérc. Erról beízélnek-vala 
Mojfes, és Illyés. 

?, Jól meg kell gondolnunk , 
hogy Kriftus Urunk harmintz-há-
rom efztendeig élvén e' világon, 
foha egy óráig íem volt néki nyu
godalma , hanem tsak mikor fzíné-
ben el-változék. Hogy azért fenki 
magát meg ne tsallya, azt gondol
ván, hogy ez életben-is találhatna az 
ember tekélletes őrömet magának, 
azt akarájhogy az 6 kevés nyugodal
mának óráján-is Mojfes, és Illyés elö-
jónének, és békélnének véle az őke-
íerves kín-fzenvedéséről, és halálá
ról. Iíáíás Profét^ fájdalmas férfi
nak , és nyomorúság tudónak nija 
Kriftus Urunkat. Jfai. J J . w.^.Mert 
egéfz élete fajdalom, és nyomorú
ság vók ó-néki: mindenkor meg-

Suntek Elete. 
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emlékezvén a' nagy kínokról, és 
gyötrelmekről, mellyeket »' mi bű
neinkért Izenvedendö-vsOa. Ez & 
oka, hogy mikor a' majorban,melly 
Getízemáninak mondatik, imádko-
zék, meg-emlékezvén az 6 kefer-
ves haláláról, halálos kínban kezde 
gyötrődni -, és buzgóságosban kö-
nyórögvén, az 6 verítéke lón, mint 
a' földre le-górdül6 tsóp' vérek , a' 
mint Sz, Lukáts Evangyelifta írja, 
mondván.- luc, 22. v.43. És «' be. 
láüal tufakodvátjjofofzaíbaij imácí-
kozik-vala. És lón m. á verítéke, 
mim áfőidre folyó vérnek tsőppei. 

6. Es ión, mikor Mojfes, és Il
lyés el-mennének Jésuftól, monda 
Péter Jésusnak: Luc. p v.33. Me-
fter jó nékfink itt lennünk: és tsi-
nállyunk három hajlékot, eggyec 
néked , és eggyet Mojfesnek , és 
eggyet Illyésnek. Látván ezek 
az Apöftolok Kriftus Urunkat olly 
nagy ditsóségben lenni Mojfetíel, 
és Illyéffel egyetemben, igen tsu-
dálkozának, és őrömmel bé-telé
nek. Meg - ismerek Mojfeft, és IJ-
lyéft, jól-lehet foha annak-előtte 
nem látták őket. Mert ez egy kis 
példája vala a' mennyei boldogság
nak, mellyben a Szentek mind meg
ismerik egy-máft, jól-leh^t foha 
eggyött nem voltak, fe nem lát
ták egy-máft, míg e'földón éltek. 
Azért akarta az íftennek Szent Fia 
ezeknek az Apoftoloknak meg-mu-
tatni az ó nagy ditsőségét fzínének 
el-vákozásában, hogy az emberek 
nagyob' kívánsággal keresnék az 
. i i Iften 
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lííen ortzágát, meg-taníttatván az 
Apostoloktól, melly nagy dicső
ség , és boldogság adatik az igazak-

, naíc; melly dicsőségnek tsak egy 
tsőppét látták fik e' földön, még
is ki-mondhatatlan nagy Örömmel 
t&k-vópk-bé az ó fzívők. E_éíz-(ze-
rént Abrahámnak-is meg - jelentet-
te-vólt az tir líten az 5 dicsőségét. 
Azért monda Kriítus Urunk a' 'Zi-
dóknakt J-oan.$. v.56. Ábrahám 
*z atyátok örvendezett, hogy lát
ná az én napomot: látta, és őrölt. 
Ez az oka, hogy Ábrahám az líten 
paranrsolattyára el hagyá hazáját, 
és rokonságát, és idegen földön 
ízarándokságót járá. e' világon, éj-, 
jei nappal fok faradságokat, és nyo
morúságukat ízenvedvén. Az A-
poftolok mindeneket el-hagyták, a' 
Mártírok életeket el-veiztetcék. A' 
kik pedig molt-is el-hadgyák accyo-
kac, annyokat, attyok-fiait, nén-
nyeket, gazdagságokat, és világi 
tiízteleteket, és bé-mennek a' Szer
zetbei kik a' világnak, és a' cefti 
kívánságoknak ellene-mondanak:. 
-ezek-is réíz-ízerént meg - értették, 
és meg-kóiiolták a'mennyei dol
goknak gyönyörűségét: és ezeket 
cselekedvén, jele az, hogy igen kí-
vánnyák az ííien orfzágának őrök 
boldogságát. Azt ne, gondollyák 
a' világiak, hogy az űr Ilten az ő 
fzolgak tcilyeíséggel meg - f bíztaná 
e" fóldi életnek Izákséges dolgai
tól : azt íe véllyék magok - felől, 
hogy tsak ők örvendeznek e* vilá
gon. Mert néha az Úr líten tsak 

Űr Színe YáitozasáróL 
a'ízemekaek kőny-húlíatáfiban-is 
olly nagy lelki gyönyörűséget ád az 
őízolgaínak, melíy fellyöl - hulad-
gya minden győnyőrínégeket a" 
világi embereknek. Jó bizonyság 
erről Szent Agofton Doktor, kinek 
olly igen tetizectenek e'-féie kőny-
húllatáfök-j hogy fel-kiáltott az J-
ftenhez, mondván: Uram ííten, ha 
ict e' főidőn Grni a' *e fzeretetedért 
olly jó r és győnyŐFÖséges, melly 
igen j ó , és gyönyörűséges icízea 
örvendezni a' te orfzágodban. 

7. Azt mondgya Szent Remi-
gius, hogy látván Szene Péter az 
tírjésus ditsőségéc, mingyárc el* 
feletkezék a' feleségéről Perpetuk-
ról, és leányáról Petronilláról, és 
mindén földi dolgokról, és min
denkor meg-akart-volna maradni 
azon a* helyen : és jói - lehet nem 
volt áts-mefter, lem kő-mives* 
mind-az-által ajánlá magác, hogy 
három hajlékot csinálna, mellyek-
ben éjjel lehetnének, és nappal 
egyebet ne gondolna, hanem tsak 
az Ur Jésuft fzemlélné. Azért mon
da: Uram, jó nékünk itt lennünk: 

"ha akarod tsinállyunk itt három haj
lékot , néked eggyet, Mojíesnek 
eggyet, és Illyésnek eggyet. Azt 
mondgya Szent Lukáts, hogy Péter 
nem tudgya-vala, mit mondana. 
MeUyet meg-magyaráz Szent Ago
fton Doktor, illyen módon fzóliván 
Szent Péterrel: Mit befzéilefz oh 
Péter: te látod a'fok nemzetsége* 
ket el-fzéllyedve járni, ízabadságot, 
és váltságot- keresvén; és te meg 

aka-
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akarod ellenzem ? Te látod sz egéíz az utolsó napon az igaz Bíró a' 
világot fetétségben lenni: és a' vi-
Jágpfiágot el-akarod ,tóle rejteni ? 
Mi-képen akaríz a' hartz-elótt b-
rúlni a' prédának ? El akarod te kér
ni a* menny-orízágot, minek-előtte 
a' Kriftus jésus meg-hallyon a' ke.-
reízt-f an ? Szent Péter fémmit ezék-
kő-zzül nem gondol-vak; és azért 
nem tudta, mit mondana. De nem 
tsuda, hogy ebben vétkezett; mert 
mihent az ember valami mennyei 
gyönyörfiséget érez , mingyárt el-
feletkezik a' íőldi dolgokról Még 
6. fzóllván 7 ímé fényes köd árnyé-
kozá-meg ókét. Esímé (zúzat lón a* 
kódból, mondváa: Ez, az én fze-
rdmesfiam-, kiben nékem jót kedvem 
tőit: ótet halgnfsátok. Mint-ha azt 
akarná mondani: Nem Mojfes,fém 
Dlyésj hanem a'jésus Kriítus az 
én terméfzet-ízerént-való eggyet-
len-egy fzűlőtt fzerelmes Fiam, ki
ben néketn mindenkor jól kedvem 
tölt; halgafsátok ótet, inkáb' hogy-
íem Illyéft; tifztellyétek é te t , in
káb' hogy - fem Mojfeíl; mert ó 
vége a' törvénynek 3 és- a" Prófé
táknak. 

g. E' titkos dologban meg-je-
lenék a' Szent Háromság. Az A-
tya a' feózatban; a' Fiú a' teltben v 
a5 Szent Lélek a' felhőben. E' ízó-
zat nem- volt kemény r és rettene
tes, hanem kegyes , *és gyönyörű
séges i mind-az-ákál haliván a ta
nítványok , ortzájokra esének > és 
igen meg-félemlének. Mint léízen 
.dolgot az iítentelenejmek, fiikor 
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Knftus Jesus azt morrdgya nékik: 
Matt. ÍJ. v. 41. Memyexek-ehékm 
átkozottak az őrök tűzre, melly az őr-
dőgndképúttemt t_és az ó'sáwja. 
linak. Hozzájok méné Jésus; és 
illeté ökeq: és monda nékik: Keh 
íyetek-fe/, és'neféUyetek: Fel-emetvén, 
pedig az. 6 fzemeket, fenkit nem 
látának , hanem tsak egyedfii fé
sűit Es alk-jovén azok a' hegyről 
parantsola nékik jésus, mondván: 
Senkinek ne mondjátok d Iá taft jade 
az emtyr-fa balottai&ól fel nem tá
mad, lígy tselekedének,. és titkon 
tárták e' dolgot azel-rcndeltc időig, 
és az - után tudtokra adák a' tób' 
Apoíloloknak ugyan ezen a na
pon. Urunk fzíne változásának 
.innepe ki-vákt-képen a' Magyarok 
fzerentséjére rendeltetett. Mert 
mikor ezer négy-fzáz ötven-hat eíz-
tendóben Mahomet Török Tsárzár 
Nandor-Fejér-várat meg-fzállot-
ta-volna: Hunyadi János,. és Ka-
piftránus János, kardal,-és kónyőr-
géflel Ur fzíne változása napján 
verék-meg, és kergeték-el a' Po
gányságot. Es > noha annak -előt
te - is inneplették a' GösÓgök az; 
Ur fzíne változását, de az említett 
tsudákttos győzedelem - után Har
madik Kalixtus Pápa magán-vaiá 
Szolosmát rendek, és Innepíéít' 
parantsola arra a'-napra. Ugyan 
azon Pápa meg-engedés hogy a* 
kik ezen a' napon a Szent Misén? 
és .'ZókároJs éneklésén ülend& 
ájtatofsággal jelen lennének, aza-

11% • kat 



z%% A1 Szent~egy-házaknak Kriftus Urunk 
kat a'.bútsúkat el-nyerheísék , mel- tyát nyerheís&k, k^nyőrőgjfink af 

Iveket a' tőb' Pápák engedtenek 
íír napjára; az - az : Krrftűs Jésus 
Szent Tettének innepe napjára. 
Hagy azért bűneinknek botsánat-

mí édes lídvő?kő Iftenönknek, ad-
gyon fzenc maiafetoc mi-riékünk 
Ámen. 

A* Szent-egy-házakoak Meg-vákó Kriftus 
Urunk tifztefségére ízentdéséről. 

j . * Z Apoftolok idejétől - fogva 
mindenkor voltak a' Kereíz-

tények-kőzött Mennek ízenteltfe-
tétt bizonyos helyek , mellyeket 
némellyek Oratóriumoknak, az*az, 
Imádság hajlékának, némellyek pe
dig Szent-egy-bázaknak hittak. A-
zokbán gyöltek-tgybe a' Kerefzté-
nyekjki-váltt-képen Vasárnapokon, 
az Itten igéit halgatni; imádságok
ban, és kőnyórgéfekben magokat 
foglalni; Misét halgatni, és az Ol
tári Szentségben a' Kriftus Jésus 
Teílét magokhoz venni. De, mí-
nek-utánna a' Nagy Konílántínus 
Tsáízár meg-kereíztelteték Szene 
Silvefter Pápa-áítal, és meg-gyó-
gyúla, nem tsak-az 6 lelke a'vetek
ből a' fzent Kerefztség-által, ha
nem a''telte-is a' poklofságbóli mint 
kedves feemély az Iften-előtt, ki
től , meg-vallá, hogy minden jókat 
YÓct-vólna, egy törvénye fzerze-, 
és meg-parancsolá, hogy az egéíz 
Római ímperiomhoz tartozandó 
Orízágokban ízabad légyen Tem
plomokat, és Szent-egy-hiizakat épí
teni aí Kereíztényeknek, a' hol né
kik leg-inká^>, tetízenék. Hogy 

pedig maga példájával fel-inditaríá 
a' Kereíztényeket, Kriftus Urunk
nak három-ízáz hufjzon-öt efetea-
dejében egy Templomot építtet 
te a' jésus Kriftus világ Meg - vál
tója tiízceíségére a' maga palota* 
jában, meöyet Lateránensének hí-
nak , és meg-ékesíté 's gazdagítá 
aze fok drága kövekkel, aranyas,-
és ezaííős ízep drága edényekkel. 
Annak-felette olly képet tsináka-
ta abba, mellyec a' Kers.fztények 
gyakorta nagy ájtatoísággal meg
látogattak. Szent Sílv eíter Pápa 
meg-fzentelé azt a" Templomot, 
melly első vók meg.-lzenteketett 
a' Kerefztények - k&zótx, a'hol az 
Ifteni Szolofmák nyilván ízolgál-
tattak. Abban helyhezteté a' meg
nevezett Pápa az Oltárt-is, mellyen 
Szent Péter Apoftol fzolgált Misét: 
melly oltár fából tsináitatott egy 
üres láda módgyára. Szent Péter 
Apoftol ez Oltárral élt , a* mint 6-
utánna kővetkező Pápák-is éké
nek , a' fzökségtől kénízeríctetvén: 
mivel-hogy a' Bálványozókcól ül
döztetvén a' Kerefztények , moíl 
ide, moíl amoda fuxottanak , ás 

magok-



tifztefségér* 
magokkal hordozták azt az oltárt, 
hogy azon Miséc fzolgállyanak, moft 
2L barlangban a', f óld-alatt, moll a' 
tzinceremekben, a' hol a' Mártírok
nak teltek yóltak el-temetvey és 
néha a' Kerefetényeknek magán-
Való házokban. Úgy tetGsék azért 
Szent Silveíter Pápának, hogy az 
az ókár meg-maradna annak az első 
Szent - egy - háznak emlékezeté
re; és azt rendelé, hogy tsaka Kó
mái Pápák ízolgálnának azon Misét, 
és mind az egyéb Papok ízoígálná
nak nem fa-óltáron, hanem meg-
(zenteltetett ko-oltáron. Es, hogy 
ennek őrók emlékezete lenne, azt 
vég'ezé, hogy minden efztendóben. 
meg-illenék ennek a' Templomnak 
meg-fzenteléfe napját: mclíy Szent 
András havának kilentzedik. nap' 
ján fzenteltetik. 

i. Szükséges dolog, és illendő 
volt, hogy a' Kerefzréiiyek -között 
némelly helyek lennének az Iften 
nevében meg - fzenteltettek , úgy
mint a1 Templomok, és Orátono-
mok, a' végre, hogy oda gyűlné
nek a' Kereíztények imádkozni, és 
fegécséget kérni az Iftentól az 6 
fzukságekben', és nyavalyájukban. 
Mivel azért a' Templomok a' végre 
építtettek, fzükség, hogy meg-fzen^ 
telteffenek; és minek-utánna meg-
ízenteltetnek , nagy b&tsúíetben, 
és tiszteletben tartaflának. Ezt a-
kará értésünkre adni az Úr líten 
a' Salomon Templomában, melly-
nek ép&lete olly nagy fölséges vók, 
hogy a mint a.' Szent írás mond-

fecntelésérél, *" z%% 
gva: i.Reg.S.v. 22. Semmi nem 
vók a' Templomban, a' mi,aran
nyal borítva nem volna. De, melíy 
igen nagy volt ez a' Templom, meg
érthetni ez igékbél: Á* ház pedigt 
ügy-mond a' ízent írás: 3. Reg. <f. 
v. 7. mikor építtetek, faragott, és 
kefe kövekből építtetek: és verő f 
és fejíze, és fcmml vas ízerízim 
nem hallatott a' házban, midőn é-
píttetett. Ezeket az igéket magya
rázzák némellyek, mondván, hogy 
az tsak befzélgetésnek modgya, a' 
mint k&zőnségefen fzoktak feólla-
ni , mikor akarván jelenteni vaia-
melly dolognak nagy üecséggel-való 
véghez-vitelét, azt mondgyák, hogy 
nem látták, íem efzekbe nem vöt-
ték , mi - képen vitetett véghez. 
Némellyek pedig magyarázzak,hogy 
minden köveker,, és egyéb épület-
re-való dolgokat-másurt el-kéízí-
tettek; és ottan egyebet nem mi-
veltek , hanem mindeneket tsak 
helyére raktak, 's egybe-hslyhez-
tettek: mert ez a' Templom a' Szen
teket példázta, kik eí-kéfzíttetnek 
e' világnak völgyeiben, fok nyomo
rúságukat , és űldözéfeket fzenved-
vén itten; de az-után menny-orízág-
ban íemmi verő, fejfze, és egyéb 
vas ízerízám (kését nem éfzik; 
nyavalyát, és üldőzéít n«m ízéa-
vednek; hanem nagy jutalmát vé-
ízik azoknak, mellyékecaz igazság
ért fzenvedtek e' világon. Armak-
okáért ebben látízit-meg igen nagy, 
és gazdag vóka annak a' Templom
nak , melly jól-tehet az Iften háza 
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volt, cie abban tsak a' frigynek íze-
krénye állott-; és ez-is nem minden
kor: mert a Babilóniai fogságnak 
Idején el-rejtette-vala azt Jeremiás 
egy hegyen ; aznitán azon formára 
máit t&n a' Templomba: mind-az-
által az a Templom nagy botsulet-

• ben vök. mind az emberek, s'mind, 
az lílen - előtt. 

3. Annak-okáért mennyivel in-
4táb3 kell bótsöUenunk, és tiíztel-
nfink ami Szent-egy-házinkat, mel-
lyekben az Ur Jésus Kriftus igaz(I-
ften, és embei jelen-vagyon az Ol
tári Szentségben: ott nem áldoz
nak bikákkal > és kofokkal> hanem 
meg-jelentetik a' véres áldozat^ 
Kiellyet Kriftus a1 kerefzt-fanak ól-
tárán véghez-vitt, a' hol magát ele
ven áldozatul mutatá-bé az &rok 
Atya Iftennek az emberek ödvófsé-
géért: és ugyan azont tselekeízi 
minden-nap az 5 nevében a'Pap 
a' Misének fzent áldozattyában. 
A* mi Templominkban egyéb fzent-
ségek-is vannak, roellyekkel kü-
lömb-féle lelki betegségek meg
gyógyíttatnak. Némellyek a' Ke-
reíztények-kozzSI gyengék az órdőg-
ellen y világ-ellen, és a' teít-ellen-
vaiú hartzoiáfra ; és hogy ezek e-
ro-ffek léaycnek , a? Bérmálásnak 
Szentsége adatik 6-nékik: némel-
lyeknek > hogy még eroifebbek lé
gyenek, y és jóságos tsekkedetek-
kel meg-gazdagúilyanak, a" Kriftus 
Szent Teíte adatik az Oltári Szent
ségben: és hogy •Hiáfdí tifzca éle
tfák légyenek 5 a5 Szens Házaíság 

saknak Kriftus Urunk 
ízolgákatik nékik: egyebeknek p&. 
dig, kik igen meg-febeTedtek, és a ' 
•vétkeknek dőgleletes betegsége-
miatt az ő lelkek teliyeíséggei meg-
hólt a' halálos vétekben, a' peni-
tentzia-tartásnak Szentsége adatik: 
és a' kik utolsó őrájokon fzoton-
gattatnak , azoknak az Ucólsú-ke-
netiiek Szentsége fzolgáltatik. Ugy., 
annyira, hogy a' Szent - egy - há» 
oílyan, mint egy lelki orvofságnak 
hajléka, a'hol mindén lelki nyava
lyák, és betegségek-ellen lelki or-
voíság találtatik. Ánnak-íéíette a' 
Kerefztény Szent - egy - házban 
vannak az lílen kintsei j mert ab
ban bocsáttatnak - meg a' vétkek, 
abban 'adatnak a' Szent Lélek ajáa-
dékij abban a' hívek kónyőrgéfi ér
demesbek, és hamaráb' fel-vitet
nek azlften itíló ízéke-ekibe; mert 
bizonnyal ott vagyon a' Jákob laj*' 
torjája, mellyen fél 's alá-jkrnak az 
Angyalok, fel-mennek a* Kerefzté-
nyek imádságival éskónyórgéíivel, 
és azokat bé-mucatcyák az Iftea-
nek , és az-után le - ízkllanak az I-
ften malafztyával a' Kerefzcények-
nek el& - ' menetelekre- A* 
Szent-egy-házban prédikáltatik a' 
Sz. Evangyeliom; ott taníttatnak 
áz emberek az lílen parantsoLri-
nak meg-tartására ; dksírtetnek a* 
jóságos cselekedetek ; gyaláztatnak, 
és meg-féddetnek a' gonofz vétkek. 
Ugy-annyira, hogy némellyek meg*,' 
rettennek, máfok lelki tóredelmef-
ségre indulnak; ezek íirnak, ama« 
zok &rveadeM,ek; némellyek lelki 



tifzteís égére 
vígaságot vázadé , mkíbk az íften 
fzeretetében fel - gyuládnak. A' 
Szene - egy - házban az igaznak 
íelke az íilennel beízélí, occ könyö
rög néki, occ ciízcelí őtec. A' 
Szent - egy - házban ftáeti vannak 
az Angyalok, sőt őnnőn raaga-is az 
lílen, a'mint Szent Máténái meg
ígérte, mondván: Matt. 2$. v. 20. 
Jmé én veletek vagyok minden-nap t 
világ végezetig. Mind ezekból a' 
dolgokból viiágofon meg - érthet-
tyfik, mennyivel méltóbbak a mi 
Szent - egy - hazaink £ Salomon 
Templománál. 

4. De ha a' Salomon Templo
ma olly igen bőtsultetett, és ked-
•veltetett az Iftencól, és az emberek
től, fzűkség , hogy a' mi Szenc-
egy-házunk bótsületesb, és kedvesb 
lévén az íften - elótt, az emberek-
tol-is nigy bőcsúletben , és tiízte-
letbentarcafsék; és abban ne tsele-
kedgyenek, ne fzúliyanak, sőt ne-is 
gondollyanak a' Kereíztények fóm-
mi illetlen dolgot. Féílyenek a* 
vakmerő , és a' Szent-egyházat 
meg-ferteztetó iílentelen emberek 
a' b&ntetéftől, mellyel az lílen meg-
oítorozá Antiokus Királyt; k i , mi-
vel-hogy meg - fertezteté a' "Jerusá-
iem Templomát , a' - miatt az_s 
íftennek nagy tsapását érezvén, igy 
ízólla minden barátinak: 2. Mitcb. 
6. v. 11. Melíy nagy nyomoruság-
ra , és mi-nému habjaiba jutottam 
a' bánatnak, mellyben moft vagyokj 
jjjaki víg, és jó kedvö valék az én 
hatalmaíságottsbati í Moít pedig 

fzentdéséroí. s jy 
meg-emíekezem a' gonoSzságokról, 
meüyeket cselekedtem Jerusáleta-
ben, a' honnét el-is •vittem minden 
arany, és ezfift prédákat, mellyek 
abban valának. Az 6 nagy gonoíz-
ságáérc pedig, a'mint a'Szent Írás 
mondgya: 2. Macii. $„_ vl f. 3 _j. A* 
ki mindeneket lát az Izraelnek Líra 
Iílene, meg-véré ótet gyógyúKia-
tatlan tsapáííal: el-fbgáótet a'gyom-
rának kegyeden fájdalma, és a' bei-
só tagjainak keferves kínnyai: és 
elég igazán ugyan, úgy-mint a' ki 
fok, és új kínokkal gyótrótts egye
beknek belső réízeket. Jyinyőrőg-
vala pedig ez a1 lator az Urnák, ki
tol irgalmafságot nyerendő nera 
vala. Az ő penitentzia-tartafa ol
ly an vők, mint a' Káiné, és Efaué, 
és Judásé, úgy - mint nem tekélle-
tes,éshafeontaían; és azért el-kár-
hozott, a' mint amazok-rs. 

1. A' régi hiíloriákban-is meg
vagy on írva, hogy ama'nagy Pom-
pejus miríeien hadakban, .mellyeket 
vifelt, győzedelmes volt, minek
előtte a' Jerusálem Templomát 
meg-fértezrecte-vóína; de az-utáti 
minden dolgaiban feerentséden volt, 
és végezetre meg-gyqzeték egytsa-
tán Július Tsáfzárcól ; honnét d-
fzaladván, Egyiptus Királyához mé
né, gondolván, hogy fegétséget ve
hetne tőle, mert baráttyá vala: de 
a fegétség - helyett halált 'calkta, 
mert el-vágaték a' feje, ésa'gyŐze-
delmes Tsáfzárnak küldetek. Elég 
légyen ez a' két példa azoknak ret
tentésére, kik kevés tifeteletet csíz

nek-
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nek a' Szent-egy-háznak : lát
ván-, hogy a' §alomon templomáért 
keményen meg-b&ntette az Iften 
azokat, kik a' hoz kevés- bótsfilettel 
voltak. Söt 6nnön-maga az Iften, 
midón e'világon emberi teftben jár-
í ia , és ember lévén az emberekkel 
•nyájaskodnék , tulajdon kezeivel 
meg-oítoroata azokat, kik a'Tem
plomot bötstelenséggel illették, a' 
mint meg-írták az Evangyelifták ? 
ínondván: Matt. 21. v. 12. Murc. 
ii.v.is. Luc. ip.v.fy. Joan.2. 
v. 14. Bé^méne Jésus az Iften Templo-
mába,és mind ki-hánnya-vala, a' kik 
a' Templomban árúínak, 's véfznek-
vala, és a'pénz-váltók afetalit, és a' 
galamb-árulók fzékeit íel-fordítá, és 

monda nékik: Matt. 21.V 13. IrVS 
vagyon: Az in iázom imádság húzd. 
tiak hívattatik; ti pedig att latrok 
barlangjává tSttéiek. Azt mondgya 
a'Királyi Próféta: Pfal. 2$.v.$,Az 
Iften Templomában minnyájan di-
tsöséget mondanak az Iftennek. A' 
miket a' Szent - egy - házban tse-
lekefznek a Kerefztények, minde
neket az Iften ditsőségére kell tse-
lekedniek, és úgy tselekedvén ígen 
nagy naíznoc ízereznek magoknak; 
mert rétzefek léfznek az Iftennek 
nagy irgalmafságában , melly-által 
el-nyerhetik az örök életnek dits&n r 

ségétj mellyet adgyon-meg nékünk 
az irgalmas Iften az ö nagy jó-vól-
táért , Ámen. 

Tsudálatos Hiftoria í Kriftus JÉSUS 
képéről. 

t. VjAgy tsudálatos dolgot befzél 
Athanáíius Alexandriai Püs

pök, a" mint meg-vagyon írva a Ni-
tzénsmi Máfodik Conciliumazk Ne
gyedik tselekedetiben. Síriknak 
tartományában van egy, váras Ti-
rus , és Sidon - között , mellyet 
Béri tusnak fainak, Antiokiai Pfis-
pökség- alatt. Ebben a' varasban 
fok 'Zidók laktanak: és lön, hogy 
egy Kerelztény ember bérbe fogad
na egy házat, közel a' 'Zidók Si-
nagógájához; és a'kö-falra, a'hol 
az ágya volt, a'Kriftus Urunk Ké
pét helyheztemé. Történek az
után, hogy ez a'Kerefztény változz 

tatván a' ízálláft, más házba köl
tözött onnan, és feledékensége-
miact, ott hagyta a^kö-falon a' meg
nevezett képet. Minek-utánna el
ment-volna onnan a.' Kerefztény, 
egy 'Zidó fogadá bérbe azt a5 házat, 
ki egy nap más 'Zidót híva , hogy 
véle ennék-; midőn pedig afztal-
íelett múlatnának* íel-emelvén fze-
meit a' hivatalos Z i d ó , meg-íátá 
a' képet a' kö-falon, ( mellyet Iften 
úgy skárván, addig a'napig meg 
nem látott-vólt, a melly 'Zidó bér
be fogadta a' házat) és igen meg-
haraguván, keményen meg-ízidaí-
sxxsak 'Zidó társát, ki ótet ebédre 

hkta-
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fútta-vaía . hogy 6 'Zrdó lévén a' zetre egy o-tzá-Ws ,:-1- i , 
Názáreti, j iSÜS képét tartaná há- 'ZidónK ^ g ^ ^ T t 2 

egy lantsát vévén kezébe, ' .v i ta! 
meg az oldalát a' képnek ' lío-r 
tsekkedék az iítenteien, a ' mint 
néki pai-antsoJák: is'azon fzetií-pil-
lantásban az Ur Iíien igen nagy csu
dát mutata; mert a.r kép oldalának 
meg-nyitott febébSl vér kezde }>i-
foiyni vízzel-eggyátt , ol!y nagy 
bőséggel, hogy az a' gono£, és 
izentseg-cörő nemzetség bé - tel
nek álmélkodáfial, és recte^énel 
A'ib-rendek, kik jelen vajának^ 
meg-parantsoíkk, hogy egy edényt 
keresnének, és tennék a'feb-alk, 
hogy a' vér, és víz folyna beleiéi 
kevés id5-alatc meg-telek a' nagy 
edény. Annak - utánna tanátsko-
zanak egy-máíTal, mit kellene tse-
lekedniek azzal a 'vérrel: és leg-
onaa azt végezek , hogy lm j g ^ 
volt , a mit a' Názáreti Jésusról 
mondanak a' Kere&tények, ho°y 6 
mikor é' világon járt, 'mindeifbe-
tegeket meg-gyogyított tsak illet
vén őket, és egyéb módon a mine 

• akarta; ugyan.azont cselekednéaz-
zal a' vérrel: ha pedig úgy nem, 
cselekednék, csak csúfságnak, és* 
merő bolondságnakkellene.tartarrijí 
a 'mit 6-róla , és tsuda - tételir&k 
mondanak. Annak -okáért az e-
dényc a' Sinagógába vívék, és fok 
betegeket hozúnak-elór a cébb-i- " 
közSce, egy óreg ember találtaték, 
ki az annya méhécóí fogva ina-íza-
kadtt vólc; ez mingyárc, hegy meg-
.k^iiett^ék a' vérrel, jfd-keíe az k-

K k •:- gyi 

zánál, és ÍÖK- gyalázatos feukkal 
terhelé 6tet , jól-lehet a' maiik es-
kúvéíleí mencegeté magát, hogy 
foha ermek-eiótte azt a' képet nem 
íktca-vőlna, és hogy véletlenül az 
a' Kerefztény hagyta-vólna ott , ki 
6-el6tte lakott a' házban. Nem 
elégedék - meg a' mentségekkel a' 
kegyetlen 'Zidó,, hanem bá-celvéa 

. boízízonkodáffal, a' Sinagóga Feje
delmihez méné; és azoknak érté-
fekre adá , mi-képen a' Zidó a' 

. Názáreti jésas képét tartank házá
ban. A' Fejedelmek haíbnló-ké
pen, meg-botrankczvkn , • el - balga-
ták azon a'napon, késő idő lévén; 
de más nap jó reggel annak ar 'Zi-
dónak házához ménének, a' hol a' 
kép vala: be menvén, és úgy ta
lálván a' képet,. nem tsak boízízu-
ságos beízédekksl terhelek a' "Zidót, 
hanem: igen meg-vervén, és febe-
íitvén ki-veték éte^a'Sinagógkból. 
Vévék az-után az Úr jésus'képét, 
és a' föklhSz verek. 

2. És rneg-emlekezvén arról, 
a' mit az 6 elejék tselekedtenek 
ó-magával KriítuíTai, azt -végezek, 
hogy úgy tselekedgyenek, nagyob' 
gyaiázattyára , és bócstelenségére, 
az ó képével. Az ortzájára pÓk-
dösének a'képnek, rneg-csapdosák 
kezekkel, és ízegeket vervén, al-
tal-fzegezék kezeit, és lábak. An-
nak-utinna fpongiában etzetet té
vének a'ízájába, és tövis koronát 
tsin' Iván, a' í.bjúxs tévék, Vége-

Szetttek Elste, 
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gyából, mellyben fekfzik-vala, és Jófeffei a' Kriftus teftét a'kefefzt> 
ja egéíségben lábaira álla. Ez-után 
némélíy vakok kenettetének-meg, 

.. kik mingyárt rneg-tiyerék a' látáít 
Sok egyéb betegek, kiknek kfi-

- lomb-féle betegségek volt, meg-ke-
tiettetéeek aJ meg-nevezett vérrel, 
és minayájan meg - gyógyúíának. 
Ez a' nagy tsuda ki-hirhedék mind 
a' kfirnyűí-való váratokon.. Az-
okáért minden, betegek el-vicetik-
vala magokat Bericus várafsába, és 
annak .a' ízetí't vérnek ereje-által 
miad meg-gyógyúlnak-vala. 

j . AJ 'Zidók vaksága, és hitet
lensége, kik tudgyák-vala, honnan 
volnának ezek a' tsudák, nem me-
tiete továb*; mert az igazságtól meg
győzetvén., egybe-gyfilének, és a' 
Kerefztények Templomába méné
nek , holott a'Pufpok lábaihoz bo-
rúlának, és meg-valiván az é bűnö
ket., elő-beízéiiék a' jésus képéról-
való egéíz hiíloriát'. meg - valiák a' 
káromkodáíökat, mellyeket néki 
tselekedtek; és mi-képen a'febbol, 
mellyet a' kép oldalán tettek lan
tsával , ki-jótt a' vér , és víz, mel
lyel minden betegek meg-gyógyúl
nak-vala. Oda vitetek a' kép , és 
meg-kereíietvén a' Kerefztény em
ber, ki a' meg-nevezett házban fe-
leciékenysége-miatt azt eí-hagyta 
vók: .( sót inkáb' az lítennek tsu
dalatos gond-vifeléíé-által történt 
€ dolog, hogy meg-térne az a' 
»emzet) meg-kérdek az embere, 
hol vette-volna azt a' képet? Ki 

fáról le-vette, és el-temette, tulaj 
don kézéivel csinálta azt a' képet 
és halála óráján teftamentomban 
hagyta Gamálielnek, ki a'Szent Pál 
mellére volt ; Gamaliel Jakabnak 
adta, Jakab Simonnak, és ez-után 
Zakéus kezébe jutott; és így kéz
ről kézre járt, mind jerusálemnek 
romlásáig, melSy volt negyven-két 
efetendóvei Kriftus Menny be-mene-
tele-után. De két eíztendővel az-
elötc, hogy Ticus, és Vefpafíánus 
Jerusálemec meg-fz&llanák: a'-'Ke
resztények meg-intetvén a' Szent 
Lélektol, el-ménének Jerusálem-
ból Agrippa orfzágába, kinek ba
rátsága vala a1 Romaiakkal; és el-
vívék magokkal, a' miek vak; és 
akkor vitetett Beritus várasába a' 
Világ Meg-vákójának képe: melly 
kézről kézre járván, végtére az b 
kezeibe jutott; és nem tudgya, mi 
módon felejtette, és hagyta-el ab
ban a'házban j m e r t o , és minden 
egyéb elei mindenkor jó örizet-alatt 
tartották azt. Értvén ezt a' Püs
pök, igen őrüle, és a1 'Zidókhoz 
fordulván, igen ízép, és tsudalatos 
prédikátziút t&n nékik, intvén &-
ke t , hogy mitinyájan meg-térvéa, 
álhatatosok lennének az Úr Jésus 
Kriftus hitében. MidÓn el-végezó-
dött a* predikatzió, minnyájan a' 
'Zidók, kik jelen valának, nagy 
izóvaiféi-kiálcának, mondván: Hi-
ízítnk mi a' Mindenható Atya Iften-
ben, és az ő egy ízul&tc Fiában Jé' 

azt monda, hogy Nikodéarus , ki sós, Kriftusban, ki a' mi eleinkt&í 
meg-
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meg-feízktetetc._ Otet mint Ifte- bizony-ságira. Azt->'s 259 
nunket imádgyuk egyetemben a" 
Szent Lélekkel, ki az Atyától, és 
Fiútól fckrmazik, ki-ákal bizonyo-
fon hiízfzíik, hogy idvözáln&nk kell. 
Ezeket mondván minnykjan térdre 
állának a' PuspÖk-elötc, botsána-
tot kérvén a' bűnr61, mellyet a 
Meg-vkkó Kriftus jésus képe-ellen 
tselekedtek-vólt 7 és alázatoCtn ke
rék btctT hogy meg-kerefetelné 6-
ket. A' Pfiípők egy-nehány nap 
tanítván őket a' Hitnek titkaira,,, és 
elsőben három na-p böjtölvén',. meg-
fcerefztelé éket.. . --Minek - utánna 
meg-kereízteltetének, keréka'Pus-
pökec» hogy tegye templommá az 
& Sinagúgájokat 3. és ízentellye-nieg 
azt a' Világ Meg-vákójának clíztes-
ségére.. A' Pfiípók örömeit meg-
mivelé r és innen Ibn eredete,, hogy 
az. egéíz. világon a' Vilk-g Meg-vál-
tójának /ws/íz/ia-alatt Tenjplamo--
kat kezdettenek építeni -

jfr. Nagy öröm lön az egéfz va
rasban , nem tsak azért, hogy olly 
íok betegek meg-gyógyúltanak, a' 
vér ereje-kltai,-: melly a'képnek ól-
dalából folyt-vala-ki,. hanem a*' fok 
lelkeknek ődvőfségekért, kik meg-
mofaccactafe a* Jésus Kriftss véré--
ben,;a.' Szent Kerefztség-által, Mí-
vekiogy nagy réíze-annak a''vérnek 
m-^-maracloct'Vala abban- az. edény--
ben,. afPaíp&k íbk tilsa edényeket 
tsinákata, mellyeket teli töltvén 
azzal a' vérrel,, fok réféeire- k&kié 
Aliinak,,Afrikának,, és Európának,, 
annak a' jeles- nagy csudának er&s 

tsola, hocv fieritus vV-^-sL • 
J r ,-, " ^ ^ - ^ b a n min
den efztendohen innepct íknt^nc-
nek azon a" napon, mikor czaVu-
da történek, melly Szent An-I-ás 
havának kÜentzedik nappn y^r 
E' jelenéit Atanáfius Alexándnal 
Pfiípők hozá-elő- g* G>aeilium-\aa 
ki jGUehet nem amaz Szent Ata-
náüus Doktor, mind-az-által m?Y 
autwttdfsa.>93my er&s hicele vaa 
ennek z.' meg-jelentett hittanának; " 
mivel-hogy meg-erófítette azc a' 
nevezetes Szent Concilium r ava«y 
Gyülekezet, melly ben három fzáz 
ötven P&ípók&k találtattak, kik
nek párantsolattyára meg-Íratott 
ez a' tsudalatos dolog , és. 'meg-erö-
fittetett a' tób' dolgokkal-eggy&tr 
mellyeket akkor Tegeztek ugyan 
azon ízent, Gyökkezecben. Szők-
s % ^eg-gondolni, hogy az Iften 
azért tselekedett illyen nagy tsudá-
kat, hogy a' 'Zidók^ és a' Pogá
nyok meg-térjenek az igaz hitre, 
és a' Kerefzcények abban inkát*' 
meg-erösödgyenek, a' mint úgy-is-
lön. íjai. 71. v, I-J. Légyen ál
dott az ó neve örökké: a' Nap-
el&tt meg -marad az b neve. is-
meg-áldatnak 6-benne a' fókinek 
minden, nemzetségi • m;inden népek 
magafztallyák Ötét. Áldott az Iz
rael Líra Ifteoe , ki egyedül tsek-
kefzrk tsudalatos dolgokat. És ál
dott az ő Felségének neve Örök
ké; és bé"-telik / az & ditsóségévei 
az egéíz féld; Ugy légyen, úgy 
légyen. 
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A'Szent-egy-házaknak Sz. Péter 5 ésSz.Pál 
Apoitolok tifetefségére fzenteléséról 

£.. C|Zokás volt az Anya-fzent-egy-
O háznak tíső'zengéjében, hogy 

as Kerefztények bizonyos helyekbe 
egybe - gyűlnének az Ifteni ízolgá-
la.tra., hogy Misét halgatnának, az 
Oltári Szentséget magokhoz ven
nék , az Itten igéjét halgatnák, és 
imádkoznának. Mind- ezeket meg
cselekedni egybe-gyülnek-vala-, fő
képen azokban a5 helyekben, a' 
hol a' Mártírok eltemettettek: és 
mind ezek-között nagyra bötsül-
tetik-vala £ "Vadkáwurnnakegyré-
íze , -mdlyet 6k Szent Péter vallá
sának hittak : -mivel-hogy az ó te-
&e ott temettetett -volt- el; és az' 
egéfe világnak minden réfzeiróí oda 
gyűlnek-vak a' népek, hogy otec 

' tiíztelnék , és bötsaí-lenék. í%yan 
arra a ' helyre méné a' nagy Kon-' 
ftantínus Tsafzár-is nyóítz nap-
ucán, hogy meg-ker-eíztelteték •; le
vévén a' maga fejéből a' Tsáízari 
koronát, térdeire álla, és nagy kj-
tatofsággal i-mádkozék. Annak-ü-
tánna egy "kapát vön kezébe, és ti-
zen-két kosár földet áía, és maga 
ki-hordá a' tizen-két Apoftolok tiíz-
tefségére, és helyt .rendele, a'ho
vá építtetnék Szent Péternek az 
Apoftolok Fejedelmének Szent-egy
háza. Hlyen módon hozzá-kezd
vén a' Tsafeár a' Templom építé
séhez, el-végezek azt, és Szent 

Siivefte-f Pápa meg - ízentelé- Szem 
András havának tizen - nyóltzadifc 
napján, Kriftus Urunknak három 
fzáz huízon-ot efztendejében. Az
után egy kő oltárt, tsináfcata oda, 
azt rendelvén, hogy annak-utánna 
az oltárok köböl csináltatnának. 
Ugyan Konftantínus Tsáízár más 
Templomot-is építe Oftiai úton a' 
Szent Pál Apoílol tifzteíségére, és 
meg-gazdagítá mind eggyiket, 's 
mind malikat fok fzép jövedelmek
kel , és meg-ékefíté fok arany, és 
ezöít edényekkel, 's drága kövek
kel. Nagy buzgósága, és kíván
sága vala ennek a' nagy Fejedelem
nek , hogy a' Bálványok templo
mit el-roncsa az egélz világon, és 
hogy Szent-egy-házakat ipktsen a' 
Kriftus Jésusnak, és az ő Szentéi
nek tifztefségére; de fö-képen Ró
mában , holott a' meg-nevezett két 
Szent-egy-há-zakon-kivöl, a' SeíToriá-
nus mezein egy templomot építe 
a' Szent Kerefzt tifzteíségére, mel
lyen hínak; Szent Kerefzt Jerusá-
lemben. A' Veránius mezein-is a' 
kő-falon-kivűl eggyet építe Szent 
Lőrintz M!»rtir tiízteíségére: és a' 
Lavíkánus úton eggyet Szent Pé
ter , és Szent Martzellínus Mártí
rok tifztefségére j és ezeken-kivfil 
többeket-is. 

2. lm- . 



Apoftoíok tifztefségére fzenteíesérőf. • %6i 
<i. Imffi^r fzükség jól ekünkbe- Lelke-ákal Szentekké cötre. Har« 

vennünk, mi az oka, hogy az A-
nya-ízent-egy-ház olly nagyra bő-
tsüíli ezeket a' Szene Apoftolokat, 
és mind a'tób* Mártírokat, és Szene 
Konfeííorokat, Szent .Szüzeket, és 
mind & Szenteket, hogy templo
mokat építésen azoknak tiízteíségé-
re. Annak-feietce jó azt-is meg
értenünk, mit jelentenek a' Vigi-
liák, és az dktávák, és miért {zen-
telnek eggyik Szentnek nagyob' 
innepet, hogy-fem maiiknak. Sok 
okai voltak a' Kereíztény Aüya-
fzeBt-egy-háznak, hogy a' Szentek
nek tifzceDégére Innepeket fzencel-
ryen. Eggyik oka az , hogy a' Po
gányok igen hajlandók voltak a' 
Bálványozásra, és a' fok idegen I-
fteneknek imádására: a' Római Pá
pák a' Szent Lélektől igazgattat
ván, bé-hozák azt a1 ízent fzokáft, 
és córvénye (zabának,' hogy meg
térvén a' Pogányok, az idegen lilé
nek helyett a Szenteket tilz telnék, 
a' végre, hogy fzünnék-meg emlé
kezete Jupiternek, Sacurnusnak,. 
Apollónak , Vénusnak, Marsnak, 
Dianának, és azok helyébe követ
keznének ': Szent Péter, Szent Pál, 
Szent András,- Szent Jakab, Szene 
János, Szent litván, SzentL&rintz, 
Syzent Katalin, Szent Ágnes, Szent 
Agata , Szent Lutza , és a' tSb' 
Szentek. Máfodik oka az Anya-
fzent-egy-háznak az Innepek fzente-
lésében az , hogy a' Szenteket tiíz-
telvén , az egy igaz Iftent tiízteli, 
és dits&ki, ki azokat az 6 Szent 

madik oka az, hogy az Anya-ízent-
egy-ház tartozik eleget tenni a' 
Szentekhez - való kótele&égének, 
minnyájan pedig kótelefek vagyunk 
a'Szentekhez: mert ha ok őrülnek 
menny-orlzágban, midén mi meg
térünk azlftenhez, és penkentziát 
tartunk j raí-nékénk-is őrülnünk 
kell, és innepeket feentelnünk az 
ótifzteSégekreazon a'napon, mel
lyen ék örvendezni kezdettek az 
Hl-enaei mennyekben, melly az b 
halaioknak, vagy ki - rnáláfoknak 
napja volt. Ahnak-felette innepe
ket kell fzentelnünk a* Szentek tiíz-
tefségére; mert nagy fz&kségíink 
van reájok, hogy k&ny&r&gjenek 
az Iftennek mi-érettünk, hogy min
ket valóságoíon magához térittsen., 
és azó malafetyában végig-való meg-
maraöáír. adgyon, a1 késértetektdl 
meg - ízabadíttson, tanktson - meg 
minket az 6 akarattyának bé-rel,-
íyeíitésére, és adgya-meg nékünk, 
a' mik fzükségefek életünknek tá
plálására; holtunk-után pedig az 
orók boldogságot. Mind ezeket j 
és ezeklie^z hafonlú. dolgokat gyár 
korta az Ur líien, a' S7entek.ké-
nyórgéfe-által ád az embereknek, 
és azért illendő dolog, högy.réíz-
fzerénc eleget tegyünk a* mik&te-
lefség&nknek, mellyel tartozunk a' 
Szentekhez. • 

3. De hogy a' t&b' okairól ne 
fzóllyak, azért-is rendeke az Anya-
fzent-egy-ház, hogy innepeket fzea-
tellyünk aK Szentek tiíztefségére, 

K-k 3 H í 



2 6 3 A* Szent-egy-Mza 
fiegy azoknak életekhM jó példát 
•vévén , míris-fzene életet vífeliyünk, 
Mertmeg-gondolván, hogy a' Szen
tek emberek vokak ,. mint míj. 
húsból és- tsanto&böl állottak, és 
mi* terinéizetűnknek gyarlósága, és 
nyetnorusagi - alá. Tettettek • vólc: 
mind-az-altai olly jeles y és ditsíre-
tes dolgokat tselekedtek ; nehéz, 
tnáitiremságokat, kegyetlen ftlde-
zéfek-et, nagy gyalázatukat, kefer-
ves • fajdalmokat r és végre halált 
fceavedvén az igazságért: és- r-^ért 
oüy nagy niízteletet » és- jutáimat 
vöttek mennyekben az. lílentőL 
Mí-is az 6 példajok-által indúliy unk-
•fel, és er&ikődgyfink tekéüetefen 
ízolgáhii azlítennek. Azért niond-
gya Szent Agoftonr Azok ízente-
lik igazán a' Szent Mártírok inne-
pé t , kik azoknak példijokat kö
vetik rmer.t a'' ki ókét nem követi, 
a' mint lehet 7 nem örölhetaz érők 
boldogságban az b tárfaságokkal. 
Szent Pál Apoilol-is így fzóll; Rom. 
&.v. t-]. Ha eggyött ízenved&nk, 
hogy eggyöct meg-is- dksöktef-
sánk.- A' mi pedig a' Szentek In-
nepe Vigiliáit r avagy vígyázásit 
illeti y az nem bojt aapot, hanem 
vígyázáfra-való napot jelent,, mel-
lyet a' régi Kerefzcények meg-tar-
coctak a' mi édes- Idvőzké Kriílus 
ilrank ínn-epe-elöct,. a'' Szentséges 
Szűz Mária,, a'' Szent A poftolok > 
i s egyéb Szentek,, és ki-vákt-ké-
pen a' Szent -egy -házaknak Pá-
tiQBfflfí. innepe-elóct,. illyen- módon; 
Egyie-gyfik éjjel az. Innep-eiőtc a' 

ínak Sz. Péter, egSz. Pá! 
község a Szent-egy-házb,i,,. és egéfz: 
étfzaka imádságokban, elmétkedé-
fekben, és egyéb fzent gyakorlatof-
ságekban- fogklták magokat.. £)e 

armak - utánira ezt a' fzent fzokáíl 
laflan-lafian meg-kezdék vgfzteeet* 
nij. mert a* népek, kik a' vígyá-
zásban vukak, fia valam-eílyik órán 
imádkoztak, a' többit az-ucán étel
ben, italban, és. néha játékokban 
illetlen befzédekben ,, és tselekede.' 
tekben kezdették tölteni. Végre 
pedig arra juta , hogy tellyefséggdf 
el-rontatnék az a ' jó fzokás; úgy 
annyira, hogy' némellyek a' lelki 
gyönyörűségek helyett teftí fajta
lanságot keresnének. Annak-oká-
ért', hogy e' vefzedelrnet el-távoz-
tafsák, mellyet bízonyoíon meg
érte Szent Mónika , a' Szent A-
gofton annya,, és Szent Ambrus Püs
pök Medioíánumban: Szent Am
brus az ö Anya-Czent-egy-házábanjés 
a1 töb' Pűfpőkók az övékben , és 
az-után a' Római Pápa az egéfz Ke-
rt-fzténységben, el-változtaták a' 
Vigjliát,, vagy a' vígyázáít az In-
nep-elött-való böjtre y és mind-az-* 
által meg-marada azon a' napon a' 
Vigilia név. 

4-Annak-feletce a'Vigüia, avagy 
vígyázás jelenti € jelen-való életet, 
meJlyben mindenkor vigyáznunk 
kell, és fzúntelen-való fáradságokat, 
háborúságokat, és nyomoruslígokat 
kell fzenvednűnk;. meliyeket tsak 
imádkozván, böjtölvén, 'salamis-
náiködván vihet&nk véghez; hogy 
az-utáa a' más- világon nagy öröm

mel, 



Apoftolok tifztefség 
íné!, és vígasággaí mind őrökké 
innepellyank. De a' kik ezen a' 
világon nem akarják tetteket la-
nyargatni böjtóíéíekkel., és imád
ságokkal, hanem mindenkor órfilni, 
vigadni, és kedvek-ízerént akarnak 
élni,- el-hidgyék bizonnyal, hogy 
hőltok-utan mindenkor fzomoruak 
•léfenek, mind 5f6kké íirnak, jaj
gatnak, és fogókat tsikorgattyák 
a' pokolnak örök tüzében. Az O-
ktavakkal pedig, az-az, nyóltz na
pokon-való Solofmákkal azért kez
elek fzencelni a' nagyob' fó innepe-
k e t , hogy az inneplés-is nagyob' 
lenne, és azokban a' napokban-va-
16 Solofmákban t&b' jeles dolgok 
hivattatnának a' végre, hogy a' hí
vek azokat halgatván, azokról el
mélkednének, és azokból fzép gyü
mölcsét vennének 

5-. A' Makabéufok hiftoriáiban 
meg - vagyon írva , hogy a' Pogá
nyok a' :Zidók Innepén,az-az: Szom
bat naponhartzokaka' 'Zidók-ellen: 
.kik hogy meg ne fzegnék az Inne-
nec, elsőben nem óltalmazák ma
gokat, hanem úgy-mint ezer em
berig meg-ólettetének. De annak-
titánná monda a' férfiú az 6 fele-ba-
láttyának: i. Macii. 2. v. ^e . ^i. 
Ha minnyájan úgy tselekefz&nk, 
a' mint az atyánk-rlai tselekedtek, 
és nem hadakozunk a" pogányok-
ellen £ mi lelkeinkért: tsak hamar 
el- vfifztnek minket a' fóldroL Es 
gondolák az napon, mondván: Va-
lamelh/ ember haddal jó reánk Szom
bat napon , hadakozzunk eHenej 

ére fzenttléséről. * 6 | 
és nem halunk-meg rninnyá/an, a1 

mint meg-hóitak az Atyánk - fiai a' 
re/tek helyekben. így tselekefznek 
az őrdögök-is: mert ki-vákt-ké-
pen Innep napokon hartzokiak a' 
hívek-ellen nagyob*, és tbti ké
sértetekkel, hogy-fem egyéb napo
kon. Ez az oka, hogy néha a vét
kek, mellyeket az emberek Innep 
nap cselekednek, fokkal nagyon-
bak, és többek, hogy - íem azok, 
mellyeket köz napokon téfznek: 
mivé1 - hogy némellyek olly igen 
gyariok, _és er&tlenek, hogy mi-
hent el-jö a' kísértet, mingyárt 
helyt adnak néki, femmit az-eílen 
nem tufakodnak. Akár gonofz já
tékoknak, akár iri& velztésnek, 
akár illetlen, és trágár bePiédeknek> 
akár tifztátalan vétkeknek kísérteti 
jöjenek, mingyárt meg-adgyák ma
gokat, és femmí ellent nem tárt
nak azoknak. De még gonofiab' 
emberek - is találkoznak ezeknél, 
kik magok keiéinek késérteteket 
magoknak; nem várják, hogy az 
ördögök késértsék öketj mert ön
nön- magok kerefnek aikakmtofsá-
got az Iílent meg - bántani; és ki-
vákt-képen olly időben , mellyhen 
leg-inkáb' köteletek vagyunk az 
Mennekfzolgálni, úgy-mint az igen 
jeles Innepeken, és azoknak Oktá-
váinj mert azok a' végre rendeltet
tek, hogy nékünk thb' időnk lé
gyen magánkat foglalnunk az litert 
izolgálattyában. 

6- -Hogy pedig eggyik Innepét 
nagyob" innepléfíel ízentelik a' Ke

rete-



25.4 •& Szent Kereízt meg-taíáfásároí. 
reíztények , hogy-fem a maiikat; és volt eggyiknek, hogy-fem- á' máCk, 
jnkáb' cirzceiik eggyik -Szentet„ 
hogy-fem a' máft; oka az ; mert eg
gyik nagyob' titkos dolgot jelene, 
hogy-fem a' mafik. A' jésus Kri-
ftus Fel-támadó vagy Húsvét nap
ja, és az o Mennybe-menetele napja,, 
két nagy Fő Innepek: mind-az-által 

_az elsőt nagyob' innepléffel Czenteli 
'az Anya-fzent-egy-báz, hogy-fem 
a* máíikaE, a meg-oevezett okért. 
Hafonló-képen ízóiihatunk a' Szen
teknek Innepirőí. Az Anya-ízent-

nak méltósága : nagyob' jót tötc 
az Anya-ízeac-egy-Mznak eggyik 
hogy-fem .a' maiik. ;Es. ezekért az 
ükökére nagyob' Ianepeket fzen-
telnek Szent Péter, és Szent Pál 
Apoftolnak , Kereíztelo Szene Já
nosnak , Szent Lórintz Mártírnak 
és más hafonló Szenteknek tifztef-
ségére , hogy-fem a' többinek: jól
lehet mind azok, kiknek tifeteísé-
gére nagyob' Innepet, mind pedig-
kiknek kiífebbet ízeméinek, min-

egy-báz nagyob'innepet fzentel eg- nyájan az íften orfzágának bóido?. 
gyik Szentsek tifztefségére, hogy- ságában örvendeznek, és litv'áfi 
fem a' mánknak: mivel-hogy na- ditsírik az Iftent az 6 dicsőségében, 
gyobbak voltak eggyiknek tseleke- meíiyberi minket-is tegyen réízéísé* 
deti, hogy-fem a'maiiknak;nagyob' az 6 nagy irgalmafságáért, Ámen, 

A* Szent Kereízt meg-találásárol-való 
H i f l o r l a . . . .•.••-'" 

Nevezetes Dokt&rol írdfil/élfomma-
ba foglaltatott. 

I , A Z örök Atya Ifte'n igen tifz-
A teltette, -és nagyra bétsfií-

tette az b Szent Fia Kerelzcét mind 
az egéfz Kerefztény népekkel; mel
lyen látván, -és meg-irigyelvén az 
ércíg, addig mefterkedék, hogy el
rejtené azt zz emberek fzemei-eiöl, 
illyen módon ; Némeliyeknek az 
6 ízolgai-közzi'l fzíyókbe tévé, 
hogy eí-rejtené-k a'Jésus Kereí/tét, 

"kik egy igen nagy verméTtSánaíc, 
és bé-veték aula a' Kriftus Kereíz-.. 
tét , és a' más kettőc-'is, a' két la
torét, a fzegekkplj cs a' Kriftus 

Kereíztének íz'«/?//sával egyetem
ben; és az-után erőien bé-tölték 
földdel a' vermet. Es közel lé.vén 
odá a1 hely, a'hol a'Kriftus Urunk 
teíie temettetetc-vólt, és dicsősé
geién fel-támadott, azt-is hafon-
ló-képen bé-tökék földdel, és kö
vekkel , és mint egy hegyetskéc 
tsinálának ottan. És hogy inkáb' 
eí-tőröltetnék a' Kriftus emlékeze
t e , az ördög azt mivelé, hegy a' 
Pogányokkal a' Szent Kereízt he
lyébe a' Ycnus aízízony képét, a' 
Koporsónál a'Jupiterét, az Kiálló
hoz pedig Adonis képét helyhezte-
cé. Szent líidórus azt rnondgya, 

hogy 



A1 Szent Kerefzt 
fiogy azért tseiekedtenek így, hogy 
ha a' Kerefztények, tudván azokat 
a' (zent helyeket, oda mennének 
imádkozni, úgy láttatnának, mint
ha Vénus afzízonyt, Jupitert, és 
Adonift imádnák: és hogy ne lát
tatnának ollyan botránkozáfl: tsele-
kedni , oda íe mennének. 

2. Sok eíztendók el-forogván, 
el-jóve az aranyas id&, mellyben az 
egéíz Kereíztény Anya-ízent-egy-
háznak nagy békesége 16n a' Nagy 
Konttantínus Tsáfzár idejében, rríeg-
fzünvén a' íok űldezéfek, mellye-
ket annak-elótte gyakran fzenvéd
tek a' Kerefztények. Es mivel-hogy 
az a' jó Tsáízár nagy győzedelmet 
v6n a' Kerefzc- által, látván egy Ke-
refztet az égen e' tituluilál: In 
hoc figno vimts: Ez jegyben gy&-
zód-meg ellenségedet. Melly bé-is 
tellyeíedék; mert meg-gy6zé Ma-
xentzius az 6 ellenségét, melly gy6-
zedelem-által tsak nem az egéfz vi
lágot hatalma, és birodaíma-alá haj-
tá. Nem tsak ájtatos- 16n a' jó 
Tsáízár a' Szent Kereízthez, hanem 
meg-parantsolá, hogy fenkiaz-után, 
a* ki halálra ízententziáztatnék, ne 
tétetnék a' kereízt-fara. Annak-
utánna templomokat építtete a' Sz. 
Kereízt tifztefségére , és Kerefztet 
tsinákata a' Záízlojára, és a' Tsá-
fzári koronájára. Az Annya-is Kon-
ítantínusnak, kit Ilonának hittak, 
meg-térvén az igaz hitre, igen nagy 
ájcatofsággal v'>fc a' Szent Kerefct-
hez. Annak-okáért, mivel ez a' ízen t. 
Aízfzony-állat igen ízerette az Úr 

SZWek Elete, 

meg-taíáíásáróí. 26 f 
Jésuft, és ájtatos volt az § keresz
téhez, megakará aztkerefni, hogy 
megtalálván tifztelné, a' mint le
hetne. El-méne azért Jerusáíembe. 
Némelly Boktorok azt mondgyák 
hogy az Iften jelentette-meg a' Ke
refztet Ilonának, hogy azt fel-ke-
relíe. Meg-parantsolá azért Szene 
Ilona, hogy a' 'Zidók egybe-gyfil-
lyenek Jerusáíemben, és meg-kér-
dé &ket, hol volna a' Szent Kereízt-
fa; mert meg-értette - vala, hogy 
ök rejtették-vólt el a' Pogányok
kal egyetemben. Nem akarának 
a* 'Zidók á Királyné akarattya-fze-
rént felelni, hanem mentegetek ma
gokat, mondván, hogy &k nem 
tudnák. Szent Ilona pedig nagy 
fzívfi afzízony lévén, azt paran-
tsolá , hogy vagy mondgyák-meg 
hol vagyoa, avagy mind eggyig a* 
tűzre hányattya okét. Azok igen 
meg-rettenvén mondának, hogy jú
dás, ki ott jelen vala, jobban meg
tudná a5 többinél mondani. Min-
gyárt meg-tartózeaték júdás, és a' 
tébbi el-bocsáttatának.. Szép Izok-
kalj és igíretekkel kezdek őtetkér*--
ni , hogy mutatná-meg, hol volna 
a'Kereízt-fa; de femmit azokkal 
nem haíználván, a' Királyné halál
lal fenyegeté &ret, és bé-rekeízteté 
egy víztelen kútba, értésére adat
ván néki, hogy vagy meg-mutatná, 
hol van a' Kerefzt-fá, vagy éhei, 
és ízomjúsággaí kellene ott meg
halni. . ' 

3. Kózel izáz nyóltzvan eízten
dók forgottak-el, hogy el-rejtetetc-

Ll vők 



a66 Á" Szent Kerefet; 
volt a' Szent Kereíztafar júdás csak 
"a régiek beízédéből. tudta azt, hol 
vúln.a. .A' mint mí-is fok dolgokat 

- tsak úgy tudunk, hogy a' régi A-
tvaínk elö~befzé!lették a' maradék-
jaknak, és kézról-kéare mí-reknk 
jutottak. Midőn egy-nehán^ napig 
.tartatott-vúlná Júdás étel ,..és ital-
Eiélkúl. a' vizeden kútban, .könyö
rögni kezde., hpgy-vennék-ki ótet, 
és meg-mutatná, hol van a' Kerefzt-
fa. Ki-véteté a'Királyné, enni, 
*s innya adata. Annak-ucánna Jú
dás arra a' helyre viyé. őket, a' hol 
a' Kerefzt - fa el - rejtetett-y ala, és 
monda, hogy otc ásnák-fel. Min-
gyárt áfni kezdek, és minek-utánna 
igen mélyen áftak-volna, végtére 
három kereízt-íát találának. Nagy 
öröme lön Szent Ilonának, és mind 
a' tőb' Kerefztényeknek, mikor a' 
Jiereízt-fakat meg-találák: de az-u-
tán tsak hamar aláb' fzálla, mivel" 
nem tudgyák-vala a' három-közzöl, 
mellyik volna a' Kriítus Jésus Ke-
refzt-faja. Ot t volt a' titulus - i s , 
mellyet Pilátus a' Kriftus Kerefztére 
tétetett-vala: de le-ízakadtt-vólt a' 
Kerefzt-faról, és még tsak a' helyét 
fem iímérték-meg. Jelen lévén ot
tan Makárius a' jerusklemí Pufp&k,. 
könyórge az Iftennek; az-után egy 
jgen .beteg afzfzon - állatot vitete 
.oda, ki minden orvos. doktorok íté
leti - fzerént, meg nem gyógy alha
tott-volna terméízet-fzerént, literi 
rsuda-nélkfil. Illeték két kerefzt-
feva] egy-más-után azt a' nyómorúítt 
beteg áfifisonyt j de azzal femmit 

tefe meg-talalasáról, 
nem haíznklának. Illeték az-ütáti 
a! harmadikkal, és mindgyárt meg-
gyógyúla, és fel-keívén lábaira álla 
mínt-ha íeaimi nyavalyája nem vót. 
na. Ez a' csuda bizonyofsá tört 
mindeneket, hogy az volna a' jé
sus Kriftus Keteízt iája. A' Szent 
Királyné nagyob' réízét a Szent 
Kereíztnek ezöftbe foglalván, ott 
hagyá nagy tifeteletxel. 

4. Az - után a' Kriftus Kopor 
sóját-is, ki-áfatá, melly bé vók e-
röfen töltve földdel, és kövekkel, 
és ottan egy Bálványt helyheztec-
tek-vóit, mellyet Szent Ilona el-
rontata,és egy igen nagy Templom 
mot épite ottan, .meÜyben hagyka' 
Szent Kereíztnek nagyob' réízét, a* 
máfik réfzéc pedig Rómába, a' fiának 
Konítandnus Tsáfeárnak küídé, a* 
iitiílufízí, és a' fzegekkel egye
temben, és Koníiantinus- Rómában 
égy Templomba téteté, melly tenv 
plomot hmak: 'Szent Kerefzt Jeru-. 
sálemben. A' titulus-is még abban, 
a' templomban tartatik, A' fzegck-
íelöi pedig azt mondgyák, hogy 
Konftantínus Tsáfzár egyiket a' 
íifakjába tétette, mellyet maga hor
dozott , midőn valamelly hartzra 
ment-vólna. A' máíik fzeg idők 
forgásában a'Francziai Király ke
zébe juta. KÓzónzégefen mond
gyák , hogy a'iiarmaciik fzeget A-
driatikus_ nevá tengerbe vettetek , 
a5 hol az-elótt fok hajúk merülte- * 
nek-el, és'az-ucán meg-fzunt az^' 
vefzedelem. Szent Kerefzt meg-
taiálkía azon a' napon vúlc, mel-



A* Szent' Keréfztnek MagafztalásáróL 
lyen az Anya-ízent-egy-báz innepec 
fzentel a' Szent Kerefzt tifztefságé-
r e , Pünkösd havának harmadikos 
napján, Kriítus' Urunknak hkrortf 
ízkz. hufzon - hatodik eíztendejében. 
Ugyan azon a' napon fzehteltetík 
a' Szent Ilona-afzízony innepe-is,-
ki fel-kerefvén még-talalá a' Szent 

Í6f 
Kerefzt-fat, és fok jóságos cseleke
detekkel világoskodván , ízentfil 
végezé-el az 6 életét. M-ís azért 
ügy tselekedgy&nk, hogy a'Jésus 
Kriílus Szent Kerefzte - által őr&k 
ditsóséget, és boldogságot nyer
jünk* Ámen. 

A' Szent Kerefct Magaíztalásáról-Yaló 
" Hiftoria. 

S%ép elméifadéjftl meg-iratott. 
l . ' . l Z Űr Iften így ízúllá Moj-
- l \ íes - által az Izrael fiainak; 

Levit. 26. v. 3. Én az Úr. Ha paran-
tsolatimban jártok, és hagyomáíí-
mat meg-őrizitek, és meg-tseleke-
fzitek azokat; efsőt adok néktek 
idejében, és a'fold meg-adgya ter
mését , és a' fák- gyűmóltsókkel 
meg-telnek. Békeséget adok ha
táritokban.: alufztokj esnem léfzea, 
ki meg-rettentsen. Kergetitek el-
lenségiteket, és le - omolnak előt
tetek : otón közzüietek fz'az idegént 
kergetnek ; és fzázan kőzzáíetek, 
tíz ezerét: el-efnek előttetek fegy-
ver-ákal a ti ellenségtek. Hogy-ha 
engem' nem halgattok, és meg. nem 
tselekefzitek minden parantsolati-
mat- ha meg-vetitek t&rvényimet,. 
és itiletimec meg - útáUyktok T hogy 
ne 'tselekedgyétek' azokat, a' mik 
t&lem rendekettek. • Heába vettek 
magot, meüy az ellenségtől meg-
eméíztetik. Ellenetek forditonrúj 
ortairooc, és k-omoltak elienség-

tek-előtt; és ^ o k alá-vettettek , 
kik titeket gyűlölnek: fzaladcok, 
fenki nem kergetvén. Ha pedig 
így fem engedtek nékem, hétfzer-
te meg-tóbbítem büntetéftekec a* 
ti bűneitekért-, és meg-rontom ke-
ménységtek kevélységét. És az 
eget feliyftl ollyanná teszem néktek, 
mint a'-vafat, és a' főidet mint a* 
rezet* - Hekba eméfztődik - meg 
munkátok:- a' fold nem hoz ter
meit , fem a fak gyümőlts&t neia 
adnak. 

a. Jofue 7. Az Izrael fiai pedig 
által-hágák a' parantsolatot, és .el-,. 
vőnek az átokból. Mert Akán éí* 
vőn valamit az átokból; és meg^ 
haraguvék az Úr az Izrael fiai ̂ felien. 
És mikor Jofue Jerikóból farfkkot 
kflldőtt - volna Ha-i-ellen, monda 
nékik: Mennyetek-fel, és kémlel-
Iyétek-meg a1, földet. Kik meg-. 
kémlelek Haic, és meg - térvén 
mondának néki: Ne mennyül - fel 
azegéfznép, hanem két, vagy há
rom ezer ember, mennyen-fel, és 

Lí % • tör&i-
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cerőllye-el a' várait: miért faradna 
hsába, az egéfz nép igen kevés el
lenség-ellen ? Fel - méné azért há
rom ezer hadakozó. Kik mindgyárt 
laktat adván , meg-verettetének a' 
fíai várafa fiai col: és meg- ijsde a' 
nép fzíve, és mint a' víz meg-ol-
vada. Jófae pedig meg - fzaggatá 
ruháit, és le-esek arczal a' földre 
az lír ízekrénye-előtt mind eílvéig^ 
mind 6 , s mind az Izraelnek min
den vénei-: és porc t6nek fejekre, 
és monda Jofue: En Uram Iftenem 
mit mondgyak ? l|^ván Izraelt el-
lenséginek hátat adni. ., Meg - haí-
lyák • a' Kánanéufok, és a' földnek 
minden lakói; és egybe-gyölvén, 
kornyfil-véíznek minket, és el-tör-
lik a' mi nevünket a' földről: és 
iriit tselekeízel a' te nagy nevednek r 
És monda az Úr joíiiének ? Kelly-
fel, miért fekízel artzal a'földén? 
Vétkezett Izrael, és meg-fzegte 
ízovétségemet: és el-vettek az á-
tokban, el-loptak, 'shazudtak, és 
az 6 edények-közibe rejtették. És 
meg nem állhat Izrael az 6 ellensé-
gi-elótt, és el-&t előttök: mert 
meg-ferteztetett az átoktól. Nem 
léízek többé veletek, míg nem meg
rontsátok azt, a'ki e'vétekben bű
nös. Fel-keívén azért Jofue -reg
gel eK-állatá Izraelt az 6 nemzetsé-
gi-fzerént, és ;találtaték Akán a'Ju-
da nemzetségéból. És monda Jo
fue Akánnak: Fiam adgy ditsősé-
get aJWzrael Lírának Iitenének, és 
tégy valláíl, és jelentsd-meg nékem, 
mit tülekedtél, el ne tickollyad. 

ick Magafztaíásáróí. 
Es felele Akán Jofuének , és mon
da néki; Bizony én vétkeztem zz 
Izrael ílra íitene-ellen, és így, 's 
így tselekedtem: mert iáték a' ra-
gadomány-kózött egy igen jó kar
masín -frinú paláftot, és kéc fzáz 
ezüíi fikluíl, és ötven íiklus nyo
mó ^arany vefzízöt: és meg-kíván-
ván, el-vőm, és el-rejtém a' föld
ben a' sátorom kőzepin , és az 
ezfiítöt a' fel-áfott földel bé-födém. 
Kfllde azért Jofue feolgákat: kik 
el.futván annak sátorához, fel-ta-
lálák mind , a' mellyek el-rejtettek-
vála azon helyen, és az ezfiftőt-is 
együtt. Es ' el - vévén a' sátorbúi, 
Jóméhoz vivék azokat,,- és az Izra
elnek minden fiaihoz, és vetek az 
ür-eleibe* Fogván azért jofue A-
kánt a' Záré fiát, és az ezöftőt t 
's a' paláílot, és az arany vetzfzót, 
a' fiaic-is, és a' leányit, ökreit, és 
fzamárk, és juhait, és a' sátort, 
és minden eggyet - mását: ( és e-
géíz Izrael ö-véle ) vivék azokat az 
Akor völgyébe: holott monda Jo
fue: Mivel-hogy meg-háborítottál, 
minket, yeffen ki téged' az Ur e' 
napon. Es meg-kővezé ötét az 
egéfz Izrael: és mind a' míe vala 
tfizzel eméfzteték-meg.. 

3. Meg-érthettyűk ezekből a' 
dolgokból, hogy midőn a' Kerefz-
tények, meg-győzettetnek, és fa-
nyargactatnak a' Pogányoktól, az 
nem egyébért vagyon, hanem hogy 
az Iften haragfzík ellenek az Ő go-
noíz tseíekedetekért ;• mert igen 
vétkeztek, meg nem tartván az 

líten. 
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Iften parantsolatit. Annak-okáért 
ízűkség volna, hogy mikor â  Ke-
refztények a' Poginyok-ellen akar
nak hadakozni, elsőben békélné
nek-meg az ííiennel a' penitentzia-
tartás-ákal. Mert ha töredelmes ízi-
vei lélekkel gyúnáft, vállait tenné
nek az 6 bűnékről-; és a' Kriílus 
Szent teítét rifeta ízíveí magokhoz 
vévén, meg-áldoznának; kétség-
nélkfil kevés Kerefztény fok Po
gányságot meg-győzne, így tse-
lekedék Negyedik Leo Pápa, Kri
ílus Urunk fzöletéfe - után nyóltz 
ízáz négy efztendóben r mert meg
érté , hogy fok Pogányság kólto-
eótt-vólna-ákal a' tengeren Olafe-
prízágba, és fenki nem volna a' Ke-
reíztény Fejedelmek - közzfil, ki el
lenekmerne állani a'Pogányoknak: 
a' nagy fzivö Pápa hadat fogada, 
és maga ízemélye-fzerent Generá-
üíTa tón a' Kerefztényeknek. De 
hogy bátrabban meg-ütköznék a' 
Pogány ellenségekkel, meg-paran-
tsolá, hogy az ő vitézi mind meg
gy ónnyanak, és meg-áldozzanak. 
Meg - parantsolá hafonló - képen, 
hogy eggyík kezekben a' fegyvere 

. hordoznák, a! maiikban az olvasót, 
és mindenütt az úton - imádkozná
nak. El-érkezvén illyen módon a 
Pogányok eleibe, jól-lehet minden 
Kerefzténynek fok Pogány vóít e-
16tte , mínd-az-által meg-gy6zék 
őket, és ki-özek egéfz Olalí-or-
fzágbóí, nagy bötsületére a' nagy 
ízívű Pápának, és nagy hafznáxa az 
egéfz Kereízténységnek, 
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4. Heráklius Tsáízir idejében, 

pedig mivell-hogy a' Kereízrények 
fok rút vétkekkel bantouák-vaia-
meg az llr Iílent, ki-vákt képen 
a* Gőróg Imperiumban Fóka orfzá-
golván, ki igen gonolz életű Fe
jedelem vólc, kinek vége hafonló 
lón iftentelen gonofe- életéhez; 
mert Heráfc%s Tsáízár - által meg-
fofztaték egyfzer 's mind az Impe-
riumtúl, és életétől: meg - engedé 
az Ur ííten , hogy ellenek egy ke
gyetlen Tirannus támadna, ki igen 
nagy oftorok volt nékik, kit Kos-
droesnek Perfta orfzág Királyának 
hittak. Ez nem elégedvén azzal, 
hogy jerusálemet a' fzent vá-.ífc 
fegyverrel meg-vette, és el-rontot-
ta-volna, el - akará vinni a' Szent 
Kerefctet-is , mellyen az Úr Jésus 
Kriftus kínt,halált fzenvedett; melly 
ott állott Szent Ilona idejétől fog
va , a' ki azt meg - találta - volt. 
Kosdroes el-vívé Perlikba a' Szent 
Keréfztet, .és az 6 Bálványinak tem
plomába helyhezteté: az-után új-
jab' hadakkal fordula a' Kerefztény 
ojfzágoknak rontására. Bé-méne 
ki-váltt-képen az Impérium tarto
mányira , és igen kegyetlen dfihöP 
ségeícet tselekedék. Azon dúhőj-
séggel Egyíptusba érkezek, és A-
leksándria váraísát meg - vévé. Ot
tan egy-nehány napig roeg-marada; 
mert meg-érté, hogy Heraklíánus 
a' Heráklius Tsáóár attyanagy had
dal tnenne-ellene. De líienaek tit
kos kilétéből Herakliánus maga be
tegségével meg-hala, és az 6 feregi 

LI3 tel-



'íjo • A''Szent Kefztni 
tellyeíséggel el - ofzlknak. A' ke
vély Kosdrocs eléb' méné, és ke
vés- napok-alatt .minden tartomá
nyokat birtoka - alá* hajta , mel-
lyek Afrikában z' Tsáízáré voltak. 
A' Tunifiak orfzágác el-rontá, és 
ki - mondhatatlan nagy dühöfsége-
ket tselekedvén a' Kerefztények-
ellen, viízfza-tére Peruba az 6 or-
ízágába. 
.. 5-. Azonban Heráklius Tsáfzár 

midőn Konftkntzinápoiyban volna, 
gyönyörködvén, és vigan lakozván, 
mivel egy igen fzép leányzót v&tt-
vala j'eleségfil magának,' kit Marti-
íjának hittak -y végezetre vévé efzé-
b e , hogy a' dolgok rofzfzúl forga-
nának , és laffan-laíTan el-vefztené 
b&tsűletét, és az Imperkmiot. An
nák-okáért, minek-u tárnia alázatos 
követségek-által fok igíreteket té
vén békeséget kér t -volna, meg
ér té , hogy a' győzedelmes kevély 
Király, meg fem akarná halgatni 
az 6 igíretit; sót mint barbarus po
gány azt izené néki , hogy a' bé-
keségröl nem-is akarna addig vélő 
traktálni, míg a' Kriftus hitét meg 
nem tagadná, és nem lenne oí-
lyanná mint 6. Ez a" kevély fe
lelet, s&t undok káromkodás úgy 
fel-indítá a* Kerefztény Tsáfzárt, 
hogy az-eiótt.gond-viíeletlen lévén, 
Szivet vőn magának nagy ífteni buz
gósággal , és magát tellyefséggel 
meg-változta tá. Es kivanván meg
oltalmazni az Iílen tifztefségét y di-
tsíretefen viíelé magát , mint jó 
Eerdkéiiy Fejedelem, Annak-

íc Magafztalásároí. 
utánna minden tehetségével ízor* 
galmatoskodék, hogy jó kéízület-
tel meheíTen a-' pogány kevély Ki
rály-ellen; és hadakat fogadván 
és minden tábori dolgokat eí-ren-
delvén, meg-pára ntsolá, hogy az 
egéfz ímperiumban protzeíííókatjár-. 
nának, könyörögvén az Iftennek, 
hogy óítalmazná-meg a'Kerefztény-
séget, és bűntené-meg a'kevély 
Tirannusnak ifzonyű. káromkodá
sát , melíyet 6 Szent Felsége - ellen 
mert-vólna ki-mondani. El-indúla 
Heráklius Tsáfzár Konftantziná-
polybói, hogy véghez vinné azt a' 
feent hadakozkft, mindenkor job'-
kezében hordozván az Ur Jésus ké
pét , 's az ó ditsőséges fzent Annyá-
étj és a' volt a' hire, hogy az a' 
kép menny-orízágból adatott-vólna. 
Alnal-menvén a' nagyvadakkal a* 
tengeren, be - méné Afíába, hogy 
meg-fitközzék a' kevély ellenség
gel. Ki midőn meg-érté, hogy a! 

Tsáfzár olly nagy erővel menne ő-
véle meg-űtkSzni, tanátsot vőn a* 
barátitól, hogy maga ízemélyére 
gondot viíelne; és így bátorságos 
helyre vévé magát, és nagy férege
ket hagya erős Fejedelmeknek—* 
gond-viíeléfe-alatt, hogy a' tarto
mányokat, mellyeket az ímperk 
umbúi kt-ízakaíztott-vala, meg-ól-
talmaznák. 

6. Ebben a* hadban, meíly kö
zel hat.efztendeig tartott, nagy, 
és nevezetes dolgok tőrténének. 
Három rend-béli ütközet vúlt. El
ső ütközetben Heráklius meg-véré, 

és 
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jól meg-erófictse az 6 ot&igknafc' 
veg-helyeir, hogy a z ó d l e n ^ i öé ne 
mehetnének; Medkries navi >;« K>"-

és rút (zaladásra juttatta Salvacuft, 
ki a'Kosdroes első Fejedelmi kóz-
zul vők. Máfodik fitkózet annak-
utánna máfodik eíztendőben Sátzí-
uffal vák, ki erős Fejedelem vala: 
és olly rettenetes volt a' hartz » és 
a' Persák olly rettenetes - képem 
hartzokanak, viízíza akarván nyer
ni bőtsűleteket, meilyet az első 
ütközeten el-vefztettek-vala, hogy 
Heráklius igen nagy veízedelemben 
látá magát lenni: immár tsak nem 
hátat akarának adni a' Kereízté-
nyek,hogy el-ízaladnának, midőn 
könyörülvén az Úr Iften, meg-haí-
gatá az 6 hadnagyának Herákíius-
nak könyörgését, mivel-hogy hirte
len igen nagy zápor-efső támada az 
égből, melly a' nagy erős fzeleknek 
fuváía-alcal a' Pogányoknak orczá-
Jokra vitetek, és úgy el-vette azok' 
nakfzemek világát, hogy többé nem 
harczolhatván mind futni'kezdenek; 
és feivet vőnek a' kerefzténye.k,meg. 
ifmérvén, hogy az Iften hartzoína é-
rettek, és máfodik győzedelmet vő
nek , melly nagyob' volt az elsőnél; 
Végezetre hárma dfzor az-után-való 
eíztendőben Heráklius Tsáfzkr Razá-
taneíTel átkőzék-meg, ki Ieg-er5feb' 
Fejedelme vúlt Kosdroes Királynak: 
melly ütközetben olly erőien, és di-
tséretefen vifelé magát a' Tsáfzár, 
hogy tellyeíséggel el-rontá a'Kosdro-
es Király kevélységét. Ki kénfzerít-
teték leg-erósb, és bátorságosb hely
re ízorúlni az orízágában Perfiában: 
de az ő bujdosáfa utólsú romláft 

- ízerze néki; mert gondolván a hogy 

tnnyi rutáimat ada rályá tévé, és 
néki, mint magán.Jí vala, és őt;t 
fok hadi nápekkeí a' vég-hdyekea 
hagyá, hogy a' Tsá&ár hadait bé 
ne bocsátaná Perfia orízágba* 

7. Kosdroesnek még más fia-is 
vala nagyob' Medáríesnéí, kit Si-
roesnek hittak, kit illetet - volna 
az orízág koronája, mint-hogy ere
jére, 'sqkofságára nézve-is meg-ér-
demiette - volna. Az - okáért úgy 
meg-haraguvék az Attyára, hogy 
meg-akark őtet fofzcani. egyfzer 's 
mind az orfzágtúl, 's életétől: mei
lyet hogy könnyebben véghez vi-
heífen, gondola, hogy meg-eggyez-
nék Heráklius Tsáfzárraí. A' meg-
eggyezés titkon ión , illyen okok-
kai, 's fogadáfpkkal; hogy Siroes. 
a'Tsáízár kezébe adná az Attyát, 
és az attya - fiait, vagy elevenen, 
vagy halva: vifzfza - adná az Úr jé-, 
sus Ketefztét: fzabadon bstsátani 
Zakariáít a' Jerusálemi Pátriárkát, 
kit fogságban tartottak; és adn'a-
vifzfza mindeneket, a' miket a'Per
fia orízág Királya el - vett - vala az 
Imperíumból; ő pedig' tartaná-meg 
magának Perfia orízágot, és órók 
békeséget ízerzene mind a' Kerefa-
tényekkel. Ezek a' kótéfek pont
ról, pontra bé-tellyefedének; mivel
hogy Siroes azzal a' néppel, melly . 
ő-véíe vala, és azzal az erős fegéc-
séggel, noellyet Heráklius néki a .la, 
Perüa orízágnak Királya lőn, mtg-

őivéa 



'2jz K Szent Kerefzt 
ölvén az Attyat , és az attya-fiait: 
vifzfza-adá a' Szene Kerefztet: fza-
badon botsátá a' Pátriárkát; és 
mind bé-tellyefité aze , a' mit ma
gában foglalt a' fzövetség. 

8. Az-okáétt a' Szent Kerefzt 
minek-utánna tizen négy efztendeig 
lett-volna a'Persáknál, viízfza-ada-
ték. Heráklius Tsáfzár illendő há
lákat akarván adni az Ménnek, fok 
jó téteményiért, és vifzíza akarván 
vinni a' Szent Kerefztet a' régi he
lyére , Jerusálembe méné, és egy 
igen fzép proceffiót rendele, melly-
ben Heráklius igen gazdag öltöze
tekben mégyen-vala, még a' tze-
peláíi-is meg-valának rakva gyön
gyökkel, és drága kövekkel, és 
ollyan módon vifzi - vala a' Szent 
Kerefztet. Lön pedig , hogy bé-
menének a' váras kapuján, hogy 
fel-mennyenek 'a' Kálvária hegyre 
( Minek-előtte el-rontatnék Jeru^ 
sálem, a Kálvária hegye kivöl volt 
a' váraíbh, de újonnan meg-épít-
tetvén-a' várasba foglaltaték) Mi
kor azért a' Tsáízár bé-akarna men
ni , kénfzerítteték meg-állani; mert 
a' vállán lévén a' Sz. Kerefzt, men
nél inkáb' igyekeznék elő-menni, 
annál inkáb' láttaték meg. tartóz
tatni. Melly dolgon midón min-
nyájan tsudálkoznának, nem tud
ván az okát, mi volna, Zakariás a3 

Jerusálemi Pátriárka monda: Meg-
láfd Tsáfzár, hogy iliy pompás, és 
drága öltözetekben hordozván a' 
Kerefztet , a' Kriftus Iésus íze-
géríységét, és alázatoíságát igen 

iek MagafzíalásáróL 
keveísé követed.. Te igen gazdag 
ruházatokban vagy, 6 alatson ru
hában volt ; te Tsáízári aranyas 
koronát vifelíz fejeden , 6 tövis 
koronát vifelt: ö mezít.íáb ment 
te bárfonyból tsiníltt, gyöngyök
kel , és drága kövekkel meg-éke-
ílttetett tzepelfisben mégy. Eze
ket hallván a' Tsáízár, mingyárt 
le-veté a' drága öltözeteket , ki-
vévé a' maga fejéből a' Tsáfzári 
koronát, le-veté lábairól a' drága 
kövekkel meg-rakott tzepelfeóket; 
alatson köntösbe öltözék, és rae-
zit-láb, és igen könnyen kezde a' 
Szent Kerefzt-alatt menni , mel, 
lyet ugyan azon helybeli helyhez-
te te , a' honnét Kosdroes el-vitte-
vala. Annak-okáért Szent Kerefzt 
Magafztalásának innepíéfe , melly 
ezen a! napon eíztendönként fzen-
teltetik fokkal nevezetesb kezde 
lenni annak emlékezetére, hogy 
a' Szent Kerefzt-fa ugyan azon 
helyre vifzíza tétetett Heráklius 
Tsáízár-által, a' hóvá elób' Meg
váltó Kriftus Urunknak helyhez* 
tetett - vala. E' titkos dolog az 
napon törcénék, mellyen az A-
nya-ízent-egy-ház ezt az Innepet 
fzenteli, melly volt Szent Mihály 
havának tizen - negyedik napján, 
Kriftus Urunknak hat-fzáz huízon-
negyedík efztendejében. Szent Á-» 
gofton Doktor, és Szent Epiíánius 
azt mondgyák, hogy a' helyen, 
a' hol a' Kriftus Kereízte íél-állat-
tatott, volt Ádám Atyánk el-temec-
v e , és a' hólt ember koponyája , 

meiiy 



melly RSz§nségefen a' Kriílus Ke-
refzte alá irattatik, az Ádám fejét 
példázza. Mi-is minnyájan meg
halunk: vegyuk-fel azért a^kereíz-
t&nket, és kővefsük az Úr Jésüs 
Kriftuft, hogy mikor a' teftunk por
ba tér , a'lelkfink a'Szent Angya-

A.' Szent Mártírokról. ^75 
lókkal menny-onzagbati k e n d e z 
zen. Az utolsó iulec napján pc-% 

[itsftsécrefen fel _ A«, n j . . r , „ dig dits&ségefen fel - támadván, 
az Iítea orizágának or&k dksósé-
gébe teíteítói,, leikeítól b< | - m é , 
heísúnk, az Ur jésus Kriíhi^2Ct tC 
Kereízte, és haíála-kltal. Ámen. 

A S Z E N T E K 
É L E T É N E K 

HARMADIK RÉSZE. 
A' Szent Mártírokról. 

J Ok az igazai háborúsága: és mind 
fokból ki-fzabaiíttya őket az 

Úr. Pfalm. 33. v. ao-
Jdinden azért, a? ki meg-vaB engem1 

az emberek-elött, éti-is meg-vallom 
étet az Atyám-előtt, ki menny ek-
hen vagyon. Ne véUyétek, hogy 
lékes éget jöttem bot sátáni a'főid
re: nem jöttem békés éget botsáta-
ni, hanem fegyvert: mert el-válafiu 
tani jöttem az embtrt az attya-el-
len, és a1 leányzót az annya-ellen 3 
is a' menyet «' napa ellen: és az 
ember elimségi az ő háza népe. 
A^ ki attyát vagy annydt iűkáb' 
fzeretijjogy-fim engem", nem méltó 
hozzám: és a' ki fiát tv agy leányát 
inkáb' fzereti,hogyfem engem\ min 
méltó hozzám. És a 'kifel nem vé~ 

fzi kerefztít} "snem követ engem •> 
Sieatsk Elete, 

mm méltó hozzá?n. Matttr 10. 

De hajóit Sikkedvén békévelfzenved 
tek\ a kedves az Ifimnél. Mert erre 
hívattattok: mert d Kriflus-iifzen
vedet t érettünk, néktek példát bfípy-
van, hogy az § nyomdokit kévejsé
fek, 1. Pet. 2. v. ao. 

Meg-emlékezhetek á ti eUttetekjá-
rókról, a' kik néktek az Ifién igéjét 

. hirdették : kiknek látván magok 
vifelésének végét, kővefsétek litő-
ket: kúlőmbőzö, és idegen tudomá
nyuktól el ne vitefetek. Merfigenjó 
á malafzial-meg-erojjiteni a'fzívet, 
nem étkekkel. lM>r:ig.^.j.Sc^. 

Legyetek én kővetőim, a'mint én-is 
Ű' Kriftusé; mert mm á1 lefzédben 
vagyon az Ifién orfzága, hanem 

- a% erőben. 1. Cor. 4. v. 16• & ao. 
M m SZSÖÍ 



H'jif Szent Iftváa eíső Martif élete. 

Sz. ISTVÁN első Mártír élete. 
A?> Apoftohk tsehkeJetííSlj és íieve-

'íemAutorakiYáfiból fommdbafog
lalt at&t^ ViÜegás Alfonfus-által 

?,Idön meg-verették vol
na az Apoíloiokat_9 , 
Acior. f. v. 40. meg-
hagyák, hogy tellyef-
séggel ne fzóllanának 

a' Jésus nevében, és eí-botsáták 6-
ket. Es azok ugyan őrülvén, 
jnennek-vala-el a' gyűlekezet-elól, 
mivel-hogy méltókká l&ttek a' jésus 
nevéért gyalázatot fzenvedni. Egy 
nap fem ízunnek-vala pedig meg, 
a' templomban, és házonként ta
nítani, és hirdetni a' Kriítus Jésusít. 
Azokban pedig a' napokban neve
kedvén a' tanítványok fzáma, ASf. 
6. zúgodólkfok 16n a' Górógóknek 
a 'Zidók- ellen azért , hogy meg
vettetnének a' minden-napi fzolgá^ 
latban az ő ózvegygyek. Egybe-
híván pedig a' tizen-kettó a' Tanít
ványoknak fokaságát, mondának: 
Nem- méltó nékünk el-hagynunk az 
líien igéjét, és az afztalokhoz fzol-
gálnunk. "Vklafzfzatok azért atyám
fiai kózz'űletek hét jó hirú nevű fér
fiakat , Szent Lélekkel, és bóltse-
séggel tellyefeket, kiket,erre a do
logra rendellyunk. Mi pedig az 
imádságban, és az igének ízolgá-
lattyában léfzfmk foglalatofok. És 
tetfzék &\ beízéd az egéfz fokaság-
előtt. Es válaízcák Iftvánc hit
te l , és Szent Lélekkel teli yes fér-

fiat, és Fiiepet, és Prokomít, és 
Nikánorr, és Tímont, és Parmenát 
és Miklófl az Antiokiai jövevényt. 
Ezeket állacák az Apoítoíok- eli
be : és imádkozván reájok tévék 
kezeket. Es az tfc igéje nevekedik-
vata, és igen fokafodik-vala a' ta
nítványok fzama Jerusálemben: a 
Papokból-is. (ok féreg enged-vaia ' 
a' hitnek. 

1. litván pedig cellyes malaíz-
tal, és eróvel, nagy tsudákat, és 
jeleket tselekeízik-yala a' népben. 
Tkmadának pedig,: ríémellyek a' Si-
nagógából, melly neveztetik a Li-
bertinufokénak, és a' Tziréneieké-
nek, és Aleksándriaiakénak, és azo
kénak , kik Tzilitziábóí, és Aíiából 
valának, vetekedvén litvánnal: és 
nem állhatnak - vala ellene a' ból-
tseségnek, és a' Léleknek, a' ki 
fzóll-vala. Akkor alattomban kül
denek férfiakat, kik mondanák, 
hogy hallották - volna ótet , hogy ' 
káromló igéket fzóllott-volna Múj-
fes, 's az Iíten - ellen. Fel-indkák 
azért a' községet, és a' véneket, 's 
az Írás tudókat: és éfzve-futván 
ragadák ótet, és a' gyülekezetbe ví-
vék , és hamis tanúkat állatának, 
kik mondanák : Ez az ember nera 
fzönik a' ízent hely, 's a* tórvény-
ellen-való igékét fzóllani, mert hal
lottuk ótet mondani: Hogy ez a' 
Názáreti Jésus el-rontya ezt a' helyt, 
és eí-változtattya a' hagyományo-

kap? 



Szent litván első Mártír élete, 275 
meHyeket Mójfes nékünk déböl, nem tadgyuk mi leké.' És kat 

adott. És reá nézvén mmnyájan, 
a kik a' gyülekezetben űlnek-vaia, 
látták az 5 ortzáját, mint az An
gyal ortzáját. Acl. 7. Mqnda pedig 
a' Papi Fejedelem: így vannak-e 
ezek ? Ki monda: Atyám-fiai férfiak, 
és Atyák, hallyátok-meg: A'di
csőségnek Iftene meg-jelent a' mi 
Atyánknak Ábrahámnak. 

3* Ezeket mondván Szent lit
ván, eló-ízámiálá azokat a'ki-mond-
hatatlan. nagy , jó - téteményekec, 
meHyeket az Ux Iíten tselekedect 
a' 'Zidó nemzettel; mi-képen Já-
. kob az ö fiaival egyetemben a' nagy 
drágaság-miatt Egyiptusba ment-
vólna, és otan lakék ? jófef halá-
la-után nem emlekezének-meg az 
Egyiptziaiak azokról, meHyeket Jó
fef cselekedett-vók nékik , hanem, 
igen fanyargatták az Izrael fiait. De 
az Ur Iften meg - ízabadítá ókét 
Mójfes-által a'Fáraó rabságából, 
a' veres tengeren fzáraz lábbal hoz
ta őket által, és az 6 ellenségeket 
a' veres tengerbe vefztecte. Ez a' 
Mójfes, a' ki az Izrael fiaínak mon
dotta: Prófétát támaízt néktek az 
Iften az Atyátok fiai-kózzol, minc 
engemet, azt halgafsátok. Ez a' 
ki az életnek igéjét vet te , hogy 
nékünk adná. Kinek nem akará-
jvak engedni az Atyáink: hanem 
meg-veték, és ízivekkei Egyiptus
ba ibrdúlának, mondván Aáronnak: 
Tsinálly nékünk Ifteneket, kik ei&t-
tfink járjanak: mert ezt a' Mójíeft, 
a'ki minket ki-hozott Egyiptus fól-

borjut csináltak a" napokban, és ál
dozatot töttek a' bálványnak és 
vígadnak-vala az 6 kezeknél-: alkot
mányiban. Végezetre monda né
kik : Kemény nyakuak, és kornyül-
metélleden fzívűek, és ífilSek, d 
mindenkor ellene-állótok a' Szent 
Léleknek,a' mint az Atyáitok, úgy 
tí-is. Melly Prófétát nem fildóz-> 
tek az Atyáitok ? és meg-ólték azo
kat , a' kik az igaznak el-jövetelée 
hirdették, kinek ti moít árúlói, és 
gyilkofi voltatok: kik a' törvénye 
vettétek az Angyaloknak rendeléfe-
ákal, és meg nem őriztétek. Hall
ván pedig ezeket, dúl-fulnak-vala 
fzívékben , és fogókat, tsikorgat-
tyák-vala reája. Holott pedig tel-
lyes volna fzent Lélekkel, az égre 
tekéntvén, látá az Iften ditsösé-
gét, és a' Jésuft az Iften jobja-feíól 
állani. És monda: Imé nyitva lá
tom az egeket, és az ember - fiát az 
Iften jobja-felöl állani. Fel kiált-. 
ván pedig ók nagy ízóval, bé-du-
gák az 6 fülöket, és egyenlő aka
rattal reá rohanknak. Es ki - vetvén 
ótet a'váras-kivfil, kövezik-vala: 
és a' tanúk le-tévék az ó ruhájo-
kat egy ifiúnak lábainál, k̂i Saa-
lusnak hívattatik-vala. Es kóve-
zik-vala litvánt, ki könyörög, és 
mond-vala: Uram Jésus ved' hoz
zád az én lelkemet. Térdeire ef-
vén pedig, nagy ízóval kiálta, 
mondván : Uram ne tulajdonítsd 
nékik e' bűnt. és midón ezt^oíi-
dotta-vólna el-aluvék az Úrban* 

Mm % Attor* 



27^ Szent likán első Mártír élete." 
JlBer. <?. A' napon pedig nagy ül
dözés lón az Anya-fzent-egy-házban, 
melly Jerusálémben v a k , és min-
nykjan-el-ofzlának Júdeának, és 
Sarnariknak tartományiba az Apo-
ítolokoü-kivul. Gondgyát vifelék 
-pedig az Kten-fél6 férfiak Iftván-_ 
n a k , és nagy firáíi tőnek rajta. y 

4. Erről a' ditsőséges Szene 
Mártírról fok jeles dolgokat írta-
nak Szent Ágofton, Nifsénus Szent 
Gergely, Kriíblogus Szent Péter, 
Eusébius, Nitzéta, és többek fokán. 
Méltán-is, mivel-hogy ez a' ditsó
séges Mártír fok júságos-tselekede-
teknek vilkgofságával tündöklött. 
Ki-vkltt-képen a' Jésus Kriftushoz, 
és fele-baratihoz-vaíó buzpó fzere-
tettel , mellyet meg-mutatott olly 
erős bizonyságot tévén az Iílen Fiá
ró l , és olly kegyefen kőnyőróg-
vén az Mennek a' maga íllenségi-
ér t , a' kik őtet életétől meg-fofz-
tykk-vala. Innen vagyon , hogy 

az 6 imádsága olly kedves vúlt 
Iften-elótt, hogy a' mint Szent Á-
gofton, és Arany-fzájú Szent Já-
nos mondgyák, a' Kereíztény A-
nya-fzent-egy-hkz a' Szent litván 
első Mártír imádsága-által nyerce 
magának Szent Pál Apóitok. Sz. 
Ambrus Doktor azt írja, hogy a1 

Szent Iftván kőnyőrgésének gyft, 
möksét lkttytrk a? Apollóiban:, 
mert Saulus, ki az Iftván kővezői-
nek ruháit orizí-vala, nem lókkal 
az-után a'Jésus Kriftus malaíztya--
álral Apoltaik vákozék, ki az-előtt 
fildőzö vak. Szent Iftván; Levita-
ságra fzenteltetett-vólt a' tőb' tár
faival egyetemben az Apoftolok-ál-
taí. Szent Agoíion Doktor fok tsn-
dákat í r t , mellyeket az Hten a' 
Szent Iftván clsb Mártir .érdemiérc 
tselekedett. Eusébius azt írja, hogy-
a' Sz. Iftván hálák volt Kriftus U-
runknak harmintz-negyedik eízten-
dejében, Trbérius Tsáfzár idejében. 

Szent ISTVÁN első Mártir teftének 
meg-találáfa. 

Lufitáms Pap-által meg íratott. 
I - T j O n ó r i u s , es Teodúíius Ró-

JLi mai Tsáfzárok idejében, ét-
ízakának idején, midőn a' Kerefe-
telő helyen nyugodnám, a' hol fzok-
tam-vala alunni, hogy a' reám bí
zott Anya-Ízen t-egy-h.ázra jobban vi
gyázhatnék , és' fzorgaImatosban_j 
kéfzen lehetnék,. mikor az én hí
veimnek hirtelen, való ízflkségei 

vannak: harmadik óráján az éjnek, 
melly. az első vígyázás, úgy látízék 
nékem , mint-ha lélekben el-ragad
tattam-volna: és láték egy igen 
tifzceletes öreg embert , ki papi 
ruhában vak: meg-őízűlct ember, 
és nagy hofzfzú ízakállú vala, a' 
ruhája fejér de arannyal, és drága 
kövekkel meg-rakott, mellyekben 
a' Kerefzcnek jele mindeniket látfzík-

vala, 



Sz. litván első Mártír tettének meg-taláíáfa, 277 
valá; és egy arany-vefzfzot tart- köveztetett a"Zidóktól, és a' Papi-
vak kezében. Hozzám közelgete, fejedeímekt&l Jerusálemben a'váras 
és a' job' oldalamon illetvén az arany kapuján-kivfil, melly é&akra va-
yefzrzőveí , háromkor nevemen-* gyón Tzédár-felé. Az 6 Szene te-
fzólíita, mondván í Lucziane hal- fte egéfz nap, és egéfz éjjel ott al
ga is engem'Lutziáne. Az-utkn G6- lőtt el-temetteden; merc úgy pa-
rógfil monda: Menny-el Jerusálem rantsokák- vala a' Sinagúgkríak i-
vkrafsába, és mondgyad János Pűf- íientelen fejedelmi, hogy a' vadak 
pöknek: Meddig maradunk bé-re- ennék-meg aze; de femmi azt nem 

• kefztve? miére nem nyittya-meg illette, mert úgy tedzett az Iften-
nékftnk? Mond-meg néki, hogy az nek. En Gamáíiel kóny&rölvéa a' 
Itten el-rendelte, hogy o. Páfpók Jésus Kriftus fzoigáján, jutalmat 
lévén , 6 légyen az, a' ki minket kívánván nyerni az Úrtól, fok Ke-
meg-talállyon. Mondgyad néki, refztényeket gyüjték-egybe, és ké-

* hogy mingyárt fzorgalmatoCsággal rém ókét, hogy mennének-el éj-
nyiíía-meg a' koporsót, a7 hot a' mi jel, hoznák-el azt a' teftet, és vin-
tefteink vannak, hogy a' mi ko- nék az én majoromba, meüynek ne-
ny&rgéfink-által az &rok Atya Iften ve Tsafargamala, melly magyaráz-
az o -Szent Fiával az Úr Jésus Kri- tátik Gamáíiel majorjának , húíz 
ftuffal, és a' Szent Lélekkel, nyiíTa- mély-foldnyire távúi Jerusálerntöl. 

- meg az ó Ifteni kegyeímefséget, és Én mindeneket el-kékítettem, a' 
tselekedgyék jót a' világnak, melly mik a' jrégre fzfikségeíek voltak: és 
az el-romiásnak nagy vefzedelmén azok eí-vivák a' teftet, és el-teme-
vagyon a" fok gonofzságokért, mel- tök ottan egy új koporsóba nap* 
lyek abban naponként történnek, kelet-felé: és hetven napig mara-
En nem annyit gondolok az én te- dának ott velem a' Kerefztények, 
ftefnmel mint azokkal, mellyek az ízűntelen íirván; és mindenkor ízűk
én teftemmel temettettek, kik min- séges eledelt éh adtam nékik. Más 
den bótsuletet, és tifzteletet meg- koporsóban p.edig k&zel oda Niko-
érdemlenek. démus vagyon, ki Jésushoz jőve 

1. En felelék néki mondván: éjjel, és 6 monda néki: Jocm. j . 
Ki vagy te Uram, és kik azok, a' ©. 3. Ha ki ujjonnan nem ízületik 
kik a' te taríaságodbaa vannak ? Fe- vízből, és Szent Lélekből, nem me-
lele nékem, mondván: Actor.22. het-bé az Iílcn orízágába. Ki az-
En ,Gamáíiel vagyok , a' ki Szent után meg-kereízteltetett a' Kriftus 
Pál Apollóit tanítottam Jerusálem- tanítványitól: mellyet midőn a"Zi-
ben. A' ki pedig én velem vagyon, dók meg-értettek-vólna, meg-foíz-
a'koporsóban, nap-kelet-felé, az tották ótet az 6 Fejedelemségétől. 
Szent litván elsé Mártír, ki meg- Meg-átkozták^ és a' váraiból ki-ve-. 

Mm 3 tet-



2j$ Szent litván 
tették Stet. En Gamáliel meg
értvén ez t , ki haíonló-képen fzo-
rongatáfokat ízenvedtern a' Jésus 
Kriftus fzeretetéért, k&nyörűlék 
rajta, és az én majoromba vívén 
é t e t , ott tápláltam, és ruháztam 
mind hóltaiglan; és az-utkn más ko
porsóba, a' Szent litván teltéhez 
k&zzel tiízteíségefen el-temettem. 
Ugyan azont tselekedtem az én fze-
relmes fiammal Abidonnal, ki ve
lem egyetemben meg - kexefztel-
te te t t , a' Kriílus tanítványi - által, 
húíz efztendós lévén: ki eléb' meg-
hala nálamnál, és én temettem - el 
étet abba a' koporsóba, melly fellyeb' 
van a' többinél, a' hová meg-paran-
ísoltam-vólt, hogy tegyék az énte-
ítemet-is halálom-után. Az én fe
leségem Etnás, és az első ízűlótt 
íiam Sedemíás, más majorban te
mettetek , mert nem akarának Ke-
rejztényekké lenni. 

3. EnLutziánHsKriftusnak mél
tatlan fzolgája meg-kérdem íket: 
Hol talállyuk-fel a' helyt, a' hol a' 
t i ízent tettetek vannak? Monda 
nékem: A' mezónek kézepén, melly 
közel van a' majorhoz, és Della-
grabnak hívattatik, melíy azt téfzi, 
hogy az líten ízolgaié. Akkor én 
fel-iérkenék tellyeíséggel, és nagy 
alázatofsággal kóny&rgék az Iften-
nek , hogy , ha ez a' látás ó Szent 
Felségétol vagyon, engeJgye-meg, 
hogy máibdízor, 's harmadfzor-is 
meg-láthaiíám. Ez látás pénteken 
vala, és azon egéíz héten bójtólék 
mind a' más péntekig , és éjjel u* 

első Mártir 
gyan Gamáliel, haíbnló - képen 
mint ez-elétt, meg-jelenék nékem 
mondván : Miért nem mentél meg
mondani János PíiípSknek, a' mic 
néked meg - parantsoltam , hoo-y 
meg-mondgyad néki? Felelék né-
k i , mondván: Uram nem mertem 
elsóben oda menni; mert félek 
hogy tsak meg-nevet engem, és 
balgatagnak itíl lenni. Az-okáérc 
kőnylrgóttem az Iltennek , hogy 
máfodízor, 's harmadízor-is kfild-
gyón-el téged' én-hozzám méltatlan 
ízolgájához. Monda nékem: Tse-
leked'-meg, a' mint néked mondom; 
és hid'-el bizonnyal, hogy iga2ak 
az én fzavaim. Ezeket mondván, 
el - rejtezik , és én fel - íerkenvén, 
hálákat adék az Iítennek, kónyó-
rőgvén, hogy harmadízor-is meg-
láthaíTam e' látáít. 

4. Meg-maradák az-után-is a' 
bójtölésben, és harmadik pénteken, 
ugyan azon órán, mint kétízer an-
nak-el6tte, íácám én-hozzám joni 
Szent Gamáliek fenyegetvén en
gem', és haragját mutatván ellenem., 
és monda nékem: Mi az oka, hogy 

• mind: edig el-mulattad, és nem 
mentél-el meg-mondani János P&f-
p&knek, a mint néked parantsol-
tam-vólt. Mitsoda mentséged lé-
ízen az Iften-elótt e' dologban, és 
mint reménled, hogy botsánatot 
nyerhefs tőle az itüet napján, így 
meg-utálván őtet; mivel-hogy meg
utálván engem', az Iftent utáltad-
meg; mert a' mit én cselekeízem, .6 
parancsolta, hogy cselekedgyem. 



teftének meg - találáfa. zj'y 
Nem látod t e , melly igen meg-hák a' dicsőséges Szent litván első Mar
áz ífeni ízei-etet, melly fok go- tir telte, ki a Jésus Kriftus fzere-
nozságok, és fzorongatáfok tatákat- . tétéért a 'Zidók - ellen erős bak
nak az egéfz világon, mellynek vívott, ebbe a'várasba hozattafsák. 
nagy fzüksége vagy|Jfc hogy ere- Menny-el azért édes fiam, és ásd-fel 
dezzunkő-érettej miért vagy hitet- .ama' nagy kó-rakás allyát, melly 
len az 6 romlására. Meg nem gon- abban a' mezőben vagyon, mellyet 
dolod t e , hogy a' pufztában íök áj- te mondaíz;-merc talám ottan léfz-
tatos emberek vannak, jobbak na- nek azok á Szene tellek, meüye-
ládaál, és azokat el-hagyván, té- ket ha meg-találandafz, ad' érté
ged' váíafztott az Iften, ennek a' fémre nékem, 
titkos dolognak ki-nyilatkoztatásá- f. Ezek így lévén vifzfza-térék 
ra? E' volt az oka, hogy az Iften azénAnya-fzent-egy-házamba,ésk&-
fendeléséből más majorból ebbe jő- nyórógvén az Iftennek, • nyilván 
nél Plebánufságra, hogy te-általad meg-parantsolám a' kőzségnek_s, 
a 'mi telteink ki-nyilatkoztaffanak hogy ki-ki jó reggel fel-kelvén, men-. 
a' világnak. Kelly-fel mingyárt, nyenek abba a1 mezőbe ki-áfni aze 
és menny-el meg - mondani a' Ptif- a' drága kintset. Más nap azért jó-
pőknek, hogyvminket ki-nyilatkoz- reggel ditsíretet, és hálákat adváns 
taflbn, és nékönk egy templomot fzokáfunk - feerént az Iftennek , 
építtsen az imádságnak véghez-vi- minnyájan el-ménének fel-á(hi az 
telére , hogy a' mi kónyőrgéfínk- allyát annak a' kö-rakáfnak, melly 
által az lilén kőnyőr&llySn az 6 a' nékem meg - jelentett mezőben 
népén. En pedig látván őtet olly vala. De egy Iílen-féló Nugéczius. 
nagy haraggal, refzketvén mondék nevű ember én - hozzám jőve, 
néki: Uram nem voltam hitetlen, mondván , hogy aZ el-múlt éjjel 
hanem a harmadik jelentéit vár- meg-jelent néki Gamáliel, és meg-» 
tam: de immár el-megyek meg-tse- parantsolta , hogy mondgya- meg 
lekedni, a' mit nékem parantsokál. nékem, hogy az ő tellek nintse-
El-rejtezék a' látás; én pedig fel- nek az alatt a'kő-rakás-alatti merc 
ferkenvén, jó-reggel Jánoshoz a' azt a' Kerefztények, kik hetven 
fzent Püfpőkhóz menék ; és néki napig íiratták Szent Iftvánt, annak 
mind elő-befzéllém, a'mit láttam, a' lírásnak emlékezetére rakták ; 
és hallottam-vala. Ki midőn meg- hanem egy kevefsé továb' ásnák, 
érté az én fzavaimat, kőjiyveze ő- a' helyen, mellyet Dabathaliának 
rőmében, és monda: Aldafsék az hínak, melly magyaráztatik erős 
Úr Jésus Kriftus, az élő Iftennek emberek helyének, és ott találtat- ' 
Szent Fia. Ha úgy van, úgy-mond, nak-meg az 6 teftek. Én hálákat. 
a' mint te mondod, fzűkség, hogy adék azlítenoek, hogy társat adotc 

ttékern, 



2go Szent íftván 
nékem ez jelentésben j de mind-az-
áltai meg-ásók a'kö-rakás allyát-is, 
melly tsak hafzontalan lön, merc 
femmit nem találánk. Annak-u-
tánna arra a'helyre menénk, mel
lyen Nugetzius atyánk-fia mutatott 
vala; mellyet fel-ásván, három ko
porsót találánk, kö-táblákkal be
fedve, mellyeken három nevek va-
lának írva tudni-illik: Tzeliel, melly 
magyaráztatik ; Iften ízolgájánakj 
és Appan, Dardan , melly magya
ráztatik, Nikodémésnek, és Gamá-
lielnek. Nem akarám , hogy meg-
nyittaíTanak a' fzent koporsók, a' 
míg János Píifpőknek meg-jelen
teném , ki Lidda Diafpolisba fzent 
Gyülekezetet ízolgáltat - vala. Ki 
midőn meg-értette-vólna., mingyárt 
«l-j5ve két Pfifpők tárfaival. 

6. - Mikor a' Szent íftván els6 
Mártír koporsójáról fél - emeltetek 
a kö - tábla, olly gyönyörűséges 
jó-illac jöve - ki onnan, hogy foha 
az ember e' világon ollyant nem 
érzett: úgy tetízik - vala nék&nk, 
mint-ha a' földi paraditsomnak gyö
nyörűségében volnánk. A' népek
nek pedig nagy fokasága vala ot
tan , kik - között fok betegek va
jának , kik a' meg-nevezet gyönyö
rűséges jó-illatot érezvén, Mlömb-
féle betegségekből meg-gyógyúlá-
nak , k:k hetven hárman voltak. 
Annak-utánna a' más két kopor-
sók-is meg nyíttatának, mellyek-
nek eggyikében Nikodémus' vala, 
á' málikben, melly nagyob' vala , 
jol-lehöt_tsak egy volt, mind-az--

első Mártír 
által belől két réízre tsinákatott 
abban pedig Gamáliel, és Abidqn 
az 6 fia valának , és abban bizo
nyos jelek voltának, mellyek meg. 
ismertették "a^Gamáliel teltét, a' 
fiáétól. Mind ezek a' fzent teltek 
iilendőb' helyre vitetének. " A' 
Szent litván tefte pedig a' Sión 
Templomába vitetek. En Lutziá-
nus az ő kezeinek apró tsontots-
káibol egy-néhányat magamhoz vé-
vék. Az ő "tefte porrá változott 
vala, és annak a'porából-is vót-
tem egy-kevefet: és mind azokat 
a' Szent Avítus Paphoz kfrldém y 
hogy néki-is réfze leheíTen abban 
a' drága kintsben , és emlekezzék-
meg mi-érettünk könyörögni az 
Iftennek, hogv, méltók legyünk 
meg-jelenni az Ur Jésus Kriítusnak 
ízíne-előtt. Ezek a' Szent teltek 
meg - találtattak Kriftus Urunknak 
négy ízáz efztendejében 7 Karátson 
havának hufzon - hatodik napján, 
azon napon űlliazAnya-ízent-egyház 
a' Szent íftván első Mártír innepe 
napját. Ezeket irja Szent Lutziá-
nus Pap, ki a' mint monda, a' Sz. 
litván első Mártír teltét jerusá-
lembe vitték, és a' Sión templo
mába helyheztették. 

7. De annak - titánná az ifiú-
Theodófius Tsáfzár Konítántziná-
polyba vitette. Ez-utan pedig Pe-
lágius Pápa idejében, ki a"1 Szent Pé
ter Székén ölt Kriftus Urunknak 
őt-fzáz hatvan efztendejében, ez 
aJ Szent ,.teft Konítántzinápolyból 
Kómába vitetek, Kis-aízízony ha-' 

vanak 



teftének meg-találáfa, « z$t 
vának harmadik napján, melly nap. Szent-ákal meg-győgytűa. Ugyaö 
ja rendeltetett az 6 meg-caiálásának ezen Pap más rend-béli betegsége-
ínnepe napja. Ez a\ ditsóséges tett miatt, á'halálnak óráján lévén, mi--
Veránius mezeire vicetett, abba a' dón a' Szene litván relikviaival íl-
koporsóba, mellyben a'Szent LÓ- lettetect-vóma, mingyárcmeg-gyó-
rintz Márrir tefte-vala helyheztet- gyula. í g y fzekér - által jára egy 
ve , és aztmondgyák, hogy .mikor gyermeket, ki íz&nyfr halálíaírneg-
a koporsót meg-nyitották, hogy a' hala,* az Annya a' Szent Ifitán terp-
Szent^Iftváh teftét oda tegyék , a'-
Szent Lórintz ."Mártír cefte magá
tól bal-kéz-felé ment, hellyt hagy
ván |ot}-kéz-fel61 Szent litvánnak. 
Szent Ágofton Doktor fok tsudá-
kat í r , mellyeket némeüy helyeken 
cselekedett az Iften ,; mikor ki-nyi--
ÍKtkoztaték a' Szent litván tefte, 
kinek tifztefségére az egéfz kerefz-. 
ténységben fok templomokat épí
tenek. Midón egy Pttfpók a' Szent 
íítván teftéböl - való. némeüy mara
dékokat vinné, egy vak afzízony-
állat hozzája kózelgece, hogy né
ki tífzteletet tenne, és .mindgyárt 
meg-nyeré az o fzemeinek világát. 
Más Püfpftk pedig Lutzillus nevíi 
azon fzent relikviákat illetvén, ré
gi nehéz betegségéből meg-gyú-
gyula. Eukárius Spanyol Pap, kit 
a' guta meg-ötétt vók , ez által a' 

plomába vivé'ótet, és nagy íiráíTai 
kónyörge az lítennek, és e* dicső
séges Szentet fegétség&l hivá, és 
a' gyermek fel-támada minden fo
gyatkozás nélkül. Két atyádfia--
kat, egy férfiat, egy aízízony-ál-
latot, meg-átkoza az Arinyok, és . 
minden tagjok reízket-vala a' nagy 
fajdalomtól fzorongattatván , és 
mindenfitt kerefvén, foha orvofsá-
got nem találnak-vala; végezetre 
meg - gyógyulának a' Szent íítván 
templomában , jelen lévén Szent 
Agoíton Doktor, ki eló hozza ezt 
a' csudát j mellyet ízeméivel látott. 
Nagy érdeme van^ ennsk a' dksö-
seges Szencnek az Úr Iften elótt: kér
jük azérc étet, efedezzék érettünk, 
hogy az Ur Jésus Kriftus 'érdemé-
áltál nyerheísuk-el az örök dicső
séget, Ámen. 

Szent LÖRINTZ Mártír élete.' '; 
A' Rámái Notáriufok - által meg- nemzet vólt5 Oska váraíiábül Ki

íratott, ragona orízágban: az o attya, és 
I. T"\EtziusTsafzár meg-fogatáRo- annya ízentek vúlfek; az.attyát hít-

xJ mában Máíbdik,Sikíztus Pá- tákOrentziufnak,azannyácPatzíen-
pá t , kinek Levitája, és Eípereftye tziának; Oska várafsában meg-illik 
tóit .Szent Lórintz, ki Spányq} innepe-napját fiiad a'kettónek. 

Szentek SI«tc, ' , J í l* SzeQf 



2% 2 Szent Lorint; 
Szent Lőrintz mé,g kicsin korába 
Romába mérie, Es ott olly ízent 
életet vifele, hogy Sz. Sikíztus Pá
pa látván az ő ízent erkőltsit, és 
jó példa adását Levitává, és Eípe-
refté rendelé 6tet, ésazAnya-ízent-
égy-tiáznak kintseit kezébe bizá. 
Azt írja Szent Ambrus Pufpök, 
hogy bizonyos fomrna pénze volt 
Sikíztus Pápánakjmeilybol magát, és 
tselédét táplálta, és a'fzegények-
nek alamifnát adott.. Annak felet-
•te némeily arany, és ez&ft edények, 
és drága öltözetek voltak az Oltár 
ízolgálattyára, mellyeket az áita-
tos gazdag fzeméllyek ajándékozta-
nak„? úgy-mint a'két Filep Tsáfzár, 
Mammea Juliána, Szeverus Sándor 
Tsáfeár annya, és Domitillá Flavia, 
és egyéb' Kerefztények, kik drága 
ajándékokat adtának az Anya-fzent« 
egy-háznak, mellyekre,hogyjó gon
dot vifelne, Szent LÖrintz váiafz-
taték a'Pápától. - De annak-urán
ná meg-fogattaték, Sikfztus Pápa, és 
midőn az igazságnak ízolgai - által, 
eggyík témletzből maiikba hur-
tzoltatnék, hogy halálra fzententzi-
áztaísék, mivel-hogy nem akará 
imádni e1 Bálványokat; Szent Lő-
ríntz ,ki véle egygyütt él vala, véle 
egyeternbs akara menni a' Már
tiromságra; Azokáérc hozzája kö
zelgetvén, monda néki: Hová mégy 
.édes Atyám, a' te fiad-nélkűl ? Ho
vá íietíz olly igen Szentséges Pap, 
a' te fzolgád nélkül ? Soha te Misét 
nem fzolgáltál az oltáron a* te Le
vitád néikjü, és x&oQfíxi a' te vé-

Martir élete. 
reddel áldozván, nem akaríz ea-r 
gem' cáríaságodba venni ? Moad, 
meg nékem édes Atyám, mi nem 
cetízik néked én-bennem , hogyan, 
gem' így el-akarfz hagyni JTalám mél
tatlannak íímércél engem' valamelly 
tselekedetemben , melly miatt nem 
érdemlem-meg, hogy veled legyek? 
Talám attól féífz, hogy nem ki
vethetlek,, téged' ? Próbáld meg, és 
meg-látod ? kí' vagyok én. Te né
kem tiíztetetes fzolgálatot adtál, 
hogy az Úr Jésus Kriltus Szent Te
ltét, és vérét oíztogaflam a'Ke* 
reíztényeknek, és nem akarod, hogy 
réfees legyek a* te vérednek érde
mében , tárfad lévén a,! te halálod
ban , és egybe-elegyítvén az én vé* 
remet á' te véreddel ? Ábrahám 
nem ónnón magát, hanem a' fiát 
Izsákot akafá meg-áldozni az Men
nek. Szent Péter 'meg-engedé, 
hogy elsőbben hallyon-meg Szene 
litván az 6 Levitája. Te-is azért 
tselekedgyél hafonló - képen , bo-
tsás elöl engem', avagy enged-meg 
nékem, hogy el- mennyek a' te tár
aságodban. Felele néki Sz. Sikíztus. 
Pápa: Én téged nem hadlak-el édes 
fiam, s&t bízonyofsá téfzíek, hogy 
a' te hartzod erősb' 5 /és fokkal ke* 
ményeb' léíien. En mint öreg 
ember, és erőtlen hamar el-vége
zem páílya-futáíbmat, de te mint" 
ífiú , és vaftag nagyob' győzedeí-."' 
met nyerfz a' kegyetlen ellenség- ' 
ellen: mert a' te győtrelmid fokkal 
nagyobbak léCznek. Azon fe t&> 
rődgyél gondolkodván, hogy a' fo

kira. 



'Ézttit Lőrint 
kára lenne, mert ez-után három 
nappal ezen allapoiban fogod ma
gadat látni, a' meliyben engem'látfz 
moilan:, és Lörintz Levita követni 
fogja Sikfztus Papot. Nem illendő 
dolog j hogy te rneg-hally az én tár-
faságomban, mert úgy látízanék., 
hogy te mint ereden, és kicsin hin 
tö, íz&kölködnél tanitó-meíler nél
kül a' halálra, és így nem xiyernél 
©Ily nagy tifzteletet, mellyet nyer
ni fogfz, ha te tsak magánofon haEz-
meg. Moft azért tsak egy dolgot 
bizok reád, hogy nieg-tseleked-
gyed; kérlek meny-el hamar, és 
az Ana-fzentegyház kincseit ofzto-
gasd a' fzegényeknek, hogy mind 
azok a' kintsek ne juiTanak kezé
be a' kegyetlen ellenségnek , ki 
azokat igen fzomjuhozza,. 

a. Szent Lörintz mingykrc el-
méne meg-cselekedni, a'niit a'Pá
pa parantsolanéki: magához vévé 
az Anya-fzent-egyház kincseit, és 
ízéllyeí kezde járni Komában , pe
relvén , a' kinek ofztogafla. Éjjel 
azért a' Tzelius hegyére juta , egy 
Kerefztény özvegy afzGcony házá
ba, kic Tziriákának hittak, ki fok 
Kerefztényeket tart vala el-rejtve, 
kik a' kegyetlen íddözéfek-miatt fu
tottak vóit oda: ez az özvegy afz-
fzony nagy fó fájdalmat fzenved va
la , melíy ötét fefintelen gyötrötte : 
Szent Lörintz meg-gyógy itá ötét , 
fejére tévén kezét, és íegétscgöl 
hiván az tír Jésus nevét. Az-után 
a' KereízcényeJi lábait meg-mosá, 
és mindeneknek fok alanaHhát ada. 

z Mártír élete. •' 2B3 
Ugyan azon. éjjel egy Kreltzentzius 
nev& vak embert meg-gyógyita", 
ízeméire vetvén a' Szent Kerefzt 
jelét, meg-ada azoknak világofságát. 
Ezt egy Nartziffus nevfi Kere&cény 
ember házában cselekedte, a' hol 
fok Kereíztényéket vigafztala-meg 5 
kik ott valának el-rejtve, és min
deneknek fok alamiíhát ada. On
nét Ekvilinus, és Viminalis hegyek
közé méné, éz ottan a' Nepötziánus 
barlangjában egy Papot talála , kit 
Jufetinufnak hittak, kit Sikfztus Pá
pa fzentelc volt Papságra. Mikor 
meg-íátá ötét Szent Lörintz, a' Iá. 
baihoz borűla azokat meg-tsókol-
ni, a Papság rendének tifzceletéért, 
melly nagyob* a' Levita rendnél. 
Jufztinus nem akará meg-engedni, 
és Szent Lörintz monda néki: Adgy 
fzabadságot nékem , hogy moífam-
meg aT Kerefztényeknek lábait, kik 
ebben a' barlangban vannak, és a' 
te lábaidoc-is; és enged-meg nékem, 
hogy töltsem-bé az én kivánságo-
mac. Ez a' Kriítus ízava, úgy-mond 
Jufzcinas,én nem akajkk ellenzem, 
tseleked'-meg, a'mint néked tetfz'ik* 
Abban a' barlangban hetven Kerelz-
tények valának, férfiak, és afzfzqny 
álatok; Szent Lörintz vizet öntvéa 
egy medentzébe, meg-mosá a' lá-
bokat mind a' férfiaknak, meg-tsó-
kolván azokat nagy alázacofsággal, 
és az-ucán alamisnát ada, mind a* 
férfiaknak, 's mind pedig az afz- • 
fzonyoknak. Iilyén módon na
gyob' réfze -el-oíztogattatott az A-
nya-fzent-egyház kincseinek; és a' 
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gg4 Szent Lőrintz 
tíraga. edények, mellyeket fzfikség 
vők meg-tartani az oltár ízolgálat-
tyára, bátorságosb helyre tétetének. 
Hlyen módon jára Szene Lőrintz 
egéfz nap, és cgéfz éjjel, gyako
rolván magát az irgalmafságnak, és 
alázatofságnak tselekedetiben , és 
így kéfzúle a' Márriromságra. 

3. Annak-utánna . tellyefséggel 
eleget révén a' Szent Sikfztus akarat-
tyának, tértének, hogy mikor ki
menne a' Nepotziáous barlangjából, 
már nappal lévén , látá, hogy vin
nék a' Pápát, hogy a' fejét el-vág-
ják , és véle egyetembe két Le
vitát, úgy-mintFelitzifzfzimuft, és 
Agapimít; annak-okáért íirván fel-
kiklta, és monda: Ne hadgy-el en
gem Szentséges Atyám : én meg
cselekedtem immár a' mit nékem 
parancsoltál, eí-oíztogattani már a' 
fzegényeknek, az Anya-fzent-egyház 
kincseit, rriellyeket az én kezembe 
bíztál-vala. A' vitézek meg-értvén,' 
hogy. Lőrintz a' kintsekről ízólla-
na, meg-fogák őtet, és a' cőmiőcz-
be vívék, az-után meg-jelenték 
Détzius Tsáfzárnak, mondván, hogy 
a' Sikfztus Efpereítye, kinek a' lein
tsek kezében voltak, a' tőmletz-
ben van tétetve. Tetfzék e'dolog 
Détziusnak , és meg - parantsolá , 
hogy hozzák-elő Lórin tzet, kit 
midőn el-hoztak-volna; kérdé ótec 
Détzius, mondván: Hol vannak a'' 
Sikfztus kintsei ? Lörintz femmit 
nem felele,. jól-lebet tóbfzőr-is kér
dené őtet. Azokáérc Détzius el-
köldé őtet Valeriánue Prefektushoz, 

Mártír éíeíé, 
mondván néki , hogy .fcénfzeritse 
6tet meg - jelenteni, hol volna a' 
Sikfztus kincse, és annak-feletteté* 
teffen áldozatot véle az Kéneknek • 
és ha valamellyiket ezek-kőzzöl nern 
akarná meg-tselekedni, keményen 
kínöztaífa - meg őtet. Valeríárras 
pedig Szent Lőrintzet Hippolitus 
kezébe adá, ki egy t&míétzbe re-
kefzté őtet, a'hol fok foglyok va-
lának, és a' tőbbí-kőzött egy Lu-
tzillus nevű pogány ember, ki hofz-
ízu ideig lévén a' tÓmletzben, és 
ízfintelen (íratván a' maga nyomora-
ságit, el-vefztecce-vala a' fzemei vi-
lágofságát. Szent Lőrintz eleven 
hittel fel-fegyverkezvén,, nieg-jgé* 
rénéki, liógy meg-gyógyitaná éter, 
ha akarna tekéleteííen hinni az Úr 
Jésus Kriftusban, és meg-kerefztel-
kednék. Lutzillus azt fogadá, hogy 
mind meg-tselekedné; azért Szent 
Lőrintz meg-kerefztelé őtet, és a' 
Szent Kerefzt jelét reája vetvén, 
meg-adá fzemeinek világát. Sok 
vakok gyfllének a' tőmletzhez, el
hirdetvén , hogy Lutzillus meg-gyó-
gyítatotc-volna, és magokat Szent 
Lórintznek ajánlák, és minnyájan 
meg-gyógyíttatának ő-általa, ol-
lyan módon mint Lutzillus. Hip. 
policus látván a' Szent Lőrintz cse
lekedetit, fzeretni kezdéőtet, és 
befzéllení kezde véle , kérvén őtet, 
hogy mondááá-meg, hol vannak az 
Anya-fzent-egyház kintsei. Szent 
Lőrintz értvén réíz - fzeréfltt az ő 
igyekezetét, monda néki: OhHip-
polite j ha te hinnél a' Mindenható 

Atya, 



Szent Lőrihtz 
Atya Ifienben, és az ó Fiában az 
lírjésus Kriílusban, én néked nem 
tsak fok kintseket mutatnék, ha
nem az órók életec-is, mellyben né-
ked-is réfzed len ne.Ezekkelaz igékéi, 
mellyek et Szent Lórintz monda, és 
t&b' bóíts befzédekkel, mellyek-
kel a'.Kereízeényí hitet erófficté,. 
Hippolitus meg-téire egéíz háza né
pével, és meg-kerefzteltecének ti-
zen-kilentzeíi j és az Ur Iften meg-
engedé nékik, hogy meg - lámák 
azoknak lelkeket, kik meg-kerefztel-
tetének, igen fzepekké, és győnyó-
r&ségefekké lenni. Meg nem fzfinik 
vala Hippolitus az Iítennek hálákat 
adni, és Szent Lórintznek kedves* 
kedni azoké.rc a' jókérc, meliye-
ket ő-általa nyert-vala az Iílent&L 

4. Annak - utánna eló - hozatá 
Szent L&rintzet Valeriánus , és hí
zelkedő édes befzédek&el, kére 6-
cet, hogy mutatnk-meg, hol van
nak az Anya-fzent-egyház kintsei. 
Felele néki Szent Lórintz, hogy 
örömeit meg-mutatná, ba néki há
rom nap9t adna, hogy öízve-gyuj-
tené. En órómeft meg - tseleke-
ízem, monda Valeriánus: és meg
parancsold HippoÜtufnak , hogy 
Lórinezre gondot * 'félne, és min
denkor véle járna. Mind a' három
nak kedvek-fzerént lön a dolog. 
Vaieriánusnak nagy reménsége l&n, 
hogy kezébe adatnának a' kintsek. 
Hippolitusnak óróme lón , mert 
még három nap órvendezhete á' 
Szent'Lórintz táríaságával. Szent 
Lórintznek-ís öröme lón, hogy né-. 

Mártír élete. áSj-
melly dolgokat, mellyek el-marad« 
tanak-vala, véghez vihetne; némel-. 
lyeket pedig, mellyek az ó Fipe-
restségéhez rartózandok valának, 
jó rendbe hadna; és hogy mind 
azokat meg-cselekedné, feűkséges 
vala néki a' Hippolitus tárfaskga, 
és fegétsége, a' gond-vifelésért, a' 
mint meg-volt néki parancsolva, 
hogy mindenkor a' Lórintz táríasá-
gában lenne. Mivel-hogy az Ur I-
íten meg-fzokta változtatni az em
berek tanácsit, kik ó ellene álfá
nak , és efzkózókké fzokta tenni , 
hogy jobban bé-teílyefedgyék az 6 
Szent akarattya. 

5-. El-jővén a' harmad nap, Sz. 
Lórintz Valeriánus eleibe vivé 
mind a' ízegény Kereíztényeket, 
kiket egybe gyűjthetett* vala, és 
monda néki, hogy azok volnának 
az Anya-fzent-egyhkz kincsei. El-
j&tt Détzius-is az el-rende!t idóre, 
hogy meg-látná, .ha. Lórintz a' fok 
kincset elé-hozná. De látván mind 
a' ketten, minc volna a' dolog, ügy 
la tízek nékik, mintha meg-tsufbl-
tattak-volna; azokáért igen nagy 
haragra, és dühóíségre'gerjedénék* 
Meg-parantsoíá Détzius, hogy Ló
rintz mezítelen vetkeztetnék, és 
az Ö egéíz tefte sűrű horgas vafak-
kal meg. fzaggattatBékí Annak-
utánna Szent Lórintz elejébe ho-
zának mindan rettenetes kinzó ízer-
fzámokat, mellyekkel a' Kereízté-, 
nyéket fzokták-vala kínozni: ezt pe
dig á* végre tselekedék, hogy ötét 
még-rettentenék, hogy meg-mutat-" 
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"ág 6 Szent Lorintz 
ró az Anya-fzent-egyház kintseit, és 

.áldozatot tenne a' Bálványoknak. 
De a' díts&séges erős Márcir azt 
monda, hogy 6 mindenkor kíván
ta azokat az eledeleket, hogy job
ban táplálná magár. Monda néki 
Détzius: Ha te ezeket eledeleknek 
hivod, mond-meg nékünk hol van
nak a' tób' bolondok, te-hozzád 
hafonlók, kik a'meg-feízíttetett 
embert imádgyák, hogy azoknak 
Jakodalmok légyen veled egyetem
be. Felele LSrintz: Azok, kikről 
te kérdeíz, immár az élő Iften di
csőségével örvendeznek Menny-or-
ízágban, és te nem vagy méltó azo
kat meg-látni. 

6. Látván Détzius, hogy a' Lő-
lintz álhatatofságát nem változtat* 
hatná-meg oily könnyen; hogy na-
gyob' alkalmatoíságal meg - próbál
n á , ha őtet meg-győzhetné, el-
jkáídé &tét lántzokkal meg-kötöz
ve a' Tiberiánus palotájához a Pa
latínus hegyére; és meg-parantso-
iá , hogy ot a'Jupiter templomá
ban , kéfzítenék-el az Királyi fzé-
ket. Abban a' helyben ujjabban 
kérdé Détzius Szent Lórintzet, mon-
d'aná-meg, hol volnának az Anya-
ízent-egyház kintsei? és meg-paran-
tsolá néki, hogy • jelentené - meg 
mind azokat, kik, a' mint 6, meg-
feegnék az Illenek áldozatit, hogy 
mind meg-ölettetvén ókét, titztán 

. aiaradna a' váras a' féle ízentség-
%bxb néptől. Inti annak'-feletce, 
högy-áldozacot tenne az ífteneknek, 
JÉS ne biznék a' kintsekben, mel-

Mártir életei' 
lyeket el-rejtett, mert meg nejn 
ízabdíttyák őtet a' gyötrelmektől 
mellyeket 6 • néki kéfzicettek.J^ 
Felele Szent Lőrintz: Én a' men
nyei, kintsekben bízom, mellyek 
az Úr, Iftennek irgaímafsága, és ke-
gyefsége, mellyel engem' meg-fe, 
git , hogy az én lelkem meg-fzafea-
dullyon, jól - lehet a' teftem fok 
fajdalmokat fog-fzenvední. Meg-
parantsolá Détzius, hogy Lórintz 
veízfz&kkel meg - vetettetnék , a' 
Római fzokás-ízerént; az-után fel-
akafztatá a' levegő égbe, és bizo
nyos tüzes vas táblákkal két-fel6L 
a' vékonyát meg-égetteté. Midőn 
Szent Lórintz ebben a' gyötrelem
ben volna., nagy fel-ízóvalkiáka, 
és hálákat adá az Mennek, mond
ván : Uram Jésus Kriftus, igaz I-
í ten, és Iftennek Szent Fia, kő-
nyórály rajtam ízolgádon; mivel-

. hogy bé-vádoltatván , még nem ta
gadtalak téged, és meg-kérdéztetvén 
meg-vallattalak téged. Monda Dé
tzius : Én azt hifzem , hogy ördön
gös vagy, és órdógi metterséggel 
élvén,femminek tartod a' gyötrelme-
ket: de esköfzóm az Iltenekre, hogy 
te vagy áldozatot téízefz nékik, vagy 
olly rettenetes gyötrelmeket fzen-
vedtetek" te-veled, mellyeket foha 
tsakegy ember-ís nemfzenvedect e r 
jelen-való időig. Feleié Szent Lő' 
xintz: Mivel-hogy én az Úr jésus Kri
ftus nevében bízom, nem. telek a'te 
gyótreímidtől., meiíyeknek hamar 
vége iéízen, tsakazt tselekedgyed, a.' 
mi néked tettzik, és el ne faradgy 

7-Azt. 



Szent Lőrintz 
•f. Azt parantsolá Détzius, hogy 

ujjabban .meg-veretteísék bizonyos 
odorokkal, mellyeknek végeiben 
ólmok voltak kötözve, hogy ha
lálos-képen meg-törnék az 6 te-
ftét. Szent Lőrintz kőnyőrge az 
Uí Iftennek, hogy fogadná-be im
már Menay-orfzágba az 6 lelkét: és 
egy fzózat, hallaték: hogy fok kí
nokat kellene még ízenvedni. Dé
tzius, és a-*többi, kik jelen valának-
hallák a' ízózatot , de 6 inkáb' 
meg-keményitván fzívér, fel-kialta, 
és monda: Római emberek, nem 
hallyátok-e t i , hogy az órdőg&k fe-
gitik ezt a' fzentség-tórőt, ki'nem 
féli az Ifteneket, fem a' Fejedel
meket , és femmit nem gondol a' 
gy&tremekkel? Meg-parantsolá az
után , hogy ujjabban meg-kinoztaf-
sék, még a' tsontyait-is helyekből 
kí-mozdittatván , és ujjabhan vas 
horgokkal a' tettét meg - ízaggattat-
ván. Midőn Szent Lőrintz azt 
a' keferves nagy kint fzenvedné ,* 
egy Kománus nevft vitéz, a' Szent 
Lélektől meg - világosíttatván, Sz. 
Lőrintz mellet egy igen fzép ifiat 
láta, ki egy igen fzép kefzkenyő-
vel törölgeti vala az ortzája verí
tékét , és a' tettének íebeit meg-
tifztogattya vala. Es mivel-hogy 
Szent Lőríncz ifmég Hippolitus 
tőmletzébe vitetek Détzius paran-
tsolattyára , a' jó vitéz el-méné 
meg-icerefni őtet egy edény víz
zel , és le - térdepeivén előtte igen 
kére, hogy meg - kereíztelné őtet. 
Szsat .Lúrintz raeg-!íeJ;eJ[ítej,6t

, 6cec i 

Mártír életé. £$? 
azokáért Románus meg-fogattatéíc,* 
meg-oftoroztacék, és az-után a'fe-. 
je-is _el-vágatcaték. 

g, Aiinak-utánna Détzius, és Va-
leriánus befzéílének egy-mattal a' 
Lőrintz tseiekedeciről, hogy kévé
iét gondolna a' kínokkal, őrd&gi 
meíterséggel élvén. Azt végezek,, 
hogy azon éjjel vitetnék az Olim-
piades ferdéjéhez, melly közel vart. 
a'Salufzrius palotájához, hogy uj
jabban meg-kinoztafsék, és az ét-
fzakának fetécségétől - is ínkáb' 
meg-retenne: és így probálnák-meg 
őtet , ha a' magok akarattyokra 
húzhatnák. Azonban Hippolitus 
igen kéri vala Szent Lőrintzet, 
hogy engedné-meg, had' jelente-
né-rneg ó-is magát Kerefzténynek 
lenni, és had' fzenvadne véle egye
tembe. De Szent Lőrintz monda 
néki, hogy egykeveísé rejtse1 el a' 
fzívében az Úr Jésuíl, mert hamar 
el-j6 az idő, mikor meg-kell ma
gát jelenteni, és halált-is kell Ízen
vedni a' Kriftus Jésus fzeretetéért. 
Détzius, és Valeriánús el-jövének az 
el-rendeltetett helyre, a' hová vit
ték volt Szent Lőrintzet; és Dé
tzius monda néki: Hád'-el már az 
ördögi mefterségec , mellyel ez_j 
ideig éltél, és mond-meg nékíinkx 
micsoda nemzetségből vagyí Fe
leié Szent Lőrintz: En Spanyol va
gyok, Komában nevekedtem, és ki* 
tsin-koromba rneg-kereízteltectem , 
és meg-taníttattam az Itten feenc 
törvényire.. Monda Détzius: feuk-' 
ség, hogy te. áldozatot, tégy az Ifte,-. 



'2S8 Szent Xőrír 
íieknek, mert egyéb' - képen ez 
egéfz éjjel ízflnceleti kínoztatlak té
ged'. Feléle Szent Lőrintz : Ha 
úgy léízen , az étízaka nem féfzen 
nékem fetétes, hanem világos; és 
érőmmel tellyes. Azt parancsolá 
Déczius, hogy e' feleletérc, kövek
kel tőrnék-meg a' ízájác, de a' Sz. 
Mártír nagy őrömmel ada hálát az 
Iftennek,, hogy az ő ízeretetéérc 
ízenvedné azokat a' kínokat. A1 

Szent Mártír jó kedve, és őrőme , 
igen nagy haragra, és dfthófségre 
gerjeízté Détziuft , ki nem keresé 
továb' az Anya-fzent-egyház kincse
i t , jól-lehet azokra volt nagyob' 
igyekezete j feni azzal nem gon
dola , hogy Kereíztény volna, jól
lehet a' volt máfödik oka, hogy ó-
tet kínoztatta, hanem minden ha
ragját, és dfihófségét ki-akará ön
teni , és, boízfuját állani a' Szent 
Mártír ellen. 

9. Végezetre igen kegyetlen, 
és rettenetes gyötrelmet gondola, 
jnelly által ölné-meg ötec. E' pe
dig volt , hogy egy roítély módra 
tsináltatot vas ágyra fekete Ótet, 
melly olly nagy vol t , hogy az egéíz 
teltét fen-carthatta; ésáz-után tü
zet rakata alája, de nem íbkat egy 
elöízer, hogy a' cefte tsak* laffan ég-
degelne, és a' gyötrelem, 's a' ha
lai kfefervesb' lenne a' késéllel. És 
jnivei-hogy Déczius, és Valeriánus 
jelen vóluinak, a' hóhérok foorgal-
macoűan fzkogatták a' tűzet, ki-
hárkván a' cfizes fzenet, és éget
vén a' teltét, a' hol jnég -sületlen' 

:z Mártír élete. 
volna. Monda Szent Lőrintz Dé-
tziuíhak: Gondold-meg te iítente-
len, hogy a' te tfizes fzened né
kem nyugodalomra, néked pedig 
örök gy6érelmédre vagyon: mert 
látta az Jften, hogy én bé-vádol-
tatván, meg nem tagadtam őtet, 
meg-kérdettetvén, meg - valloccam 
őtet, és moftan cűz-áítal égettetvén, 
hálát adok néki. Azok, kik jelea 
valknak, igen tsudáíkozának a' Dé
czius kegyetlenségén, hogy eleve
nen égettetné-meg azt az Siat, olly 
jó ertsőlcsüc, és elly fzép terme
tűt í tsak a'kincsnek telhetetlen kí
vánságáért. Minnyájan eí-hitecték 
vala magokkal, :hogy,,,Lőrintznek 
femmi kintse nem volna, mivel 
olly kemény, és keferves kínokat 
fzenvedne. ,Már jó-darab ideje lé
vén , hogy a' Szent Mártír égetcec-
nék, és a' táz , 's láng mind fzún-
telen inkáb' nevekednék, és be
hatna éppen a' belsó réízéig, úgy. 
hogy egygyik oldala nem tsak megr 
sült , hanem meg - is egect volna. 
Míndaz-álcal Szent Lőrintz, hogy 
egéfz győzedelmet végyen a' ke
gyeden Tiranmifon , monda néki: 
Lásd-meg fzegény nyomoruk, hogy 
a' teltemnek -egygyik réfze imnúr 
meg-sölc, íordics engem*, hogy a' 
más réíze-ls sűllyőn-meg, hogy te 
ehefsél, mivel-hogy az Anyaszent
egyház kintsei , mellyeket te ki-
váníz , Menny-orízágba vicettenek 
a' ízegények kezei-álcal. így vön 
győzedelmet e' dicsőséges Mártír 
a' kegyetlen Tirannuion. * Az-ucao. 

az 



Szent Lőrlnt: 
az Ur Jcsus" Kriftushoz fordúla , 
mondván: Halakat adok nék«d én 
Uram , és én Iftenem, mert meg-
érdemlettem, hogy hé mennyek a' 
te boldogságodnak kapuján, és ezt 
triondván, ki-adá az .6 győzedelmes 
lelkét, hogy meg - koronáztafsék 
Menny -orfzágban. 

io . Mikor Détzius látá, hogy 
LÓrintz meg-hólt volna, álmélko-
dáffal, és fzégyennel bé-telvén , el-
roéne onnan, Valeriánuffal egye
tembe a' Tíberius Palotájához mé
né, el-hagyván a' vas roítélyon a' 
Szent Mártír teitét. Jó idein reg
gel Hippolítus, JufztinusPap fegéc-
ségével el-vívé arról a' helyről, és 
el-temeté egy majorba, melly egy 
Kalára nevn özvegy áfzfzonyé va-
la, Tiburtinus utcyán. Sok Ke-
refetények gyüléaek egybe ó-vé
lek^ kik meg-is maradának ot t , 
.három nap böjtölvén, és vigyáz
ván éjjel, meg nem ízfinvén min
denkor lirni Lorintz Eípereft ízere-
tetéért, ki mindenekkel júl - t e t t , 
és mindenektói ízerettetett, Há
rom nap --után Jufztinus Pap Misét 
•fzolgála, és azokat, kik jelen va-
lának mind meg-ákloztatá, a-z-utan 
külőmb-iéle helyekre ofzlának; mi-
vel-hogy kerefvén, fild&zní kezdek 
azokat, kik el-temették Szent Lő-
rintzet; és Hippolituft, mint an
nak a1 dolognak ízerzöjét, meg-fb-
gák, ki t , midőn Valériánus meg
érté, hogy Kerefztény volna, ló
farkon, meg-hurtzokatván meg - 6-
lcté őtet. 

íísatck El«te, 

5 Mártír elete. | g p 
. ti. Nem éngede az Iften, hogy 

ez a'két kegyetlen Tirannus'bűd-
, tetetlen maradnának ÍIZ & gonoíz-

ságokért, merc kevés napok múlva * 
Détzius, ét Valeriánus mid&n'egy-
gyött mennének Komédiára, mel-
lyet Romában az Amfkeátrombasc 
tsináltanak volt, nagf hirtelenség-, 
gel kezdenek gyötrettetni az őrdő-
gökc&l, nagy fel-ízóval kiáltanak , 
és íirván ordítnak vala. Détzius azt 
kiáká, hogy Hippolitus meg-lán-. 
tzózta volna 6cet-; Valeriánus pe
dig azt kiáltya vala , hogy Lórin tz 
tűzzel gyotrené őtet. Valeriánus 
rút halállal hala-meg j Détzius pedig 
minek-.utanna három nap. halálos
képpen kínlódott volna, firáffal , 
jajgatáffal panaízolkodván, moft 
Hippolitusról , moft .Lórintzról, 
hogy Őtet mind a' ketten a' pokol
nak rfizével gy&trenék , íz&rnyu rút 
halállal végezé életét. A" Szent 
LŐrincz Mártír gyötrelme kevés 
ideig tárta, de a' gyötrelem, mel
ly et Détzius fzenved, mind őrökké 
meg-marad. Illendő dolog vók, 
hogy az Iften bofzfeut-állana Szent 
Lőrintzért, meg-búntetvén e' vilá-
gon-is az & ellenségit, mert ő egéíz 
életét az Iften fzolgákttyára kőké, 
és femmi dolgot nem hágya, mel-
lyet az lílennek nem áldozott vol
na : jóízágát, fzeretetét, gond-vií&-
lését, fzorgalmatoíságát az Anya> 
fzent-egyház fzolgálattyában , kö-
nyőráletefségét a' legényekhez, 
erŐ&égét, és álhatatofságát á ke
gyeden Tiranaas ellen való tula.-

O.e kodás* 



zyo Szent tőrints 
kodásban, teftét vérét, életét, és ha
lálát, mindeneket azlftennek áldozk. 

ra . Az Iften - is illendő dicső
séges hajlékot ada néki Mennyek
nek orfzágában,.és az egéfz vilá
gon tiízteiteti ötét igen nagy in-
tiepléiTel a' közenséges Kereíztény 
Anya-fzént-egyház.ban. Mivel-hogy 
alig találtatik, nevezetes váras , 
avagy tartomány, a' hol' templom 
nem volna Szent Lörintz tiíztef-
ségére épitve. Romában a' Nagy 
Konftántzius Tsáfzár egy templo
mot építe Szent LSrintz tifztefsé-
gére, a' hová vitetek az Ő telte. 
Szent Damáízus Pápa - is egygyet 
'építtéteí'de"ezéken kivul, még há
rom templom vagyon Romában kö-
lómb'-féle helyen a' Szent Lőrinrz 
tifztefségére építtetve, a' hol igen 
meg-kínozták volt ótet. Egéíz 
Oíafz orízágban , és a' Kereíicény-
ségnek egyéb' réízeiben, nagy gaz
dag templomok láttatnak Szent Lö
rintz tifztefségére építtetve: Spa
nyol orízágban-is , jól-lehet fokát 
építtetek ., mindaz-ákal egy, mel-
lyet máfodik Filep Király nem ré
gen építtetett, fellyúl haladgya 
mind a többit, mellyek voltak, 
avagy vannak a' Keretzténységben. 
Ezt pedig a cemplomot híjak Szent 
"Lörintz Mártir Monoftorjának, 
avagy Kalaftromának , meíly mel
lett egy Kollégium, egy Séminá-
rium, egy ífpitály vagyon; melly 
Kalaftrom az épületnek nagy vol
tával , a' jövedelmeknek gazdag
ságával, a' Könyveknek ékefségé: 

Mártír életé, 
vei, a' Szerzetes embereknek feá-
mával , -a' fzegényekhez - való kő-
nyörfiletefséggel , a' Szentek tete-
minek fokaságával, a' figyelemnek 
és ájtatoíságnak meg - tartásával, 
fellyúl haladgya mind a' .töb' 
efféle tselekedeteket , mellyek, vol
tak, avagy vannak más egy helyen, 

13. Az Anya-fzent-egyház az § 
innepe előtt böjtöt tart,, és az 8 
irinepét nyoítzad napig fzenteli. 
Es jól - lehet Róma az Anyaszent
egyháznak feje, már kivalc-kép-
pen-való Patronufinak tartotta Szs 
Péter, és Szent Pál Apoílolokot-j 
mindaz-áítaí mivel olíy igen nagy, 
és ditsírétes volt a Szent Lörintz 
Mártíromsága, ötet-ís kivált-kép-
pen-való Patronufsának tartya, Ús 
a' mint Sz. Leo Pápa mondgya: nem 
kevefebbé cifzteltetett Róma váratta 
a' Sz. Lőrintz halálával, mint Jerúsá-
íem váraflá a' Sz.'iílván Első Mártir 
halálával. Méltó" dolog azokáért, 
hogy eza'ditsöséges Sz. kiolly igen 
tifzteltetett az Iftentöl, az Anya-
fzent-egyháztól, a' Tsáízároktól, és 
Királyoktól; tífztelceísék mi-t&lönk, 
is , és ajánlyuk néki magunkat, ki-
vák-képpen - való Patrónufunkhak 
tartván Őtet, hogy az ö k&nyőrgéfi 
által réfcefek legyünk a' Kriftus Jésus 
érdemében, és nyerjúk-el a' Mennyei 
őrök dits&séget, Ámen. Az Anya-
fzent-egyház a1 Sz. Lórincz innepéc 
fzenteli az ö Mártíromsága napján, 
melly Kis-afzfzony havának tizedik 
napján volt, Kriíius Urunknak kéc-
fzáz negyven nyúltz efifcendejében. 

Szene 



Szent Yintze Mártír él.etes £pf 

Szent VINTZE Mártir életei ' 
Szent IfihruSy PruJevtzius, Béia~s 

is Metqfráfxtes S'mon-által Som* 
mába Jógialtatott.-'"- , 

j . OZen t Vincze Spanyol orfiág-
kJ ban Oska váraísaban fz&le-

ték; kis-korában deáki tudomá
nyokban foglalá magát; a Szent 
Iráft Szent •Válérius Pofpoktól ta
nóik , ki 6tet Diákonufsá rendelé, 
és hatalmat ada néki, hogy az Evan-
géliomot prédikallya a1 kófségnek; 
mint-hogy a'P&fpÓk akadozó nyel
vű lévén j nem volt alkalmatos a' 
prédíkallaíra. Akkor a' Római ím-
periomot Diokletziánus, és Makfzi-
jniánus birták , kik a' Kerefztéayek 
vérével foha meg nem elégedtenek. 
Ezek magokhoz hafonló egy ke-
egyetlen fene beftiat kőidének Spa
nyol orfzágba Prífektufskgra, kit 
•jDatziánusnak hittak. Ez meg-61et-
yén némelly Kerefztényeket Sirá-
goza várafsában, és máíökat erős 
•fogságban, vettetvén, kinózni "kez-
déj demivel-hogy Vklentzikba aka-
ra menni, oda-yipeté a' foglyokat, 
kik között Valerías, és Vintze volt. 
Igen fok nyomorúságot ízenvedett 
ez a két Szent ember, azon a' hofz-
ízú úton gyalog járván, Ikntzok-
kaí meg-kötöztetvén , és igen go-
noízúl tartatván. Válentziába érkez
vén, a'tömletzbe tartatának némelly 
napokig, éhséget , fzomjúságot, 
bftd&íséget, és egyéb' fzorongatáfo-

kat fzenvedvén j mellyeket a' töm-
letzben. fzoktak Tzenvedni. Mind-
az-kltal olly nagy őrömmel fzea-
vedték a' KLriftus Jesus fzerelrnéért, 
hogy űgy iktatott,, miht-ha.femmí. 
nyomorúságot nem Szenvednének; 
Sót mikor Dktziánus eleibe viteté? 
nek, a'tömletz-tartóhoz fordula Dk
tziánus , és keményén meg-feddé 6-
tet , gondolván, hogy igen. jól tar
totta-volna a' Szenteket, a' mint 
az 6 fzínek mutattyak - vala , és 
monda néki: Nem bánnyak a' go-
nofz-tévök , kik a' t&mleczedben. 
vannak, haollyan jól tartod ókét, 
mint ezeket tartottad. Az-után a' 
Szentekhez fordúla,, és ottan lévén 
Diokletziánus Tsáfzár bálványa, egy 
tüzes edénnyel, és egy vánkofTai, 
monda nékik ; A' Római Tsáízárok 
meg-parantsokák, hogy meg tar-
tafsék az Méneknek régi, tiíztelé-
tek; kik között méltán heiyhezT 
tetik, és ímkdtatik Diokletziánus az 
ö híres neves tselekedetiért. _ íme 
az 6 bálványa, fzükség, hogy térde* 
pellyetek-le ama' vktikoíra > és te-
mjént áldozzatok néki sjjsrja' tftzben. 

i. Meg-kezde felelni Yaléríus,, 
de akadozó nyelvű levéti, nem ért
hették jól, a' mit mondott. Akkor -
Szene Vintze nagy buzgó lélekkel 
monda néki: Édes Atyám, miért 
fzóllafz a'fogaid-kŐzött, úgy látzik, 
mint-há felnél ettól a' kegyetlen el» 
-• ©~ö"av : tea* -



2$2 ' Szent Yíntóe 
íenségtől. Émeld-fel a' fzódat, h:gy 
minnyájan, hálhaíFanak téged , és 
hogy e' gonofz ellenségnek döhőf-
sége ízégyenittefsék-meg. Ha pe-. 
dig úgy tetfzik néked, adgy fza-
badságot."nékem, mert 'én mig-fe-
igíek néki. Szabadságot vévén az 
érős Levita, monda Dátzíánusnak: 
Ezeket a' te Iftenidet tartsd magad
nak , te imádgyad. okét : mert mi 
Kerefztények az őrök.Atyát imád-
gyuk, ' az életnek, és a világofság-
liak. ízerzőjét, kiben örvendez&nk: 
ocet vallyuk Ittenunknekr az őegy-
cyetlen égy ízálőtt .Fiával a'Jésus 
Kriftuffal. ? és"á' 'Szent Lélekkel e-
gyetemBe.; esnek áldozunk a 'mi 
lelkűnknek ternjényévél; ezt hor
dozzuk a 'mi ízívöiikben, és val-
lyuk a' fzájunkal; és kéízek va
gyunk éíetönket le-tenni ennek íze-
reiméért, tulajdon vérünket ki-őm> 
vén. De e'fem íbk., mert a' Kri--
ftus Jésus a' mi Iften&nk, ki-őntöt-
te tulajdon vérét mi-érettűnk. 

3» Ezek az igék nagy fzívet adá-
nak a' KLerefztényeknek, kik jelen 
.valának; és feí-gyulafzták a' Dátziá-
jius haragját, ki £zám-ki-vetésbe kai
dé Szent Valériuft, és meg-paran-
csoJá, hogy Vintze kinoztafsék-
meg. , Hlyen módon kezdé őtet 
gyotreni, hogy elsőbben mezítelen 
vetkezteté, és. a' karjainál fogva 
fel-akaízcatá 6 cet egy ofzlopra, az
után egy kőtelet köttetvén a'lábai
ra;, olly eróífen huzata, hogy a' 
.tettének minden tsontyai ki-moz-
úujcanak a' helyekből: Aniiak^u-

Martit éíéte, 
tánna olly nagy dűhőíséggel meg* 
vereté fitet, hogy rövid idő-alatt 
ki-tsorgott a' vére az egéfz telié
ből. A' ditsőséges Mártír víg or-
tzát mutata ebben a' gyötrelemben' • 
és nevetvén, monda a' kegyeden 
Bírónak: Nagyob' gyötrelmed va
gyon néked, látván, hogy keveíec 
gondolok a' gyötrelmekké/, mel-
lyeket nékem ízérzettel; hogy-ferri 
nékem azokat fzenvedvén. Vifely 
gondot, hogy el ne íáradgy elsőb
ben engem'' kínoztatván , hogy-
íém én a'kínokat fzenvedvén. E-
zek az igék olly nagy haragra iri-
diták Dátziánuft, hogy nagydfihóf-
séggel bé-télvén j ki-ragadá a' ma
rok vefzfzőt a hóhérok kezéből, 
és nem a' Mártírt, hanem" a' hó
hérokat kezdé keményen verni,, 
refteknek lenni kiáltván őket. Mi
kor Szent Vintze ezt látá, monda 
Dátziá'nusnak: Mi dolog az', a'mit 
tselekeízel oh Biro ? Hly hamar 
ineg-bántad, hogy ellenségem lőt
tél? tsak mofta'n halálomat kívá
nod vala látni- es imé pártómat 
fogtad, azokat vervén, a' kik engem* 
vertek- . Ezek az igék kikáb' ha 
'ragra inditák Dátziánuft a' Mártif
ellen; és meg-parantsolá., hogy 
meg ne ízűimének őtet kínozni. 
A' hóhérok fzégyenlvén, és meg-
haraguyán azon, a' mit Dátziánus 
tselekedék, és monda: ki-akarván 
haragjukat önteni a* Mártír - ellen;, 
fokkal keményebben meg-verék b~-
%<tt, hógy-fem annak-előtte, és az
után "bizonyos vas - horgokat raga-



Szétit ;Víntze 
danítk, és a2 egéfz teltét meg-fzag-
gacak azokkal- s „ 

4. Úgy meg - faradának a' hó
hérok, hogy még a'-kezeket feni 
émelhetik-vaia - fel; el-fqgyáckózék 
az 6 erejek; és meg-óregbedék a* 
Szent Mártír öröme; ki víg ortzá-
val az égre tekinte, mintha a' Kri-
ftus Jésuít az* 6 Királyi fzékében 
fzemléke volna. Akkor monda 
Dátzianus: Hadgyatok-el ótet egy-
kevefsé; várakozzatok had' hfil" 
lyenek-meg a (ebei, és had' fagy-
gyon-meg a' vére; áz-után kezd-
gyétek ujjabban vefzfzőzni, és fzag-
gatni ótet. Halván ezt Szent Vin-
tze , monda néki: Serkeny-fel bol
dogtalan ember , kerefs új efckó' 
zöket a' kegyetlen kinozáfra, mert 
fzemeiddcl látod, hogy kevefet 
haíználtak az el-múlc kegyedensé-
gid. Ved" efzedbe, hogy te ma
gad tsalod-meg magadat, ha azt 
gondolod, hogy kárt téfzefz nékem, 
fanyargatván, és fzaggatyán a' te
ltemet , mert terméízet-fzerénc fá
radságok , és nyomorúságok, és a' 
halál alá vagyon az vettetve. Ez 
a' kűísó ember, kit te olly kegyet
len dühófséggel el-akarfz rontani, 
tsak egy föld edény, mellynek vagy 
égy-képpen, vagy más-képpen el
keli romlani. Nékem más egy bel
ső emberem vagyon, ki fokkal kű-
lömb' annál, a' kit te látfe; kit az 
'emberi eró meg nem fanyargathat. 
Ez a' ki minden gyötrelmeket fem
ininek tart; ez a' ki meg-utál cé
ged' azokban. 

Marfír élete:* 19J ' 
?'. Monda néki Dátzíknus: Mint* 

hogy olly meg - általkodott fzíved 
vagyon néked, hogy nem gondoííz 
a rettenetes gyötrelmekkel, mel-
lyeket fzenvedtz, mellyek könyő-
rűletefségre indíranak mindeneket, 
kik téged'látnak; és nem akarod a' 
mi Iíleninket imádni, és nékik áh 
dozatot tenni,' hogy meg-fzabadiily' 
az ifzonyu keferves fájdalmaktól, 
mellyeket iijjonnan kell fzenved-
ned; mond-meg nékem, hol van
nak azok a' könyvek, mellyek ezc 
a' te valláfodac tanittyák , had' 
égefsük-meg azokat. Szokáfok vók 
a' kegyetlen Tirannufoknak fel-ke-
refni a' Szent lráfnak kony veit, 
mindenütt a' hová mentek, és a." 
hol kadhatták , el-égették azokat, 
gondolván, hogy a' Kriftus Jésus 
nevét; illyen módon ki törölhetnék,, 
e' világból. És ha valaki a' Ke-
refztények kóz&l, kiket a' Pogá
nyok meg - fogtak , valamellyik 
könyvét kezekbe adta, fzabadon 
bocsátották azt. Kit az-után a' töb' 
Kerefztények árulónak hittak, mint;. 
Judáft, az Evangélifta, mivel Krí* 
f̂ uft az 6 ellenségi kezébe adk; 
Úgy ez illyeneket-is árulónak hit
tak , mivel a' bídványozóknak ke
zekbe adták a' fzent kényveket, 
kik meg-égették azokat. Igen viíz-
fza tccfzék ez a' kérés Szent Vin-
tzének, és monda néki:,hogy mi-
nek-elócte ollyan dolgot-látna, meg* 
égetné 6tet a' pokol tüze. Hal
ván Dátzi'mus, hogy a' tuz.ec emlí
tené, monda.-' Te tázzel í'eayegetfz 
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á$>4 Szent Vítitze Mártír élete." 
fehgenv,' én-ís tűzzel akarlak téged 
kínozni. Le-óldoztatá öcet az oíz-
lopról, és tsigára vonatván ótet, 
égö fzövétnekekkel égetteté az 5 
oldalait. Az-után bizonyos vas-
fésfikkel meg - fzaggattatá az ő ce-
ftét, hogy a' tűznek ereje bé-hat-
na a' belsó réfzeire , és mindenit 
él-égetné. Itt fem végeződék a' 
Tirannus dúhőfsége, mivel egy 
új módot gondola a' gy&tréfre; 
Egy vas ágyat tsináltata roftély 
formára, melly teli volt igen he
gyes , sűrű , fel - álló • vas hegek
kel, és meg-parantsoíá, hogy arra 
fektetnék a' Szent Mártírt: kit mi
dőn az igazság fzolgai le-verínének a' 
tsigáról, monda nékik: A' mit tse-
lekefztek , hamar - tselekedgyétek, 
mert mennél nagyobbak léíznek a' 
gyötrelmek, mellyekkel engem' il
lettek , annál nagyob' léízen a'ju
talom , mellyet nékem ád azokért 
az én Uram Kriftus Jésusom. Reá 
fekűvén azért arra a rettenetes ágy
r a , azok a' hegyes Yas fzegek-által 
járák az egéíz teítét, minden bel
ső ré£zeiig. Az - után meg-paran-
tsolá a Tirannus, hogy tűzet gyúj
tanának alája, hogy nagyob' fáj
dalmat feerezne nékii sót-is vetet
tek a' tűzbe - hogy onnan a' febeire 
fzőkdőfvén, kefervesb' gyötrelmet 
ízerzenének. Annak felette az egéfz 
teliét meg-iípékelcék fzalonnával ? 
és hogy a' tűznek nagyob' gyötrel
mét, íökaficánák, tüzes vas lánnák-
kal bé-fedék az egéfz teftét. Immár 
a' fok-íéte tfiz, nem tsak a' húsát 

égette, hanem a' tsontyait, és a1 

belsó réízek-is, mellyek látízottak, 
és a' fok vér ugyan ókotta a' tűzet, 
melly ki-tsorgott az egéíz teftéb&l. 

6. Annak-utánna, hogy még.is 
ínkáb' meg-kinózza a' Szent Már
tírt a' kegyetlen Dátziánus, egy fe. 
tét tőmletzbe téteté ótet, ollyarv 
mezítelen a3 mint vala , és a' főidőn 
fok éles, és hegyes tserép darabok
ra fektetvén ótet, kalodába fze-
gezteté a' lábait, a' végre, hogy az 
6 nyomorúk tefte femmi nyugodal
mat ne találna. Azt mondgya Sz. 
Ifidorus, hogy Dátziánus, a'töm-, 
letznek íet-étségével nem tsak Óreg-
biteni akarta nagy gyótrelmit, és 
keíerves íájdalmit a' Szent Mártír
nak , hanem el-akarta rejteni az & 
vallás - tételének dicsőségét. De 
leg-ottan a' fetét tómletz meg - te
lek mennyei fenyefséggel, és a' bé-
zárlott kaloda magától fel - nyilék j 
a' padimencom, és a' tserép dara
bok gyönyörűséges jő fzágu illatot 
bocsátanak, mint-ha jó illatú virá
gok lettek - volna. Meg-jelenék 
az-utan az Angyaloknak nagy foka-
sága, kik édeííen énekelték az ö 
gyózedelmének ditsirecét, és órvenr 
deztek a" fzent Mártír dicsőséges 
gyózedelmének. Olly nagy vigasz
talására vólr a' Szent Mártírnak, 
ez a' Mennyei vaftagicás, hogy tsak 
alisf érzette az ő febeinek fajdal
mát. Meg-láták némelly hafadé-
kok-álcal, hogy nagy fényefség 
volna a' tőmletzben, hafonló - kép-
pen meg - érzették a' gyönyörűsé

g e 
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ges illatot, és meg-hallotcák az é-
defséges . Angyali éneket Mikor 

» a' tőmletznek őrizői efz.ekbe vőt-
ték-vólna, alméikodának azokon a* 
tsudálatos dolgokon,és az-után meg-
nityák a' tőmletz ajtait, hogy kiki 
láthatná, és halhatná, a'mit ók hal
lottak , és láttak-vólna. Egyebek-
kőzótt fok Kerefztények ménének 
oda, kik mikor láták, hogy az aj
tók nyitva volnának, a'Szent Már
tírhoz kózelgetének , és láták a' 
nagy tsudát, mellyet az Iften tse-
lekedett a' tőmletzben. Az - után 
nagy őrömmel el-menvén onnan, 
az egéíz várafon kezdek hirdetni. 
Egy pedig a' t&mletz őrizői közül, 
meg-jelenté a' lőtt dolgot Dátziá-
pusnak, ki nem ada jutalmat néki 
a' követségért, de nagyot ada az 
Iften, meg-téritvén 6tet a' hitre, 
és Kereízténnyé tévén ótet, a' meg
nevezet tsuda-ákal.. 
#. 7. Mikor Dátziánus ezt a' dol
got meg-ércé, reízketni kezde fé
lelmébe, és el-lankada bánattyába, 
és dul-fulván nagyob' haragra, és 
.dühőíségre gerjede. Az áikozoct 
bíró illyen canátsal éle, hogy lók
képpen kezde hízelkedni; és ked
veskedni tettetett kegyefséggel a' 
Szent Mártírnak : irigykedvén el
lenné a' jutalomért, mellyet nyert 
volna a' nagy gyötrelmeknek ízen-
.vedéíivel. E' végre egy igen gyö
nyörűséges fris ágyat kéfzíttete, és 

• éppen fél-ékeíité azt j-ó illatú virá
gokkal: abba fekteté Sz. Vintzét, 
JÉJ otCjn, qrvofoitattya-Yaia az 6. ke^ 
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ferves febeit. Azt mondgya Pru* 
dentzius, hogy mikor a'varasban 
meg-érték ezt a' Kerefztények, fo
kán egybe-gyülének , hogy a Szent 
Mártiit tifztellyék , és fegétsék. 
Tsak alig tétetek Szent Vintze ab
ba azágyba, és mingyárt meg-hala. 
Meg nem ölhetvén ótet Dátziánus 
olly fok rend-béli kegyetlenségek
kel : nem akará az tlr Iften, hogy 
gonofz álnokságával hafználhaflbn. 
Meg-jelenték néki a Szent Vintze 
halálát,. azt-is meg-mondák, hogy 
fok Kerefztények oda -menvén, 
tsokolták az ő-febeit, és félig meg
égett kezeit, és lábait. Azt mond-
gya Prudentzius, hogy £ Kerefzté
nyek azt gondolták, hogy nem bán
ná azt Dátziánus: Sőt azt itilék; 
hogy" meg-bárita - volna kegyetíen-
sígit, látván, hogy annyit akarna 
kedveskedni a' Szent Mártírnak. 
De tnás-képpen lón a" dolog, mert 
úgy meg-haraguvék azon, és minc 
egy meg-bolondula döhóíségébe, 
hogy fókákat meg-őlete a1 Kerefz
tények közöl. Még a' hólt teíí el: 
len-is bofzút akarván állani, egy 
otsmány büdös verembe yetteté 
azt, egy-kevefsé távul a' váraitól, 
hogy az ebek, madarak, vagy egyéb' 
vad állatok meg-ennék azt. De az 
Iíien egy hollót külde, melly a" 
Szent teílhez közelgetvén, meg-
ókalmazá azt, hogy femmi állat ne 
illethetné; ízüntelen ott vigyázott, 
és úgy látzott, mint-ha iüriCta vol
na a' Sz. Mártírnak halálát. Egy 
farkas oda mé,ne, hogy meg-süiié-
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áztr de a' holló körmeivel, és or- néki hol volna-az 6 tette; az aj*. 
rával addig í'arada, hogy néni en- ízony egyebeknek meg-jelentvén 
gedé a farkafnak a' teftet illetni, egybe-gyülének, és kerefvén, még. 
" ' ~ ' " * találák a' ízent teftet, és illendő 

tiíztelettel, Válent2ia várafsán ki" 
vál el-temeték; holott az-után egy 
Templomot építenek az 6 tifkefsé-
gére. Annak-utánna pedig a' po
gány ellenségek meg-akarván éget
ni a' Szentek tefteit, a' hol talál
hatták j a' Kerefztények ezt a' drá
ga kintset, mefzíze földre vívén, 
el-rejtették. Végezetre Lisbona 
várafsába vitték, és ottan a'nagyob
bik Szent-egyházban nagy tifztefsé-
gefien helyheztették. 

Ezt-is tudtára adák Dátziánusnak, 
ki azt páran tsolá, hogy a' Szent te-
ftec Ökör b&rbe takarván, és egy 
nagy követ reája kötvén, vetnék 
a' tengerbe. Bé-vívék egy hajóban 
á' teftet a' Tengerbe , és a' partról 
távul vívén, belé-veték a' tengerbe, 
és vifzfza menvén a parthoz, a' Sz. 
teft-is vifzfza méné as kövön. An
nak-utánna meg-jelenék Szent Vin-
tze egy ájtatos özvegy aízízony-
nak, már meg-fzíinvén a'Kerefzté-
ny'eknek fildózéfek, és meg-jelenté 

Sz. ALBERT Pűfpök, <fs Mártír élete. 
j.TpL.sö Krónika könyvnek hu-

JtL- fzon-kettödik réfzében írva 
Vagyon, hogy midőn Dávid az Úr 
Iftennek házat akarna építeni, az 
Úi befzéde lön ö hozzá, mond
ván: Sok vért ontottál-ki, és fok 
hadakat vifeltél: nem épithetz há
zat az én Nevemnek, annyi vért 
ontván én-előttem: a'fiú, ki néked 
ízületik j igen tsendes férfiú léfzen. 
O épit házat az én nevemnek, és 
ő nékem fiam léfeen, és én néki 
Attya léízek? és meg-erőílitem az 
6 orízágának Királyi fzékét. Ha-
íbnló-képpen, midőn Géjza Her-
tzeg házát akarna építeni az Iften
nek, az-az, egóíz Magyar orízágot 
megtakarná téríteni az igaz hitre, 
az Ur bSzéde lón. 6 hozzá, az An

gyal-áltál, mondván: A' miket el-
médben forgatz , azokat véghez 
nem viheted, mert fok ember vé* 
rét ki-ontottad, de fzáletik nékeé 
egy fiad, ki Iften fegétsége-által, 
mind azokat véghez vifzí, mellye-
ket te magadban el-rendeltél: a" 
pedig Király léízen, és én az ö Or-
fzágának Királyi izékét meg-eröf-' 
íitem. Azonban te-hozzád el-jö az 
Iften embere lelki követséggel, kit 
fogadgy becsülettel, tartsd illendő 
tifztelettel; annak intélit, és tahi-
táfit ved'-bé Ifteni félelemmel, néki 
tekélleteffen engedgy mindenekben. 
Nem fokkal az-után, imé hír érke
zek , hogy a'Prágai Albert Pfiípök, 
jő immár ö hozzá , fok lelkeknek 
meg-téricésére. Géjza Herczeg min* 

dea 



Szent Albert Pűfpők 
cien kéíedelem - nélk&l egéfz udva
ri népével az Iíien embere eleibe 
méné, és őtet nagy bőts&lettel be
fogadván, alázatos fiúi engedelmet 
seggel, a' lelki dolgokban .magát né-
líi ajániá. Ez a* Szent Pfiípök--Tseh 
orfzágban tekénteces nagy nemzetft 
Atyáktól fzűletett. *Az Attya Li-
bitziai Gróf vók, kitSlaunikuíhak 
hittak, az Annyának pedig Strezis-
lava vók a.' neve, 

2. Midőn Albert igen vefzedel-
Kies betegségben efett volna, az 6 
fzfliéi az Iftennek, és az lílen An
nyanak a' Boldogságos Szűz Mariá
nak adák étet, fo.;adáft tévén azon: 
és mingyárt az Ür Iften meg-gyó-
gyitá ötét. Annak-utánna igen 
fzépen nevelek őtet az 6 fz'uléi, 
Illeni félelemre, fzeretetre, és ízol-
gálatra nagy fzorgalmatofsággal ok
tatván , és tanítván őcet. Az-után 
pedig, midőn arra-való ideje volna, 
a' Magdeburgiai Érieknek adák 6-
tec, hogy deáki tudományra, és 
Illeni ájtatofságra,,illendő, -képpen 
taaittaísék. Az Eríék igen ízereti 
vala a' gyermeket; az ő jó elméjét, 
okoískgát, fzent igyekezetét,, és 
az Illeni ajtatoíságban, 's a' deáki 
tudományban nagy elő-menetelét 
látván j és a' Bérmálásban a' maga 
tulajdon nevén, Albertnek akará. 
•hivattatni, mivel az-előtt Voiihe-
•kusnak hivattatik vak. A' Mag-
deburgiai Érieknél pedig mind ad
dig meg-marada Szent Albert, mig 
líiení nagy ájtaiofsággal,' és deáki* 
bőíts tudományokkai ízépen íel-

' Si«BX«k Elete, 
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ékefittetvén; fzent erkőksivel, és 
jó példa-adásával az emberek - előtc 
töndőklene; mindenkor meg-em
lékezvén édes Üdvözítőnk tanításá
ról : Matt. y., u . i 5 . ügy világos-
kodgyék a' ti világofskgtok az embe-
rek-elótt, hogy láfsák a' ti jó tsele-
kedetiteket, és ditsőitsék az Atyá
tokat, ki mennyekben vagyon. A-
zonban Ditmárus a' Prágai Pflfpők 
meg-hala, és Szent Albert a* Prágai 
Pűípokségre emeltetek. A' Pftípőv 
ki méltóságot, életének nagy tifz-
taságával, fzegényeknek, ízfikől-
ködöknek, és figye-fogyottaknak 
nagy gond-vifelésével, vifelte. Min~ 
denkor tizen -két fzegény embert 
táplált a' maga aíztalánál. Szorgal
matokon vigyázott, és gondot-vi-
felt az alatta-való népekre. A' föl
den alutt, és a' feje alá követ tett : 
irgalmaibn kemény, és keményen 
ízeiid vók. Mivet-hogy pedig s? 
meg - ákalkodott kemény - nyakú 
kófségnek gonoPz cselekedetit, és 
undok vétkeit meg nem ellenzhe-
ti vala, keferyes fájdalmas fzívei 
Romába méné , hogy az Apóitok 
Sz. Széktől tanátsot végyen. Rá
mában a'-Sz. Boniíátzius Kalaftro-
mában, fok vigyázáfokkal, teítí iá, 
nyargatáfokkal, böjtőléfekkel, és 
buzgó imádságokkal őt efztendeig 
nagy ízent életet viíele.. 

3. Vévék efzekbe a'Prágaiak 3 
hogy nem jó nékik a' Póípők nél
kül ienai, követek által kérek Sz. 
Albertet, hogy jőne vifzfza: és a1 

Mogontziai Brfek-által mind addig 
Pp kő-
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könyörgenek a Római Pápának,mig 
nékik Sz. Albertet viízfza k&ldené. 
Akkor azérc vifzfza mene Sz. Alberc 
Püfp&k; a1 Prágaiak nagy órőmmei 
fogadák ótet. De nem fok idó múlva 
az elSbbi gonofz cselekedetekre, és 
undok Tétkekre viízíza térvén; a'Sz. 
helyeket fel - tórték, és az ártatlan 
embereket, kik oda fzaiadtak vala, 
erófzakkal onnan ki hurtzolván, 
ízórnyá halállal meg-ólték. Azo-
ítáért ismég el - hagyk. &ket Szene 
Albert Pfifpök, és mivel régen an-
nak-el6tte magában el-cekéllette va-
3a, hogy a' Pogányok tneg-téritésé-
r e , és a' Mártiromság ízenvedésére 
menne; ismég yifzfza méné R omá-
ba, hogy a' végre a' Pápától Apoíloli 
privilégiumát, és áldáít venne. 

4. MidSn máfodfzor Romában 
volna Szent Albert Püfp&k, a Mo-
gontziai Erfek, és a' Prágaiak vi-
ízontag viízíza kerék ótet a' Római 
Pápátol •• 6 pedig vifzíza térvén, 
meg-érté az ütőn, hogy a' Prágaiak 
az ó attya-fiait fzórnyú halállal meg-
ölték, és látván, hogy magától-is 
ízivekben tellyefséggel el-idegened-
tek volna, az Iftennek hálákat ad
ván^ el-rendelé magában,- hogy 
mingyárt a'Pogányok meg-téríté
sére menne , a' mint a' Római Pá
pától privilegiomot , és hatalmat 
vett vaia a' végre, Annak-okáérc 
Magyar Orfeágba Jövér Géjzát a' 
Magyar nemzetnek Fó - Hertzegét, 
és Fejedelmét, fok Fó-|endekkel, 
es köz-népekkel egyetenífeen a' Ke- * 
refztényi hitre meg-tankván. Mi-

>Sk, es Mártír eleted 
nek-utánna Szent Iftván Királyt a' 
Géjza Hertzeg fiát, a' fzent Ke-
refztségnek vizével meg - mofogatta 
vóina; és ótet kis-korában a' Ke-
xefztényi tudományra, és az igaz 
hitnek ágazatira meg-tanította vól-
na : midón látná, hogy Magyar 
Orfzágban az igaz Kereíkényi tót 
mély gyökeret vert volnaj magá
ban el-cekéllé, hogy ugyan azon 
hitnek hirdetésére, más nemzetek
hez menne. Azokáért Lengyel or-
fzágba menvén , ottan három efz-
tendeig hirdette a' Szene Evangé-
liemot; és az ő Attyafiát Radzinuft 
Gneíznai Ériekké tévén, ó maga 
Pruffiába mens, a' hol még idegen 
Ifteneket, és Bálványokat imád
nak vala; és ottan midón nagy 
ízorgalmatofsággal a' Kerefztényi 
hitet hirdetné, és ki - terjefztené; 
egy mezó varasban mikor Sz. Misét 
fzolgálna, az iftentcien gonofz Po
gányok dárdákkal által-verek Ótet, 
és azzal meg nem elégedvén, a'fejét-
is el-vágák néki. Némellyek azt ír
ják, hogy Sz. Albert Pfifpóket, nem 
ókék-meg mingyárt ott az 01tár-e« 
lótt, hanem egy hegynek tetejére 
fel-vitték. Illyen-képpen Sz. Albert 
Pftípók, Apoíloli életet vitetvén, a' 
Mártiromságnak dítsóséges koroná-
ját-is el-nyeré. Az 6 teíte Kábrus 
Bolefzíaus -áltál elsőbben Trerneíznai 
Kalaftromba vitetett, annak-utánna-
Gnefznába, és ottan nagy bőtsület-
tel temetetet. Sz. Albert P&fpókról 
tob' dolgot - is taláihatz a' Szent 
litván Király életében. 

Szene 
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Szent FÁBIÁN Pápa, és Mártír élete. 
Dama/üs, és tőP ^iutorok - által 

fommába foglaltatott. 
I. OZent Fábián Romában ízuie-

C5 ték, az Attyát Fabiusnak hit
tak. Mnek-előtte Pápává válafz-
tatott volna, felesége volt néki. 
Szokás volt Romában, hogy meg
halván a' Pápa egybe-gyűltek a' 
Papok , hogy máit váíafzfzanak , 
mindenkor tudosb'., és fzenteb' éle-
tő embert akarván válaíztani. An-

, térus Pápa halála-után, mikor a' Pa
poknak egy réfze egygyet, máit ré-
fze máit akarna válafztani a' Pápa
ságra , történet ízerént oda érke
zek Fábián, a majorból jővén ; és 
a' nép kézé menvén, hogy meg
értené mint folynának a' dolgok , 
és hogy meg-mondaná a' maga tet-
ízését, mingyárt egy galamb "le-jö-
ve az égbóí, és az o fejére fzálla. 
Mikor látták volna azt a' dolgot, 
a' kik jelen voltak, meg-ércék, hogy 
az líten maga Vikáriuísává válaíz-
totta volna ötét. Minnyájan kiál
tani kezdenek, és egyenlő ércelem
mel azt mondák, hogy Fábiánnak 
kellene lenni Pápává: illy tsudá-
latos lön azÓ válaíztáfa. Akkor Mak-
ízkniánus vúlt -a' Tsáfeár, kinek 
idejében hatodik fiidózéíe volt az 
Anya-fzent-^gyháznak, mellyben fo
kán ízenvedének Mártíromságot 
a'Kriftus Jésus Szerelméért. Szent 
Eábiáii hit Levitát, és hét Noú-

riuíl rendele , hogy meg-írnak a' 
Mártíroknak ízenvedéöt, és cse
lekedetit, kik halált ízen védtek,- a* 
Kriftus fzeretetéért; és gondot vi-
felnének az árvákra, és özvegyek
re , kiknek attyok., férjek Márti
romságot fzenvedtek az igaz hitérc. 
Ezek, és egyéb' fzűkőldódö ízemé-
lyek az Anya-fzent-egyház kíntsei-
vel tápláltattak a' hét Leviták-ákal.. 
Azt-is rendelé Szent Fábián , hogy 
Nagy tsötórtókőn Szent Krisma 
fzentekefsék., és az él-múlt efzten-
dő-béli meg-égettefsék. Meg-pa-
rantsolá , hogy a' világi Bírák, as. 
Papokat, és egyéb' Egyházi fzemé-
lyeket törvénybe ne hihatnák, és 
meg ne icílhemék. Azt-is rendelé , 
hogy a' Kerefztények, minden efz-
tendöben , leg - aláb' Húsvétba, 
minnyájan az Oltári Szentséget 
magokhoz vévén, meg-áídoznának, 
a' kik az okofságnak idejét el-ér-
ték volna. , , 

a. Meg-ízűnek egy-kevefsé az> 
Anya-ízent-egyház uldőzéíe, minek
utána a' két Filepnek adaték az 
Imperhrm, kik közöl az eís6 attya 
volt a' maliknak: az elsó Filep,els& 
lévén haíbnlú' - képpen a'Tsáfzárok. 
közül, kik meg-kerefzteíkedtek,és 
a' Kereíztény hitet vallották vol
na: úgy annyira, hogy hat eízten-
dö-alat, mig a' meg - nevezett kéc 
Filep Tsáfeár az ImperiuíBbt birtas 

P p %. t&® 
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I6n Ideje Szent Fábiánnak az Itten 
Anya-lzent-egyhazát jó rendel igaz
gatni. Oliy nagy méltósága volt 
Szent Fábiánnak., mint Eufebius 
mondgya, meg-akarván egykor az 
AregFilep-Tsáfzkr áldozni Húsvét 
napján, a' t6b' Kerefztényekkel; 
a' Pápa nem akará néki adni a' Kri-
ftus Szentséges tettét, a' mig pení-
tentziát nem tárca némely nyilván 
•való vétkeiről, és kegyedenségi-
rö í , mellyeket tselekedett volt. 
A' Tsáfzkr mcg-gyónék könyhulla-
táfokkal, és nagy alázatofskggal: 
és úgy b'otsáttaték a' Szent áldo
zathoz. Annak-utánna meg-halykn 

a' két Filep Tsáfzkr, egygyik Ve. 
ránumban, maiik Romában, az lm. 
perium Détzíusra marada az 6 Ge-
nerálifíbkra , ki kegyeden tertné-
ízetá-lévén, és gySlólvén a meg. 
hólt Tsáfeárokat, hogy Kerefzté-
nyek lettek volna j hetedik fildé-
zéft índita az Anya-ízent-egyhaz.el. 
len, meüy igen felette kegyetlea 
volt. Számtalan fok Mártírok 61et-
tecének-meg abban, és a' többi kő
zött Szent Fábián Pápa, ki Appia 
útban, Kalifztus Tzinteremében te, 
metteték; minek-utánna tizen-fit 
eíztendeig ölt vóíria a* Szent Péter 
Székében. • " 

Szent SEBESTYÉN Mártír élete. 
fifetqfrá/htes Simeon-áltulfommába 

foglaltatott. 
• i . \ ' Kómái Imperiomot Makfzi-

l \ mikmis, és Diokletziknus i-
gen kegyetlen TLranufok bírván, 

'' kik halálos ellenségi voltak a' Kri-
ftus Jésus nevének, és olly nagy 
vóit az 6 d&hőfségek a' Kerefzté-
nyek-ellen, hogy íöha tsak egy Tsa-
ízár-is meg nem haladta ókét a' Ke
gyetlenségben ; Az ímperiomban , 
minden várafokban, és Kaftélyok-
baa teli voltak a' tőmíetzek Ke-
refztényekk.el.Neni kérettek gonoíz-
tévóket, nem fzolgá'.tattak igaz
ságot, hanem igazság-ellen fok Ke-
reíztényeket őltek-meg. Abban az . 
id6ben egy tekéntetes vitéz vúlt: 
•Mediolaaumbaá fzölettecett , kit 

Sebeftyénnek hittak, az Attya.Nar* 
bonai, és az anoya Mediolánumí lé
vén'; Ez tudtára adaték Biokíetzik-
nusnak, ki az 5 nemes erkölcsiért, 
és tekéntetes nemzetségéért, bé-
fogadá örec a' maga izoígklattyára, 
és a' Lovafok elsó féregének Kapi
tányává tévé ótet. Noha Sebeftyén 
•minden fzorgalmatotsággal' magát 
gyakorlottá tiízténekhívatallyában, 
és' mindenkor hiven ízolgák, és 
kedveskedett a' Tskfzárnak, mind-
az-kltal (émmiben el nem múlatá 
az Itten fzolgálattyában való kőte-
lefségét, titkon Kerefzxény lévén; 
jól-lehet némelly kivkk-képpen va
ló történetekben magát ki-jelentet* 
te : mert látván némelly Kerefzté-
nyeket, kik a'gyötrelmeknek ke? 

gyet-
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gvetíensége miatt, kózel volnának 
t! hímek 'el-veíztéschez, o azokat 
fidvofséges intéfekkel meg-eróílí-
tatte, úgy hogy mind végig álha-
tacofok voltak-

2. Történek, hogy egykor Ro
mában, holott a' Tsáfzár, és Sebe-
ftyén jelen voltak , meg - fogának 
két fó embert, Márkuíl, és Martzel-
liánuít, kik Trankviliinus, és MaE-
tzia fiai voltak y és mind a' ketcó-
nek feleségi, és fiai vókak. Ezek 
ketten Krofnátzius.nevú Prefektus 
eleibe vitetének, ki látván, hogy 
fem igiretekkel, fem fenyegetéfek-
kel arra nem vitethetnének, hogy 
a' Bálványoknak áldozatot tenné
nek , harmintz napot ada nékik, 
hogy gondolnák-nieg, mit tseleked-
nének, és hatmintzadik nap múlva , 
ha meg nem tagadnák a1 Kriítuft,ha-
lálra fententziáznák ókét, minden 
jóízágokat cl-fogíalván. Azokban 
a'napokban igen untatták a'népek 
ezeket a' Szenteket, és arra intet
ték ókét, hogy .ne hadnak mago
kat meg-kinoztatni, és meg-ólet-
tetni: a' t.&bbi kózótt hozzájok ment 
Trankviliinus az ő atcyok, ki fok 
kónyhullatáfokkal, monda nékik: 
Oh édes fiaim, ki léfzen az én vén
ségemnek iftápja ? Ki fogja-bé az 
én fzemeimec, minek-utánna meg
halok ? Ki viízi az én teltemet. a' 
temecéfre ? KÓnyÓridiyetek rajtam 
édes fiaim, gondollyáiok-meg, hogy 
én nemzettelek, én fck vigyázattal 
neveltélek, és nemes állapotra hoz
talak titeket i tehát miére akaitöjs; 
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fzan-fzándékkal menni a' halálra 2 
Miére nem tekintitek a ' t i ifiúság-
tokat, az én vénségemet, a' ti há
zatokat, és jüfzágcokat, mellyel
foglaltatván , más Urnák acutik, és 
én egy napon eí-vefzcem jófzágo-
rnot, botsületetnet,, és két fiaimat , 
kik az én fzemeimnek yilágoCsága-
Oda j&tt az Ánnyok-is nagy kefe-
rúséggel, és ízomomsággal tellyes 
lévén, és firalmas befzéddel eízek-
be juttatta a' fiainak, a' fzuléíhek 
ifzonyu fajdalmit, meg-mutatta áz 
emlőit, mellyekb&í a' tejet fzop-
ták, meg nem fzűnt olly dolgokat 
tselekedni, és mondani, meílyek" 
k&nyöralece'ségre indithatták Sket. 
Oda mentek a' felségek-is , kik 
ifiak, és fzépek voltak, karjokoa 
tartván fiatskájokat, nagy íohálz-
kodáfokkal, és keferves (iráfokkal, 
boldogtalan, és el-hagyatott özve
gyeknek kiáltván magokat. Segi-
tecsék ezt a' keferves muiikát a* 
kisdedek-is, igen kefervefen firvktí. 
De nem végez&dótc itt a' hartzolás, 
melly a Szentek fzivéheavolt, mert 
minden nap hozzájok mentek az 
attyafiaí, és baráti, kik édes beízé-
dekkel el-akarták hitetni 6ket, hogy 
meg - változtatnák igyekezeteket, 
efzekbe-juttatván az'ó barátságo
kat , a' magok fzépségét, és a! vi
lágnak gy&nyór£ségit, és a gazdag
ságokat, mellyeket ei-vefztenánels: 
tifzcefségekkel-egyetembe, és azért 
ne akarnák mind azokat egy gyalá
zatos kemény halálon el-változtat-
ni. A'tösárt&> mesllyet ezek. as. 

Pp $ .Szea-
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Szentek fzenvedcek, igen nagy volt, 
az ezkőzők-is hatalmatok voltak, 
úgy annyira, hogy úgy látzott mint
ha rneg-kezdettek volna tántorodni. 

3. Szent Sebeítyén-is jelen volt 
akkor, és félvén, hogy ei-veíznek 
-a' Kriftus vitézi, nem tekéntvén 
arra, hogy magának kárára követ
keznék, elejékbe-klla, magát nyil
ván meg.- jelentvén , hogy Kereíz-
tény volna. Szóllani kezde mind 
az egéfe tár&ságnak, és nagy buz-. 
gó lélekkel monda: Ha ez a' mi 
életfink nyomorúságok nélkül vol
na , és őrökké meg-maradna, mél
tó volna, hogy minnyájan igyekez
nénk ezt meg-tartani. De mivel
hogy illy hamar el-yégeződik; miért 
akarjuk ennek ízerelméért, a' máit 
el-veízteni ? E'tsak ideig-való, amaz 
é>rókké-való, e' teli fáradságokkal, 
és nyomorúságokkal , amaz teli 
minden nyugodalommal, és vigaíz-
taláffal. Nem tudgyátok-eti, hogy 
az Iften Fia azt mondgya: Matt. 10. 
•v. 32. Minden a' ki meg-vall en
gem' az emberek előtt, én-is meg
vallom étet az Atyám elótt, ki 
mennyekben vagyon; a' ki pedig 
meg-tagad engem' az emberek elótt, 
meg-tagadom én-ís őtet az Atyám 
elóct, ki menyekben vagyon. Ne 
véllyétek, hogy békc-fséget jöttem 
botsátani, hanem fegyvert: mert 
el - válafztani jöttem az embert az 
attya ellen, és a' leányzót az annya 
ellen; és a1 menyet a' napa ellen: és 
az ember elíenségi az ö háza népe. 
A ki attyát, vagy aanyát .ijikáh' 
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ízereti, hogy-fem engem'nem mél
tó hozzám. Es a' ki fel nem véfzj 
kerefztét, 's nem kóvet engem1, 
nem méltó hozzám. Ne véllyétek 
hogy az Iften orízágában el-felet-
kezzenek a' Szentek az attyokrúl 
ánnyokról, fiókról, feleségekről 
attyok-fiairól, és baráttyokról; söc 
inkáb' meg-emlekeznek, és. ottan 
nagyob' jót tselekeíznek nékik, 
hogy-fem itt a' fóldón tselekedhet-
tek volna. Ez igy lévén ? ne akar
játok a' ti kőnyhullatáftokkal, kő-
nyórgéfitekkel a' Kriftus Jésus vi
tézinek igyekezetét meg-gátolni; 
mert ha ők meg-tántorodnak a' ti 
firáfitok, és kónyőrgéfitek miatt, 
ti el-ve(ztitek őket, és magok el-
vefztik magokat. ; 

4. Nem végezé itc el-befzédét 
Szent Sebeílyén, hanem a' Szent 
Mártirokhoz fordulván, monda né
kik : Eízetekbe vehetitek itten, 
Kriftusnak vitézi, az ördögnek ál
nokságát, ki a' mit nem nyerhet 
tőletek a' gyötrelmek által, mel-
lyekkel a' ti ellenségitek illetnek 
titeket, meg akarná azt nyerni a' 
ti Barátitok , és atyátok-fiai kőny-
hullatáíi, és kónyőrgéíi által. Vi
gyázzatok magatokra, és ha egy
képpen győzedelmet nyertek, nyer-
jécek-meg más-képpen-is azt. Ne 
engedgyetek a' ti tefteteknek_» 3 
mellynek akar menyit kedvezzetek-
is, ugyan tsak el-rothad , és a' fér
gek eledele léízen. Ezeket, ós töb' 
üdvőíséges intéfeket ada-Szent Se-' 
beítyénj és történek, hogy midőn 
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lzóllana, imé egy igen nagy fényei- mindenkor üldözte ar Kerefzte-
ség jőve az égből, melly kórnyfil 
fbgá őtet , és abban egy fzép fényes 
ífiú láttatck, ki Jelenséget mutata., 
hogy ő volna annak fzerzöje, a' 
mit Sebeftyén monda. Minnyájan 
a' kik jelen valanak álmélkodván 
tsudálkozának , bizonnyal hivén, 
hogy a' mit Sebeftyén monda, men
nyekből adatott igafsags-ólna. Ezen
kívül más dolog-is történek, melly 
ink*ab' meg-eróflicé a' hitben mind 
azokat, kik jelen valanak; mivel
hogy egy afzfzony a' Nikoíztratus 
felesége, ki gazdája vóít annak a' 
háznak , a' hol a' Szentek őrizet 
alatt tartattak, bizonyos betegség-
rniatt némává lötc volt: ez halván, 
«' mit Sebeftyén monda, igen te-
tzék néki -, és befzéddel nem ditsir-
hecvén őtet, jelenséggel ditsiré, 
és ezzel nem elégedvén, a' lábaihoz 
borúla; kinek Szent Sebeftyén meg-
parantsolá, hogy kelne-fel ; és a' 
$£.riftus Jésus nevét fegitségul hi-

meg-gyógyitá őtet, és fzólla 
van. 
*z afzfzony, úgy - annyira , hogy 
minnyájan haliák, a' kik jelen -va
lanak ; és fő-képpen az ő férje Ni
koíztratus : ki hálákat adván az I-
ílennek, meg-nyitá az ajtót mind 
a' Kerefztényeknek, kik fogságban 
tarattak az 6 házában, meg - kö
vetvén Őket, és azon kérvén, hogy 
fzabadon mennének - el Romából, 
mert 6 meg-fizetne érettek a' ma
ga halálával, melíyet örömeit fzen-
vedne az ó vétkeiért, mivel annyi 
Idejg imádca a' Bálványokat , és Klaudius két fiái rn.eg-kerefzteke.t-> 

néaek, 

nyeket.t 
5. Ofzve-gyujté azért Nikoíztra

tus mind a' Kerefztényeket, kik az 
ő vigyázáfa alatt fogságban tartat
ták , és minnyájan halgatták az I-
ften igéit a Szent Sebeltén fzájá-
ból: és vigyázáfokban, imádságok
ban , és. béjcöléfekben töltötték az 
údőt. A' többi kőzött egy Klau-
dius nev& ember jó baráttya volt 
Nikofztratusnak, kinek elé - befzéllé 
mi-képpen Sebeftyén meg-vetvén a' 
Tsáfzár akarattyát, és nyilván va
ló halálos vefzedelembe vetvén ma
gát, ki-jelentette, hogy Ketefztény 
volna, intvén mindeneket, hogy 
meg-maradnának a1 Kriftus hitében, 
tsndálatos okos befzédekkel, és 
nagy tsuda tételekkel erőífítvén ta
nítását. Mikor Klaudius ezt meg
érté, igen tsudáíkozék, és a' há
zához menvén, foga az két fiát, 
kik közül egygyik viz-korságos, és 
a' máfik poklos vala, és a' Nikofztra-
tus házához méné. A' Kerefzté
nyeknek nagy fokaságát találá ot
tan Klaudius, kinek ízámok mia-
denkor nevekedett, mindenkor oda 
menvén, hogy Sebsftyént látnak, 
ki olly fzerelm.es óltalmazója. lótt 
volna a' Kerefztényi hitnek. A' 
többi kőzött egy Polikárpus nevűt 
Pap volt ottan, papi ruhában öl
tözvén, a Hit dolgaira tanitotta 
azokat, kik meg-akartak kerefztel-
kedni, az-után meg - kereízteke ő-
ket. A' többi kőzött midón a.* 

http://rn.eg-kerefzteke.t-
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«ének, még-nyerek egéfségeket, 
mindeneknek, kik jelen valának, 
nagy vigafztalására, de kivált-kép-
p'en az Attyoknak, ki maga-is Ké-
reíztényné lön. 

6. Annak - utánna Kromátzius 
Prefektus hivatá Trankvillinuft, a' 
Szent Márkus, és Martzcllíánus at-
tyát, és nem tudván, hogy Kerefz-
tényné lőtt volna, kérdé ótet , ha 
a' fiai még-is meg-akarnának a'Ke-
yeízténységbea maradni, mivel im
már el-m ált a'harmintz napi határ, 
és ki adatik ellenek a' fententzia. 
Felele Trankvillinus: Boldogok ók, 
ha méltókká léfznek a' Krillus Jé ' 
sus fzerelméért meg-halni; .és búi-
dog vagyok én , ki 6 általak ki
menekedtem a' vakságból, melly- . 
t>en annyi ideig voltam, hamislfle-
neket imádván, kik még az embe
rek nevét fem érdemlik, nemhogy 
imádáíra méltók volnának. Monda 
a'Bréfektns: Tehát te-is Kerefz-
tény vagy ? Feleié Trankvillinus: 
Igen-is a' vagyok , mert látván, 
hogy Sebeftyén kévéire b&tsfilte a' 
Tsáízár barátságát, és magát ki-je-
kntet te , hogy Kerefztény volna, 
és tsudklatos ízép dolgokat prédi-
kállott , mindeneket nagy tsu-
da-tétckkkel rneg-erőíitvén, én-is 
az igazságot akarom követni, el
távozván a' tévelygéítál, meüyben 
ez ideig vókam. Tsudálkozék Kro-
znátzius, hal ván,hogy Sebeftyén Ke-
le&iény volna, és monda : Noha 
nékem nagy dolognak látzik • len
ni , hogy Sebeítyén Kerefztényné 
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lőtt volna; és azt gondolom, hogy 
olty tekéntetes okos fo-ember nem 
adta volna magát bizonytalan do
lognak követésére.-- mindaz-által 
nehéz dolognak látzik nékem azt 
hinni, hogy líten légyen a' ki meg
holt a' Kerefzt-fan. ö 

7. Monda Trankvillinus: Ne-
hezeb' dolog azt eí-hinni , hogy 
Itten légyen egy parázna , és házaf-
ság-t6r6, mint Jupiter; egy kurva 
aízízony, mint Venus; egy gyjj. 
kos, mint Szaturnus; egy hamis tsa-
lárd, mint Merkurius. Nem nehéz 
dolog azt hinni, hogy azlftenrneg-

• hólt volna ; mert embarré lötc -
hogy meg-halhaffon; és nem egyéb
ért volt az 6 halála , hanem hogy 
életet adgyon az embereknek. Es 
a' mit el-vefztett meg-halván, két-
fzeresleg meg-nyerte fel-támadván; 
mert nem azért hólt-megs hogy 
úgy maradgyon, hanem hogy har
mad-napon ditsöségeíFen fei-támad-
gyon. Negyven nap - után látható
képpen fel méné Mennyekbe, és az 
6 őrök Attyának jobjára filé. Eze
ket, és egyéb' dolgokat olly nagy 
buzgósággal monda a' jámbor vén 
ember a' Prefektusnak, hogy 6 ai. 
iftentöl fegétteevén, felelne mond
ván: Nagy "erőt vettük rajtam a 
te fzavaid, világofon látom , hogy 
fokkal mélratíamb' dolog az lilén-
hez, vétkezni, hogy-íem meg-halhi-
meg-engedvén., hogy az Ilién em
berré lőtt. Én még ma erről a' 
dologról akarnék gondolko lm; kér
lek azért téged, hogy holnap, jöj 

howáni 
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hozzám titkon , Sebeftyént, és más végezek, hogy két réfze oízlaná-

nak; és hogy egygyik réfznek Se-
..boftyén lenne Feje; a' maiiknak 
Polikárpus, meg-naaradván. egygyik 
réfz. Romában, és a', maiik ki-mea-
vén, hogy bátorságosb' helyre ven
nék magokat.. Egy ájtatos vete
kedés 16n Szent Sebeílyén, és Po^ 
likarpus kőzött, mellyiknek kelle
ne meg-marádni a' 'tárfaival' Romá
ban , -hogy hamaréb' Mártiromsá
got fzenvedgyenek j mert mind a' 
két réfz magának akarta vúlna ezt 
a' jót. 

9. Kájus Pápa egygyefséget 
ízerze közöttök, mondván; hogy 
mind a' Konfeíforok, 's mind a' 
Mártírok utcyán bé-rnehetni Men
nyeknek orízágába: és azt rende-
lé, hogy Polikárpus menne-el azok
nak tárfáságában, .kiknek ki-kelle-
ne menni Romából, mert 6 Pap 
lévén , . íoigálcathattya nékik a 
Szentségi...et: Scbeftyén pedig úgy
mint iíiú, 

egy oKos embert magadhoz vévén, 
hogy mind egygyútt befzéfgefsfink 
e! dolog felől. Ezt halván, igen 
éráié Trankviliinus, és a' Kerefz-
tényekhez menvén} elö-befzéílé á' 
dolgot minnyáj'oknak nagy őró-
mére. Azt az étzakát az imád
ságban tölték, könyörgenek az I-
ftennek, hogy engedné nékik K r o 
siáczius Préfékcuíh 

8. Has nap jó reggel Trankvil
iinus, Sebeílyán, és Polikárpus hoz
zája ménének Kromátziushoz, és 
fokát ,befzélgetének véle egyetem-: 
be., és egy, Tiburtzius nevá fiával. 
Sok idejű beteg lévén Kromátzius, 
éppen meg-dagadott, és mint - egy 
sántává lőtt-vak: Szent Sebeityén, 
és Polikárpus imádkozának érette, 
és mingyárt meg-gyógyula; azoká-
ért Kromátzius, és a'fia Tiburtzius 
meg-kereíztelkedének minden háza 
népével egyetembe. Kromátzius-
nak íbk Kálványi voltak a' házában, 
mellyek között némellyek igen_a 
drágák voltak, és mind "darabokra, 
rontatá azokat. Az-után le-tévé 
a' tifztet, melíyet vifelt, és gyak
ran meg-iácogatta a' házat, a' hol 
a' KereLztények voltak. Oda mé
né Kájus Pápa - is, ki igen örült 
mind a' többivel egyetembe a' Kro
mátzius mcg-térésén. . Mint-hogy 
pedig ez a' dolog már nyilván volt, 
bizonyosnak tartották, hogy a vi-

' tézek nem fokáig késnének oda jö-
íii, hogy őket meg-íbgván, Már-
íiromságra vinnék. 

S»ea;tt Ek«, 

,x cs vitéz ember, marai-
na-meg ínirtzolni a' Kriftus Jésus 
ízeretetéért; és úgy tselekedének. 
Meg-vflaradának a' Szent Sebeftyén 
táraságában , Szent Márkus, és 
Martzelliánus, kiket Levitákká ren
dek-' a' Pápa, és Trankvillinuír. az 
attyokat Pappá ízentelé: Szent Se-
beiíyént pedig az Anya-fzént-egyház-
nak oltalmazójává tévé.. El-közel-
gete az.idó, mellyben ennek a'fzenc 
tárfaságnak Mártiromságot kell va-
la fzenvedni a'.Kriitus ízeretetéért. 
Egy bizonyos tsalárd ember a' Ke-

Az*okáért azt jrefztényekhez adta vők magát,ki tet-
Q q tet-
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tervén mintha Kereíztény volna , 
kózőttők lakott , hogy mindene 
meg-lzemiéllyen, a' mic a' Kerefz-
tények tselekednének, és •tudtára 
adgya a' Tsáízárnak. Ez-kítal meg-
fogattaték Tibürtzius a'Kromátzius 
fia, ki Prefektus vala, és el-vága-
ték a' feje, Az-után meg-fogatca-

, tának Szent Márkus, és Martzelliá-
nus , kik igen kegyeden&l meg-ki-
noztatának: mert egyeneffen állat-
ván őket, egy fához fzegezék a' 
lábokat, és lantsával ákal-vervéri, 
meg-filék 6ket. Végezetre mind 
meg-őlék azokat., • kik Szent Sebe-
ftyénnel maradtak volt, kit egy
képpen, 's kit mas-képpen. 

, 10. Tsak Szent Sebeftyén ma-
riadott vala, kit meg-tudván a' Tsa-
.fzár, hogy Kereíztény v©lna, maga
eleibe vitécé őtet, és keményen 
roeg-feddé, mo,ndvánnéki: Mit mi-
veltél Sebeftyén? Ez a' te hívsé-
ged , mellyel nékem tartoztál? En 
téged Udvaromba fogadtalak , b*>-
tsfiletes tilztet adeam néked: ke
zedbe adtam fo réízét az én birodal-
momnak, Kapitánnyá tévén téged 
az én Isvas ieregim els6 réízének; 
te pedig ezzel raetz nékem, hogy 
mint eízteien el-vefzted magadot, 
és el-veíztefz engemet-is? Tőlem 
femmi jó akaratot ez-után ne várj, 
•hanem veízedclmes, és firalmas 
véget reménly magad - felől. Erre 
Szerit Sebeftyén nagy bátran felele, 
mondván: Nem illik oh Tsáfzár, 
nagy bűsúly én érettem, mert ha 
ért el-hadtalak téged s nem világi 

. Mártír elet él 
Tsáfzárért, vagy Királyért cseleked
tem azt, hanem az élő Iften ízer»-
tecéért, ki Mennyeknek, és a* főid
nek Királlyá, kit a' Kerefztények 
imádnak. Az íftenek, kiket te imá. 
dafz, kőből, fából, vagy értzbói 
állanak , és néked bítnős embere
ket jelentenek, kik nem érdemlik 
hogy ember nevet vifellyenek, an
nál inkáb', hogy Iften gyanáne 
imádtaffanak. A" Tsáfzár nem ea, 
gedé néki, hogy többet fzóiíyon, 
hanem meg-parantsolá, hogy álíaf-
fának-fel egy fat a' piatz közepén, 
és Sebeftyént ahoz kötözvén, nyi
lakkal lővőldőznék-meg őtet. Ki-
hiredeíedék ez a' dolog az egéte vá* 
rafon; és mlnt-hogy Sebeftyént fokán 
ifmértik, némelíyek tsudálkoztak 
rajta, máfok nem hitték, hogy úgy 
volna; kíki a' piatzra futott, a'hol 
a' Kriítus vitéze találtatott, ki fok 
hohérok-ákarvitetetett a1 Mártirom
ságra, kiáltók menvén előtte, kik 
azt hirdették, hogy genofz-téyó, 
és a' Tsáfzár ellen pártos lőtt volna. 

i i . Nagy kőnyöruleteíségre-s 
méltó -volt látni, oíly igen fzép ter
metű, tekéntetes, nemzetes, jó er-
kóltsű , és igen bötsuletes ifiat, 
olly rettenetes halált fzenvsdni. A' 
fához vitetek Szent Sebeftyén, mel-
lyet meg-őlele, és a' Kriftus Jésus-
íal nagy ájtatoffon fzólván, monda: 
Hálát adok néked édes Iftenetn, 
hogy engem' ide hoztál* Mikor ér
demlettem , hogy téged kőveffelek 
valami dologban ? Te én érettem 
meg-hókál a' Kerefzt-fkn, én-i$ 

éret" 



Szent Sebeftyéi 
éretted meg-akarok halni e' fához 
kötöztetvén. Édes Uram a' te élete
det adtad én érectem, én-is moftan 
életemet akarom adni a' ce fzerel-
medért. Könyörgök néked Uram, 
ved' jó nevén fzolgálatomat, és ál-
dozatomat,meiíyben magamat adom 
néked- Midón ezt mondaná a' di-
tsóséges vitéz, meg - fofzták 6tet 
ruháitól »' hóhérok, és a; fához kö
tözvén, két felé állatták a' népet, 
és imé mint a' febes eísó úgy kez
denek a' nyilak az ó teltére menni. 
O pedig fzíintelen a.' Jésus nevét 
kiáltotta , melly néki tsudáiatos 
kőnysbségére volt annyi gyötrel
mekben. Rövid idö alatt úgy bé-
fedeték a' fok nyilakkal, hogy úgy 
látzott, mint-ha nem ember, hanem 
valami tővifes állat lőtt volna. 

i á . Végezetre azt gondolták, 
hogy már meg-hólt, és tsak úgy 
hagyák étet. Következő éjjel oda 
iíiéne egy fzent afzfzony, ,fiogy el
tem effe az ö teítét, és elevenen 
találván őtet, meg - óldozk attól a' 
fától, és házához vívén, olly nagy 
ízorgalmatoísággal orvoslá ötét , 
hogy éppen meg-nyeré egéfségét. 
Meg-látogatták Öcet némelly Ke-
refztények, és azt tanátsolák néki, 
hogy íutna-el a Diókletziánus dű-
hőíségétől. De ő mint-hogy igen 
kívánkozott meg-halni a' Kriítus 
Jésus ízerelméért, nem akara el
menni: söt a' Tsáfzár eleibe men
vén , keményen meg - feddé étet 
iítentelenségérúl , és mi vei-hogy 
jninnyájan azt ártották 3 hogy meg-

t Mártír élete. 507 
hók volna, iátván őtec a' Tsáfzár, 
tsudáikozék, és maga eleibe vitet
vén, monda néki: Te vagy-e Se-
beftyén, a' kit. én meg - ölettem ? 
Én vagyok, monda Sebeítyén, az 
életet, mellytél meg-akartál te en
gem^ fbfztani, meg-tartotta nékem 
az Úr jésus Kriftus , hogy nieg-
mondgyam néked, ne légy olly go-
nofz ellensége, és ne hartzoly elle
ne, meg-fofztván életektől az é ba
rátit. Gondold-meg oh Tsáfzár, 
hogy a' Kerefztények nem érdem
lik azt tőled, kik mindenkor kö
nyörögnek az éló Iftennek az Im-
periom öregbfiléséért.. Mellyet hal-
ván a' Tsáfzár, inkáb' meg-haragu-
vék ellene, hogy-fem annak-előtte; 
félvén, hogy ő általa, fokán meg
térnének a' Kriitus hitére: az-okáért 
egy titkos helyre vitetvén őtet, ad
dig el-vexeté bizonyos vas vefzfzók-
kei, hogy abban a' gyötrelemben 

- ki-adá lelkét az ur Iftennek. 
13. Az ő telte egy büdös ár-

nyék-fzékbe vettetek, hogy a' Ke
refztények meg ne találnák azt; és 
tüzceletet ne tennének néki. De a! 
ditxóséges Szent Máttir meg-jele
nek egy Luczina nevíi Aízfzonynak, 
és tudtára adván,. hol volna £Z ö 
tefte, azt renddé néki: venoé-ki azt 
az árnyék izékből, és helhefztetné 
illendő koporsóba. Meg-találá Lu-
tzina a' teltet, melly egéízlen vala.; 
noha abba az otsmány kamara fzék-
be vettetett volna , mindaz - által 
éppen fzép , és jó illatú volt : és 
Appia hevu útban el-temeté az t , 
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3Ö8 Szent János, és Sz.:Pái Martieok. élete. 
hoIotaz-uc'megySzeRt-egyh'azkt épí
tenek az Iftennek az o tifzteíségé-
re. Ezt a' Szentet az egéíz Aaya-
ízent-egyház tifzteli, mert két Már
tiromságot ízenvedett, és noha az 
elsó meg aem fbfzcotta ótet életé
től , így akarván az Iften, meg-
íbfztotta a'"máíödik. Az okáért szt 
mondgya egy nagy Doktor, hogy 
Szent Sebeftyénnek két koronája 
vagyon Menny-orfzágban.,mivel két-
fzcr fzenvedett mártiromskgot. An
nak-felette próbált dolog, hogy 6 
mindenkor, meg-regitette azokat, 

kik mirigyes idSben íegétségfü hit-, 
ták ocet. A' mint kivált - képpert 
Pávia varasában tórténék , mikor 
egéfz Olaíz orfzágban a' mirigy ural--
kodoct, annak a várainak népe kö-
nyórgéíékkei, és prötzeíllo járáíbk-
kai az Iften haragját engefztelvén 
Szent Sefaeftyént hivkk fegétségúl, 
és a' mirigytől meg - fzabaduláaak. 
Adgya az Ur Iften, kinak fzerel-
méért annyit ízenvedett ez- a' fzent-
Mártír, hogy az 6 efedezéfe ál
tal menekedgy'fink - meg mindea-
némfi nyomorúságtól, Ámen. 

Szent JÁNOS, és Szent PAL Mártí
rok élete. 

Tenntzlánus-által'fommáha foglal-
tatot. „ .: 

I.. \ ' Nagy Konftantinus Tsáízár 
í \ idejében a" Stzitiai. kegyet--

len er6s népek, hadat inditának a' 
Rómaiak ellen Tracziának tartomá
nyában, ésazlmperiomnak némelly 
réfzeit magoknak foglalák, 's még 
annál nagyob' kárt-is akarának 
tenni. A' Tsáízár tanátsot tárta, 
kit kellene a' hadik Generálijává 
tenni, és minnyájan Gaílikánuíl 
válaízták, ki erős, és nagy fzívii 
Kapitány volt , és igen nevezetes 
a' hadak vifelésében. Szollának 
néki e' dolog felől; és azt feleié, 
hogy femmi módon ném akarja'fel--
venniazta' terhet, ha a'Tsáízár né
ki iiéra -adgya feleségfií a' leányát 
Kohftantziát. A' Tsáízár nem ne

heztelte volna azt néki adni, látván, 
hogy meg-éfdemlené, ha egy aka-
dék nem lőtt volna, mivel a'leányzó 
fogadáft tótt vók , hogy mind .6-
rökké meg - tartya ízűzeíségét, és 
inkáb' el - akarná életét vefzteni, 
hogy-fem fogadását meg-ízegni. Ez-
okáért Konftantinus igen búsul va-
la, mellyet meg-ércvén Koriftantzia, 
monda az Attyának: Édes Atyám 
Uram , az én --sménségem, melly 
az Iften irgalma íságában vagyon, 
hogy mind engem', 's mind téged 
meg íégéc, azt mondattya velem, 
hogy alkudgyatok-meg a' Kapitá
nyoddal Gallikánuffál, illyen mó
don ! hogy o- gyózedelmeífcn viíz-
fza - térvén Stzitákkal való hada
kozásból , te engem' néki adtz fele
ségül: és Zálognak jegyébe, míg-

lea 



' Szent János> és Sz. 
ien a' hadba iéfzen, adgya nékem 
az ő két leányát, kik a' meg-hólt 
feleségétói maradtak néki; én-is 
néki adom az én két fzolgamot, 
jánoft, és Pált,, igen jó erkölcsű, 
és okos embereket: hogy minden
kor véle legyenek, és azoknak ta-
nátskval éilyen a' nagy dolgokban. 
A' Tsáízár . e' tanátsot eleibe adá 
Gallikánusnak, ki orőmeft fogadá 
azt. Az-után a' hadba méné, és 
ei-vívé magával Jánoft, és Pák , 
kik herélt emberek, és nagy f6 íze-
méllyek voltak á' Tsáfzár Udvará
ban, Konftantzist fzűzre gondott vi-
felvén, 

1. A' Gallikánus két leánya 
Konilantziával maradinak ; egygyi-
ket Attikának, *' maiikat Attemiá-
nak hittak. Olly nagy okofsága 
vók e' két leánynak," hogy, alig 
találtatott ember Rpmában, ki őket 
okofsággal fellyűl haladta volna. 
Mikor ezeket Konftantzia hatalwia-
alá vette volna, kjtatoíTan kőny&r-
ge az Iftennekj mondván: Minden
ható Úr Iften, ki a' Szent Ágnes 
Márcir imádsága-által, engem' or-
voíblhatatlan betegségemből meg
gy ógyitál; és nékem az igafságnak 
úttyát meg-rnutatád, és a' tiízta-
ságnak fzerelmét belém őntvén, 
engem' â  te Jegyefid közé ízámlál-
tál: Te Úr Iften, ki Attya, és fia 
vagy a' Szűz Máriának : Te ki min
deneket táplklíz, tapafztalfz, meg-
tartafz,és táplálái-t vettél az ö fzent-
séges mellyéból: Te ki nevekedő 
téi időben, noha minden teremtett 

Pál Mártírok élete; , $o$ 
állatokat nevelíz, és óregbiceíz i 
Te ki nevekedtél bökseságben ó-
rők bőltseség lévén , Te nagy, Te 
mindenható , Te véghetetlen : Te 
ki Anyától ízülettel, azorők Atyá
tól fzuletvén anya nélkül : Ifteii 
lítentől , viiágofság vílágofságtól: 
Te ki fel építetted a' világ romlá
sát a' te haláloddal, Te ki Bírája-
vagy mind,eleveneknek,'s mind hol
taknak, Én néked alázatoííon kö
nyörgök Uram, hogy a' te ízolgála-
todra enged' nékem ezt a' két lei
ket, kiket a te Szent véreddel 
meg - váltottál, és Gallikánusnak 
ezeknek Attyoknak leikéc-is, azt 
rendelvén, hogy mind 6, 's mini 
ezek meg-térjenek hozzád, és le
gyenek Kerefztényekké. Nyisd-
meg Uram az én ízájamot, és az 5' 

• fölöket, hogy halgatván az én ín-
téfimet, mind én, 'smindök ma-
radgyunk - meg a' tifztaságban, és> 
legyünk néked örökös jegyefid, 

- nem kívánván, és nem akarván más 
v6-legényt, haaem tsak téged lí
rám , kivel mind -örökké örvendez-
hefsűíik a' te orfzágodban. Oüy 
nagy ereje volt ennek az imádság
nak, hogy Gallikánus -győzerfel— 

"mefen viízíza-tére, és bé-ménvéa* 
Romába, nagy pompával, és érőm-1 

mel fogadá őtet Konftántiaus Tsá
fzár , a' fiaival, és az egéíz tanátsal 
egyetembe. Első dolog, mellyee 
Gallikánus tselekedék, mínek-után-
na bé-méne Romába, volt, hogy a* 
Szent Péter Templomának látoga-
sására méné. Monda néki a'.Tsá-
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rj» i o Szent János, és S 
ftk: Mi az oka, hogy mikor Ko
mából a' hadba akartai menni,, a' 
Kapitoliomot meg - látogattad, és 
az órdóg&knek tettél áldozatot, 
jnoft pedig viízíza-térvén a' Kriílus 
Jésuít imádod, az 6 Apoftolit tifz-
telvén? Felele néki Gallikánus: 
Tudgyad Uram, hogy el-kezdőd
vén a' hadakozás a' Stzítákkal, én 
igen nagy ízorongatáfokban, és ve-
fzedelmekben voltam miattok, mi
vel fok utk&zetekben meg-gyózet-
cem tolók, az-okáért kénízerittet-
tem vifzrza-menni Filopolis várasá-
fca, mellyben meg-ízállának engem', 
és igen- nagy vefzedelemben látám 
magamot lenni: mert az ellensé-
gimigen íbkan voltak, és az én 
Iteyés népem k&zül fokán az ellen-
ségkn kózé fzoktek, és engem' el-
hadtak. Nem találván más orvof-
ságot, Marsnak áldozatott tőttem r 
de minden nap gonofzabbúl 16tt 
dolgom. Immár el - akarok vala 
futni a' várasból: és imé hozzám 
|Óvének János, ésPái, Konílantziá-
íiak a' te leányoinak, és én aízízo-
nyomnak fzolgai, és mondának' né
kem : Ha én 'bgadáft tennék, hogy 
Sterefziényné léízek, meg - fzaba-
dúlnék abból a' vefzedelemból, és 
meg • győzném ellenségimet. Én 
íogadáíttevék, és,igazán mondom 
néked; alig botsátottam-ki az igé
ket a' ízájamból, hogy egy igen 
erős ifiú meg-jelenék nékem, ki 
egy Kereízt zászlót hordoz vala a' 
vállán, és monda nékem : Ved'-íel 
ítVfegyveridet ? és kóvefs engem. 

2. Pál Mártírok élete, 
En úgy tselekedém , és mind a' 
ketten ki-menénk a' várasból. Mi
kor kivfil volnánk, nagy erős fegy
veres féregét láték mellettem, kik 
kéízék valának az ütközetre. Min-
nyájan azt mondák nékem., hogy 
mennék-bé az ellenségimnek íere-
ge kózé, mert ók meg-fegétenének 
engem'. En úgy tselekedém és 
meg nem állottam a' Királynak az 
én ellenségemnek sátoráig , ki lát
ván , hogy én által mentem volna 
az ó féregé k&zótt, az én népem
mel, lábaimhoz borula, kónylróg-
vén nékem, hogy engedném-meg 
néki az életét. Én kőnyóríiletef-
ségre indulván , nem akarám, hogy 
fenki kóz&lók meg - őlettefsék; és 
illyen módon. Trátzia orfzág meg-
fzabadula , és a' Stzicák adó-fizecók-
ké ISnek az Imperiomnak. Az-
után nem akarám, hogy a' hadna
gyok , és a' vitézek, kik engem' 
el-hadtak vak, vifzíza-jonének hoz
zám, ha elsőbben Kereíztényekké 
nem lennének. Azokat pedig, kik 
velem hiven maradtak , tifztekkel,, 
és nagy ajándékokkal bo-tsfiltem. 
Én nem tsak azt végeztem , hogy 
Kereíkényné léízek,. hanem azt-is, 
hogy meg-tartom a tifztaságot, és 
erre nagy (ogaíláífai köteleztem ma
gamot. Úgy, hogy Konftántzia a* 
te leányod, és az én a zlzonyom , 
ízabad véle, hogy ahoz mennyen, 
zf ki néki, és, néked cetfzeni fog. 
En meg-adom néked éppen, és 
meg-óregbitvéa a" hadi íeregeket: 
Trátzia orízágnak fzabadsjgát, és a* 

Stzi- . 



Szent János, és %z. Pál Mártírok élete. 
Stziták (zolgálattyát; tsak azon 
kérlek téged, adgy fzabadságot né
kem, hogy magán váló életet vi-
felheffek, és irgaímafságnak tsele-
kedetiben gyakörolhaíTam maga-
mot az én igyekezetem-fzerént. 

3. Mikor a' Tsáízár ezt meg-ér-
té, nagy örömmel meg-ölelé Gal-
likánuft, és igen ditsiré az 6 fzent 
igyekezetét;; és monda néki; hogy 
az o leányi - is Kerefztényekké lőt
tek" volna, és a'Kriítus jésufnak fzen-
telték fzözefségeket, fogadáít té
vén , hogy mind örökké fzuzek 
akarnának lenni. Az-után %' Tsá-
fzár kezét fogván, a'maga palotá
ikhoz vívé ötét; holott Ilona az 6 
Annya,ésKonítentzia a' leánya, és 
Ugyan a' Gallikánus két leánya, 
mind meg - értvén a' dolgot, eleibe 
ménének, minnyájan könyvezvén 
nagy örömekbe. Száz Szent Kon-
ftantzia meg-nem (zöník vala hálá
kat adni az Ur Iílennek, hogy meg-
halgatca volna az 6 imádságát. A' 
palotában marada Gallikánus né-
melly napokig, igen kedveskedvén 
néki a' Tsáfzár; az alatt ót ezer 
rabjainak fzabadságot ada., kinek-
kinek bizonyos ajándékot advka. 
Annak-utánna el-ofztatván a' jófzá-
gitj egygyik réfzét a' leányinak ádáj 
a' máfík réfzét el-adatá, és az árrá-
nak nagyob' réfzét a' ízegények-
nek .ofztogatá; a' maradékjával O 
íztia várasába méné, és egy fzent 
emberrel táríalkodék, kit Hilárius-
nak hittak, és egy ífpitályt tsirú-
lának magok házokboí, hogjf a' 

5 1 1 
fzegény betegeket orvofolnáfc , e's' 
az úton járóknak fzálláft adnának* 
Annak-utánna úgy meg-nevekedék 
feent Gallikánus a' tekéíletefség-
ben •, hogy fok tsudákat tseleke-
detc, és hozzája jöttek a népek 
nap-keletröl, és nap-nyugocról,hogy 
ötét látnak, mint nagy tsudáktos 
dolgot, és ditsőitették azIílent,mi
kor tátik őtet, hogy a' fzegények-
nek, és az úton-jároknak lábokat 
moíta, afztak kéfzitett nékik, vizec 
őntöcta' kezekre; minden fzorgalma-
tofsággal ízolgált a' betegeknek, és 
íok egyéb' irgaímafságnak tselekede-
tit véghez vitte nagy alázatofsággal. 
Tudván, hogy kevés idővel tsak nem 
az egéfz Római Imperiomnak páran -
tsok,és a' hadakban mindeneknél ne-
vezetesb'Kapitány volt az 8 idejében.. 

4. Meg-hala az-után Konftán-
tinus Tsáfzár, az Imperiomoc az 5 
három fiainak hagyván, kik kö-
zül ketten nem fok idó múlva meg-
halának az-után, és az egéíz Im-
periom a' harmadikra Konftántzius-
ra marada , ki meg-tsalattatván az 
Arriánufoktól, az 6k vallaíbkot kö
veté, és üldözni kezdé a'régi Ke-
refztényeket. Ennek két attyafiai 
valának, kik az 6 Attyának Kon-
ílántinusnak Konftántzius nevö Öt-
. tsének fiai voltak. - Egygyiket kö
zölök, kit Gallusnak hittak, bizo
nyos hadakba Palefzcinába kőidé , 
és mivel az-után gyanákodék, hogy 
Gallus pártot ne fltne elleane , és 
el ne foglalná az Imperíomat, raeg-
öleté őtet A' máik „ kis Juliánus» 



^12 Szent "János, és ! 
ttak hittak , félvén, hogy Koriftaá-
tzius ötét-is meg-öletné, Baráttá 
lón. De meg-értvén az-után egy 
órdongos embertől , hogy & még 
Tsáfzárrá lenne, le - veté a' Barát 
ruhát, és az atcya-fia Konftantzius 
Tsáízár, bizonyos hadaktól feoron-
gattatván, magához híva őtet, és 
Tsáfzárrá tévén, Frantzia orfcágba 
küldé , holott nevezetes dolgokat 
tselekedék, mivel azt a tartományt 
az irnperiomnak engedelmefségére 
hozá. E' volt az oka, hogy mikor 
Konftantzius meg-hólt volna, Ju-
iiánuft kiáltók Tsáfcárnak lenni, és 
két efztendeig, 's nyóltz holnapig 
mralködék. Abban az &dóbea ki
nek-kinek eleget akarván tenni, azt 
patantsolá, hogy, kiki abban a' tör
vényben , és vallásban élne, meily 
6 nékik cettzenék. Az-után hit
től fzakatt, és bálványozóvá lön; 
és meg-parantsolá, hogy a' Kerefz-
tényeknek femmi tulajdon jólzá-
gok ne lenne, azt mondván, hogy 
az 6 törvények ellen volna, melly 
azt parantsollya , hogy adgyák-ei 
mindeneket, és adgyák .a' ízegé-
nyeknek. 

5. Abban az időben még élt 
Gallikánus Oíztia varasában, de mái 
igen meg-vénhedett volt, és ottan 
nagy júízági voltak néki, mellyek-
nek jövedelmit "ízent dolgokra köl
tötte az Ifpitályban, a' hol lakik va-
la, A'juJiánus ízolgai el-akarák-azo
kat foglalni tóle; de az Iften meg-úl-
tálmazá, mert vaiamenyin bé-men-
tek3 hogy az 6 jóízágát a' Tsáüár-

>z. Pál Mártírok élete. 
nak fogíallyák, az ördög bé-ment 
azoknak téliekbe, és gyötrótce o-
ket; és a' ki az ö jófzáginak jöve
delmit fel-akarta fzedni, min<*yárc 
poklofon maradott. Az ördögök 
értéfekre adák a'' Bálványok - által 
a' Pogányoknak , hogy a' mio- Gal
likánus meg nem halna, azok abban 
vagy hafonió gyötrelemben marad
nának. Tudtára adaték ez luliá-
misnak, ki azt izené néki, ho-j-y 
vagy. tenne áldozatot a'Bálványok
nak , vagy menne-el Qíafz oráág-
ból. Értvén ezt Szent Gallikánus 
el-hagyá mindenét, a' mie Ofztiá-
ban vala, és Alekfzandriába méné, 
és ottan egy egéfz efzt.endeig lakék 
az iftennek némelly ízolgai val, kik 
abban a' varasban valának. Az-
.után a' puíztába méné, és egyne
hány napig magán való életet vi-
fele : holott meg - fogattaték , és 
Rautziánus Grófi'eleibe vitetek, ki 
meg -parantsolá néki, hogy tenne 
áldozatott a' Bálványoknak , és 
mint-hogy nem akará azt tseleked-
ni , meg-parantsoiá a' GróíF, hogy 
vágatnék-el a' íéje, és illyen mó
don a' Kriílus jésus Mártira lón. 
Ugyan azon történek Miíariuffal, 
ki az ő táría vők Ufztiában, ki nem 
akarván a' Bálványoknak áldozni,, 
addig verettetek, hogy meg-hala. 

6. A' hittói ízakatt juíiánus, 
még-is meg-akarta az 6 hamis ren
delését tartani, hogy el-íbglaüyak 
a' Kerefztények jófzágit, mert ha 
ők jóízágot bírnak, az Evangélium 
elien tseleiíefzaek, meüyben oiva-

ítatik: 



Szent János, és Sz, Fái Má^tiri-t, &&•&_ - j -
fisuk-.Litc. 1$. v.33. A'kielle- volna JoV , és magok-is ugyan 
ne nem mond mindeneknek, a' mi- azont cselekednék, és eróffen meg-
ket bír, nem lehet én tanítványom, parantsolá nékik: kik felelénekr 
úgy-mond a Kriftus. De az iíten- hogy az Ur Iften, mis dolgot pa-
telen Tirannus az Evangéliom íza-. rantsolC nékik, és azért ne hara-
vait, tsak a' maga terf/éfe-ízerént gunnék, hogy néki nem engednek, 
akarca érteni y mert azoknak igaz mert az Mennek akarnak engedni, 
értelme az, hogy minden, a'ki na- Monda nékik Juliánus: En néktek, 
gyobra bőtsulli a' jószágát , hogy- tiz napi idót adok, hogy gondol-
fem az Iftent, nem lehet a' Kriftus kodgyatok, és azt tselekedgyétek ,' 
tanítványa. Azok b&tsfillik pedig na- a mit én parancsolok,. Felelének 
gyobra a' világi jófzágokat,hogy-fem a' Szent Atya-fiak r Úgy tarts fzá-̂  
az Iftent, kik a' jóízágoknak meg- mot, mint-ha a'tiz napok el-múltak 
tartásáérc,ésfzaporitásáértmeg-bán- volna, és a'mit az-után akarnál tse-
tyák az Iftent, az 6 akarattya ellen lekedni, moft azt tseleked'. Mon* 
tselekedvén. Arra igyekezett Juliá- da Juliánus: Talám azt gondollyá-
nus ezzel a' mefterséggel, hogy elég tok t i , hogy a' Kerefztények tifz-
kóltsége lenne a' hadakra, mellyek- telni fognak titeket a' Mártirom
ben mindenkor foglalatos vók. ságérc: meg-tsallyátok magatokat, 

7. Ez a' gonofz Tsáfzár rneg-* mert ollyan módon öletlek-meg 
értvén, hogy János, és Pál, régi titeket, hogy ők azt meg nem tud-
fzolgái az elébbi Tsáfzároknak, és gyák; azokáért gondoílyátok-meg, 
Konítáncziának a' Kónftánunus leá- mit akartok tselekedni. Ne en-
nyának , igen gazdagok volnának , gedgyétek T hogy életetektől meg-
cs fok alamisnát oltogatnának; hi- foíztaffatok annak a' tifzteletnek 
vatá 6ket , hogy udvarában , és kívánásával, mert azt el nem_» 
palotájában lennének. Kik azt fe- nyeritek, és életeteket el - ve£z« 
lelek, hogy őrőmeft fzolgáltak. a' titek. Vifzfza ménének házokhoz 
Kerelztény Tsáfzároknak, de nem ' a' Szent emberek, és tiz nap alatt 
akarnának már annak ízolgálni, ki el-adák a' jófzágokat, és az árrác a* 
el-hacta a' hitet, és Bálványozóvá fzegényekríek adák. 
lÓtt. Felele nékik Juliánus, hogy 8- Tizen-egygyedik napon fok 
azért hadta volna el a" Kereíztény- fegyveres néppd az 6 házokhoz mé-
séget, és a' fzerzetet, mert azok- ne Terentziánus a' Tsáfzár Kapita-
nak életek hivalkodónak , és ha- nya, mikor vatsorának ideje volna; 
fzontalanaak lácczoct néki lenni, és 'és úgy találá, hogy Szent János , 
Pogánnyá lótt, imádván az Iftene- és Szent Pál imádkoznak vala, és 
ket , kik által el-nyerte az Imperio- monda nékik: Az én Uram-Tsá-
mot. Tudnák-meg azért, hogy a' fzárom Juliánus engem' u-hozzatok 

Síentek £jer«; B-* k&l-



"^SldStt, ezzel a'Júgiter halványá
val , hogy imádgyátok azt, és ál
dozatot tegyetek néki; és ha azt 
nem ak-a raktok tselekedni, féjete-
kec vételiem ;• nem nyílván,' hanem 
itt t i tkon, mínt-liogy Konftantinus 
Tsáfzár fzolgái voltatok. Feleié
nek Szent János, és Szent Pál: Ha 
juliánus a te Urad, vífely gondot, 
hogy jó fzolga légy ; mert mi nem 
akarunk más Urat ifmérni, hanem 
tsaka'jésus Kriftuft, és nem aka
runk úgy tselekedni,- a' taint ő , 
hogy meg - kerefztelkedvén, nem 
fzégyeníette -a' Kerefztény hitet 
meg-tagadni; és raíveí-hogy az íften 
malafztyátol meg-fbíztatott , máíb-
kat-is az 6 táríaságába akarna haz-: 

mi, hogy az-után véle egyetemben 
áz or&k kárhozatra vetteffenek. 
Látván Terentziánus, hogy álhata-
toffok volnának a.' Kerefztényi hit
ben , kedves dolgot akarván tsele
kedni jüliánüsnak, ki meg - paran-
tsolta volt néki, hogy zendálés- • 
néíkffl öletné-meg őket, egy ver
met áfita ugyan abban a' házban , 
és az-után el-vágata fejeket e' két 
Szent embernek, és a'tefteketabba 
& verembe vetteté- Kővetkező 
napon azt hirdették, hogy a' Tsá-
fzár Gám-kivetésbe küldötte volna 
ókét, mivel femmi bizonyoft nem 
fudhattak az 6 halálokról. 

5 . Nem fok napok-után meg-

hala az iíten telén Julianus, viízíza-
térvén a' Perfiai hadból; ésjoviniá-
nus"jámbor Kerefztény ember vá-
íafztatván Tsáfzkrtá, meg.-nyilának 
a' Szent-egyházak,, és a' Kerefzté-s 
nyi hit nagy erőfkezdévenrrL Né--
melly ördöngös emberek ki-nyilat, 
koztatták a' Szent János, és Szent 
Pál halálát, azt kiáltván az ördö
gök azoknak tettekből,; hogy igen 
kínoztatnának ezektói' a' Szentek-
tél. Egy fia ugyan Terentziánusnak, 
ki nékik fejeket véteté, ördöngös, 
lévén, és bé-mcnvén abba a' házbas 
kiáltani kezde az őrdőg belőle s 
hogy rettenetes - képpen kinqfctát-.-
nék Jánoílól, és Páltól. Halvái* 
ezt Terentzianus, meg-báná á' jjsit 
tselekedett a' Szentek ellen, és ar-
tzal a' földre borúla mondván, 
hogy nem tudta mit tselekedett-
volna; ésgonofzt tselekedett, hogy 
a'' Tsáfzárnak engedelmes . leniie.) 
Fogadáft tőn, hogy Kerefzténnyá 
léfzen, és fok kőnyhsllatáíTal ad« 
dig kőnyőrge az íftennek a' Szent 
Mártitok koporsójánál, hogy meg-
fzabadúla az ó .fia. Ugyan Teren
tzianus mondgya, hogy ő maga irta-
meg ezeknek a' dicsőséges atya-fiák
nak, Szent János, és Szent Pál, a* 
Krillus Jésus Mártír inak életét s, és 
Mkraromságát. Az Anya-fzent-egy-
ház az 6 ínnepeket fzenteli Szent 
Iván. havának %6. napján. 

£z$& 



§z.K.ofzína3 es Sz, Demiéíi Mártírok étetc* J I . J 

Szent KOSZMA, és Szent DEMIÉN 
Mártírok élete. 

fJítzétaS Filófcofití% és Metafiáfires 
Simon-fíltiilfommábafoglaltatott. 

j . QZent Kofztna, és Szent Demién. 
• kJ atyafiak, .orvos Doktorok vol
tak Aíiában Arábia .tartományában. 
Egéás nevű varasban fzúlettek , az 
attyok , és az. annyok Kerefzté-
nyek voltak. Meg-hala az attyok 
midőn még kisdedek volnának; az-
okáért az annyok,. kk Theodorá-
nak hktak, ízorgalmacos gondot 
vitele , hogy jó erkölcsökben ne-, 
vekedgyenek; és mint-hogy maga 
fzent erkölcsű, és igen jó Kerefz-
tény afzfzony vala, meg nem en
gedte, hogy gonofz dolgot csele
kednének ; sőt azon iaradotc, hogy 
mindenkor a' jófságos cselekede
teknek , és tekélleces erkölcsöknek 
íittyán járnának: úgy annyira, hogy 
jámborok lónek, mint ollyan., jő 
Anyának fiai, és haíönlú tanítvá
nyok az 6 ángyokhoz mederekhez. 
Egyéb'' jófságos cselekedetek kö
zött, mellyek világoskodcak e' két 
atya-fiakban, elől-tétetik az., hogy 
igen erős Kereíztények vúlcak; az-
okáérc igen utálták a'Bálványokat, 
és minden hiúságos babonát, vagy 
hamis itteni tiízteleter. Annak-te
lette fzemérmsceíék, és tifzták vol
tak , a' ceftnek minden gyönyöru-
•ségitöi futottak, a' magok teíteket 
.íkör öveknek keménységével, veré-

fekkel, és böjtökkel SldÓklötcék, 
mellyek bizonyosb' orvofságok en
nek az ellenségnek meg-győzésére, 
a' mint ök meg-győzték az Iftén 
fegétségével Az utálatos fösvény-
ség-is foha bé nem mehececc az 6 
fzivékbé, sóc mivel kevéfre bő-
csákék a' pénzt, és fzegény életet 
víelcek, pénz-nélk&l való embe
reknek hivattattak, és illyen mó
don meg-taicván az Evangéliumot^ 
Angyali életet vifeltek. 

a. Hogy a' hivalkodáít el-tá
voztalak, melly.a' vétkeknek an-
nya, az orvofságnak mefterségében 
gyakoriak magokat kitsinségekt&I 
íbgva , és igen jó orvotokká lőnek. 
A' betegeket minden, földi nyere-
ség-néikul orvoíölcak , és mindent 
az íftent ízeretetéért tselekedtek. 
Mikor a' betegségek igen veíze.del-
mefek voltak, és a' tefti orvofság
nak meílersége nem volt elégséges, 
az Iftenhez folyamoccak, és az imád-
ság-ákal, a' Kerefzt jelét formál
ván a' betegekre, meg-gyógyitot-
ták őket r ebben az Apoftolokat 
követték. Követték a' Pátriárka-
kot-is, kegyének, irgalmaffok, é% 
felebaráti Czeret&k lévén, és egyá-
gyfi-képpen, minden kép-mutatás 
nélkül élvén. Követték a' Profé-
rákot , buzgók lévén az Itten tifz-
teletében y meg-fedvéa a' kemény , 
••' R r s " ; ' • • ' &~ 



és vakmerő- embereket a* gonoíz-
tseiekedetben. Követték a* Mkr-
tírokot, az, erős jó lelki ifméretben 
a' közönséges ellenség ellen, úgy
mint a* világ , a' tett, és az őrdóg 
•eüen. Követték a Papokat a' Ke-
reíztényí hitben, tiíztaságban , és 
illendő magok vifelésébea, tefteket, 
és lelkeket kedves áldozatul ad
ván az Iftennek, minden alázatos
sággal , és engedelmefséggel meg
tartván a2 6 parancsolatit, és- néki 
feolgálván. Követték a'Barátokat, 
az engedelmefségben, magok meg-
tartóztatásában., és a' fzegénység-
ben, és a! tsendefségben, és lelki 
íiyugodalombaa: és hogy egy fzó-
val meg-mondgyam, követték mind 
a' Szenteket, mindenben a1 mi né
kik lehetséges volt. Es iílyen mó
don élvén, tsudálkozáfra indították 
a' világét az Ő tekéiletes életekkel: 
úgy , hogy mindenütt kt-terjedett 
vak az 6 hírek. 

3. Történek, hogy a' Római 
Birodalom Diókletziánufhak,és Mak-
ízimiánuíhak adaték, kik igen ke
gyetlen üldözői- voltak á' Kerefz-
tényeknek. Kik azt rendelek, hogy 
minden Birák, Préfektufok, és e-
gyéb' tiízt - viíelőfc, minden tarto
mányokban mind halálig oldoznék 
a' Keresztényeket , ha áldozatot 
bem akarnának tenni a'Bálványok
nak. Egéás varasában egy Lifiás 
nevű Király-kepe vala, ki iímervén 
Szent Kofzmát, és Demiént, maga 
eleibe viteré, és kérdé őket, hon-
.«» *alók volnának,, és Javulna-, 

iDemléa Mártírok életé. 
a'nevek. Kik felelének, hogy A-
rabia tartományából volnának, és 
Egéás varasában fzfilettek, és egy-
gyiketKofzmának, a' maiikat De-
miénnek híják, és mind a' ketten 
Kerefztények volnának. A' Király
képe el-akark hitetni őket , hogy 
áldozatpt tennének a* Bálványok
nak , de látván az ö áíhatatofságo-
ko t , hogy nem akarnák azt csele
kedni , azt parantsolá, hogy meg
kötözvén kezeket: és lábokat, ke
gyetlenül meg - verettetnének, és 
az-után fok egyéb' kínokkal illet-
vén őket, vetnék a' tengerbe ol-
lyan módon meg-kőtózve. Mihent 
óda vettetének, leg-ottan meg-je
lenék egy angyal az ö fegétségekre, 
ki meg-óldozván nékik minden kö
teleket, jó egéfségben, és fzaba-
don a' pártra vívé öker. A' Király
képének tudtára adaték ez a' tsu-
da; azokáért viízontag maga eleibe 
víteté őket, és azon kére, hogy ta
nítanák-meg étet arra az ófdőgi 
meíterségre, mellyel ki - fzabaditot-
ták magokat a' tengerből; azt ígér
vén nékik, hogy jó baráttyok len* 
ne. Ok pedig feleiének : Mi Ke-
refztények vagyunk , és nem tu
dunk ördögi wiefterséget, és a' mi-
Urunk Jésus Kriítus ereje által fza* 
badittattúnk-roeg a' tengerből. 

4. A' Király-képe újjabban a* 
tömletzbe téteté öker, és; követ
kező nap igen nagy tűzet gyújta-
t a , és abba vetteti a' Mártírokat,, 
de a' tüzes lángok íbk felé ofzlá-
aakj és a' Szentek közepett alkc> 
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tak imádkozván. Mellyet látván 
a'Király-képe tsudálkozék, de még 
fem báná-meg gonoíz cselekedetit s 
mert magas helyre kőtőzteté őket, 
és újjabban meg-vereté botokkal, és 
veíifzokkel. De lárván, hogy nagy 
örömet mutatnának a' Szencek, és 
hogy femminek tartanák a? kíno
kat, két Kereízt-fára kócözteté Ő-
ket, és ottan meg-kővezteté. Ha-
gyigálíyák vala a' vitézek ellenek 
a' köveket, de akár melly nagy 
erővel hagyigáltak , tsak egy kó 
fem mehetett a' Szent Mártírokra; 
s&t a' kövek azokra eltek, • kik ál
mélkodva ott áliöctak, úgy-hogy 
fokán meg - febeííttettek, kivált
képpen azok közül, kik a' köve
ket hagyigáltak. Ezt látván a' Ki
rály-képe , és azt álitván, hogy ör
dögi meíterség-által volna, igen 
meg-haraguvék, és azt parantsolá,. 
hogy nyilakkal lövöldóztetnének-

, által; és hafonló-képpen történek 
a' nyilakkal, mint a' kövekkel: mi
vel azok ellen viízfza-fordultak a' 
nyilak, a' kik azokat ellőtték, és 
tsak egy-isnem illeté a'Szent Már
tírok cefrét. Végezetre azt paran

tsolá , hogy fejeket vennék, és il«' 
lyen módon végezek életeket V 
Szent Mártirok , és el-nyerek a* 
Mártiromságnak koronáját. Az 
6" télieket némelly ájtatos emberek 
el-temetek Egéás-varasán kivfil. 
A' fok tsudák között, mellyekee 
Szent Koízma, és Demién által tse-
lekedett az Iíten, az-is oívaítatik, 
hogy egy paraízt ember a' mező
ben aluván, bé-méne a* ízáján egy 
kigyó a'teltébe, úgy-hogy a' nya
valyás ember halálos vefzedelem-
ben látá magát lenni, de nagy áj-
tatofsággal a' Szent Koízma, és De
mién fegétségéhez folyamodván, lát-
ható-képpen meg-jelenének néki , 
és meg-parantsolák a' kígyónak, 
menne-ki az ö teltéből, és min-
gyárt ki-méne. Az Anya-ízent-egy-
ház az é innepeket-fzenteli Szene 
Mihály havának 17. napján, mivel a-
zon a1 napon ízenvedtek mártirom-
skgot. Kriítus Urunknak 391. eíz-
tendejében. Ezeknek a' Sz. Már
tíroknak tellek Romában vagyoa. 
az ó tifzteíségekre építtetett Szent-: 
egyházban. 

Sz-GERVASZIUS, és PROTASZIQS 
Mártírok élete. 

S%tntAmbrus-általmzg-iratott. ván-való b&nős, a 'k i ajándékot 
l. A Mbrus a' Kriflus jésus ízol- vévén az íitentól, n,em rélzelteti 

x V gája, 6rck idvöíséget ki- abban felebajáttyác Es azért mon-
rkn minden Keretkén ynek. A5 gya Dávid: JPfal. 30. v. 10. 11* 
S& írásban ísíuhoztatik miat nyii- Hjrdettem igazságodat, a' n.ag5,gyá* 
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ysrs 
lefcezetben, 

Sz.-Gerváfziús, ésProtáfzius Mártírok élet®; 
imé az ajakiroot meg 

íiem tiltom: Uram te tudod Igas-
ságodat el nem, rejtettem fzíverra-
ben: igaz mondáfodat, és fzabadká-
íbdat meg-mondottam. Ezt tseie-
kedvén azért Dávid, jutalmat akara 
venni, és monda az íftennek: Te 
pedig Uram távúi ne vid' irgaímaf-
ságidot tőlem : a' te h'galmafsá-
god, és igaz mondáfod mindenkor 
fel-vettek engem'. Ezt a' végre_a 
mondom, ••hogy az Iften meg-en-
gedvén nékem , hogy az el-múlt 
Negyven-napi bojtben, réfzes len
nék nem tsak azokban, 'kik imád
koztak, hanem azokban-is, kik böj
töltek; egy - napon imádságban lé
vén , egy-kevefsé meg-faradván a' 
b&jcoléftöl, el-ízunnyadám, de nem. 
ágy T hogy tellyefséggel aluttam 
vóiiia, a 'mint nem-is voltam, tel
lyefséggel ébren. Úgy láttzék né
kem', mint-ha fel-nyitottam volna 
ízemeimet, és két ífiat látnék fejér 
•ruhákban mint a' hó , kik imádkoz
nak vala. En akartam volna né
kik fzollani y de nem lehete. Fei-
ferkentém magamot tellyeíséggeí, 
és meg -emlékezvén árról, a' mit 
láttam vala, kónyérgék az Ilten-
nekj hogy-ha az ördög tsalárdsága. 
lett volna, távoztatná-ti tőlem; ha 
pedig raeg-jelentéfe,és igaíság vóina, 
világosban jelentené - meg nékem: 
és, hogy azt meg-nyerheflém az I-
ílentól, meg-kettőztetem a' böjtöt. 
>Én. más két éjj-J ugyan azont lá-
á m : és harmadik éjjel teliyes-
.éggel ibjeR lévéa , mivel a' bdj-

tSlés meg-fofztött vala az álomtól 
a' két ifiuval harmadik fzemélyt-is 
1'a.ték; igen hafonlót Szent Pál A-' 
poftolhoz, kinek képét aj mao-am 
tanuló házamban tartottam. Tsen 
defségben lévén a.' két ifiú, fz^ja 
Szent Pál, és monda nékem .- Ezek 
azok, kik az én intéfemet meg-fo-
gadtak;'kévéire bőtsüíték a'földi 
jófzágokat, és gazdagságokat; és 
tiz eíztenelőt töltvén, az Itten fzql-
gálattyaban ebben a' Medioláhura 
varasában, el-végezek életeket 
Mártiromságot fzenvedvén a' Kri-
ftus jésus fzerelméért. Az 6 telte
ket meg-találod ugyan abban a' 
helyben, ahol ők vannak, imádkoz
ván. Tizen-két lábig ásd-ki a' fól, 
.det, és egy fzekrényt találván, ved'-
kí azt , és ugyan abban a' helyben-
tsináltas egy Szent-egyházat az & 
tifztefségekre. En meg-kérdém az 
Apoftolt, ki volna neve a' Szentek
nek; és 6 felele nékem: Ezeknek, 
a' Szenteknek fejeknél egy könyvet 
találíz, mellyben írva vagyon az & 
ízáktéfdk, és halálok- Ezt mondván, 
mkigyárt el-enyéfzének a Szentek.. 

2- En hívatám a' fzomízéd vá-, 
rafpkbaa lcvjrpfifpókóket,. és meg-
helzéllém nékik ezt a' dolgot. Az
után a' meg-jegyzect helyre menenk, 
és én voltam eisó , ki egy ásót vé
vén kezembe, ásni kezdem a' föl
det. Mínnyájan fegkének engem', 
valamig meg-látízék a' Szent Páltól 

nékem 
kóböl volt 
azt« és benne 

fzekréoy.jj 4nclly 
tsinálva. Fel-nyítók 

vaiának a' Szent: 
Márci-S 



%x. Gefváfzlus, és.írotáf; 
Mártírok , city egéfzlen, mint-ha 
abban az órában tétettek v61na oda. 
Az & teftek épen volt, az 6 vé
rek friíTea; és gyönyörűséges pa-
raditsomi jó illatot ter je&cettek-ki, 
meliyben mind jeíen-iévók, 's mind . 
távúi-lévők réízefek vóicak, mivel 
tsak nem az egéíz varasra ki-terje-
de. Az 6 fejeknél egy könyv va
la 5 és azt meg-nyitván, látók, hogy 
így mondana: Én Filep a' Kriítus 
Jésus ízolgája, az én házamba hoz
tam, és ei-temettem ezt a' két Szen
tet , az én fiammal egyetembe. Az 
& Annyokat Valériának, és az At-
tyokat Vitálisnak hittak. fMind a' 
ketten egy ízüléffel fzűlettek, és 
egygy iket Gerváízinak, maiikat Pro-
táfzinak hittak. Az attyok Polgár 
meder ember lévén, és hadakban 
forogván , az 6 Kapitányát Pauli-
nuft követé Romába, és látván egy 
Oríitzinus neva orvoít, ki a.' Már-
tiromságtól félvén , hajlandó vala 
a' Bálványok irnádására , úgy meg-
eróíTité őtes, hogy meg - maradván 
a' hitben, meg-hala a' Kriítus Jésus 
feerelméért, E' volt az oka, hogy Vi
tális meg-fogattaték, és meg-őíeték. 
*Az 6 annyok Valéria, mivel - hogy 
nem akara enni a' Bálványok eledelí-
böl, Romából Medioiánumba j6vén, 
mint a' Bálványoknak meg-utálója., 
úgy meg-kinoztaték a' Pogányok
tól ,-hogy Medioiánumba érkezvén, 
ki adk lelkét az Mennek. 

3. Gerváfzi, és Protáfzi, az at
tyok 3 és annyok őrőkőfi, kik te-
ftataentom nélkül meg - halának. s 

ius Martíf ók életé." 3 i 9 
mind a' házakat, 's mind egyéb' jő-
fzágokat el-adák, és azoknak az ár-
rá't réfz-fzerént a' házok népe közé 
olzták, mindeneknek fzabadságot 
adván, és réfz-fzerént a' fzegények-
nék ofztogaták. Magok pedig egy 
kis házikóba ménének, a'hol tíz 
efztendeíg laktanak : imádságok
ban, fzenc könyvnek olvasásában, 
b&jtoíésben, és a'ízent életnek e-, 
gyéb' jófságos tselekedetiben mago
kat gyakorolván. Az-után tizen-
egygyedik efztendőben, által-me
gyén vala Mediolánum varasán Afz-
táfziüs Gróff, ki a' németek ellen 
akart hadakozni Eleibe ménének 
néki a'Bálványoknak némelly Pap
jai , és mondának néki: Ha gyöze-
delemmel akaríz vifzfza-jóni a' mi 
Tsáfzárinkhoz, kénfzeritsedGervá-
fzit, ésProtáfzit, hogy imádgyák a' 
Bálványokat. Mikor Afztáfeius ezt 
meg-érté, meg-fogatá 6ket, és ma
ga eleibe vitetvén, monda nékik:. 
Hogy az Mének gy&zedelmet ad-
gyanak nékem a' hadban, a hová' 
moll megyek, azt kívánom., hogy, 
ti velem egyetembe imádgyátok 
ókét, és tegyetek. áldozatot nékik.. 
Monda néki .Gerváfzi: Te-nékeda' 
Mindenható Atya Mentől, Menny* 
nek, és földnek Teremtőjétől kel
lene győzedelmet várnod, és nem 
a' néma, és hiúságos. Bálványok-, 
túl, Pfalm. 113. kiknekf^ájok va
gyon, és nem fzólaak: fzem.ek va« 
gyón, és nem látnak, Fálők va
gyon, és nem hallanak: orrok va- ; 
gyón, és nem Izagplnak: Kezek va* 



"520 Sz.'Gervafzius, és 1 
^yon, és nem tapaíztalnak: labok 
vagyon , és nem járnak: nem kiál
tanak az 6 torkokkal. Ezt halván 
meg-haragúvék Aíztáízius, az-okáért 
mezítelen vetkezteté Gerváfeit, és 
vas veízfzökkel, es lántzokkal, 
snellyeknek végein ólom golyóbi-
fok voltak , addig vereté ótet 
nagy kegyetlenséggel, míg abban 
a' gyötrelemben, ki -adá lelkét az 
íftennek. 

4, Meg-halván Gerváízi, monda 
a' kegyetlen Tirannus Protáízinak : 
tneg-látom nyomorult ember, ha 
meg-akaró-i-e tartani életedet,'vagy 
•íneg-akarfz halni mint a' bátyád. 
Felele Protáfzi: -Kicsoda nyomorúk 
ember, én-e, ki nem félek a ' te 
hatalmadtól; vagy t e , ki félfz az én 
hatalmamtól ? Monda Afztáfzius: Mi 
módon félek én a' te hatalmadtói ? 
Felele. Protáízi: Mert te,félfz, hogy 
gonofe történik néked, ha én ál
dozatot nem téízek a' te íílenid-
nek , és azért eröketz engem', 
hogy áldozatot tegyek nékik: én 
siem félek a' te fenyegetéíídt&l, fem 
a' te hatalmadtól;" és a' te kinzá-
íidat tsak annyira b&tsűllőm, mint 
a' sárt. Én tsak egy Illeni imá
dok , ki Mennyekben orfzágol. 
Ezt naivan Aíztáízius,'meg-parantso-
lá, hogy vaftag, és tsögós botok-
'kal mind addig verettetnék, míg 
hólt elevenen a' földre efnék, melly 
sriingyárt úgy lón. Az-után fel
emeltére ötét a' lábaira, és mon
da néki: Nyomorult ember ne légy 
«% kevélly, és vakmerő: talám azí 

'rotafzius Mártírok életed 
akarod te , hogy vége légyen élo* 
tednek, a' mint vége lón á' bátya* 
dénak r Felele néki Protáízi: Én fém. 
mit nem gondolok a' te befzéded» 
del, mert látom én, hogy vak vagy 
te. A! te fzívednek hitetlensége 
az oka, hogy te nem látod a' go-
nofzt, ^mellyet magadnak tseleke-
fzel. Én meg-tanólcam, hogy ne 
bofzízonkodgyam ellened ,. az én 
Uram jésus Kriftustól ^ merc 6 nem 
bofzfzonkodott azok ellen, kik 6-
tet meg-fefziték, sőt kónyárge az 
6 ór&k Attyáíiak érettek, mond-
ván: Luc. 23. v. 4. Atyám, 6Ü-
tsásd-meg nékik: mert nem tud* 
gyák, mit mivelnek. így én-is ízá-
nakodom t9-rajtad, mert látom 
hogy nem tudod mit mivelfz, a' 
Kerefztényéket kinozván. Azon-
közbe végezd-el, a' mit el-kezdet
tél, hogy én vegyek jutalmat az én 
Uram Jésus Kriltufomtól , az én 
Bátyámnak táríáságában. ' A' ke
gyetlen Aíztáfzius ezeket az igéket 
halván, el-vágatá néki a' fejét. Es 
mikor ez lőtt volna: Én Filep a' 
Jésus Kriftus fzolgája, az én fiám
nak táríáságában', tkkon éjjel a' 
magam házamba hozam a' ízenc te-
fteket, és tsak Iften lévén bizony
ságom, ebbe a' márvány fzekrénybe 
tévém okét, hogy az 6 k&nyórgéfek 
által, irgalmasságot nyerjek a' Jé
sus Kriftustól, ki az Atyával, és 
a' Szent Lélekkel uralkodik mind 
örökkön,örökké, Arnen. 

5. Az Anya-ízenc-egyház ezek
nek aJ Szentei;nek mnepét fzenteli 

Szent 



Szent Győrg 
Szent-Iván havának 19. napján, a' 
mclly nap márriromságot ízenved-
Eckj Kriilus Urunknak hatvan-ki-
lencz efztendije táján. Néro Tsá-
fzár idejében. Szent Ambrus, a' 
Szent Pál Apollói parantsolattya-
ízerént, Szent-egyházat épite az 6 
tifztefségekre. Szent Ágoílon Dok
tor azt irja, hogy jufztina Tsáízár-
né az Arius Eretnekségét tartván , 
igen üldózte Szent Ambrus P&f-
pókótj akkor Meni jelentés - által 
a' Szent Gerváfzius , és Protáfzíus 
Mártírok telteket fél-találván; mi-
dón méltó tííztelettel által-vitet-
némek a' fzent tellek a' Templom
ba: nem tsak az emberek, kikben 
tifztácalan lelkek vúitak , és az or-

. dogoktól gy&tretcettenek 5 meg-
gyógyúkanak , hanem egy polgár 

y Mártír élete. 321 
ember, ki fok efztendeig vak lé-
vén, igen ifméreces az egéfz váras-
baa, halván a'tolyongó kóíségnek 
nagy oromét, és vigafságát, még-
kérdé az okát mi volna: mellyec 
meg-értvén, mingyárt oda vezette-
té magát, és kére, engednék-meg 
néki, a' keízkenyövel illetni a' ko
porsót , mellyben a' Szent tellek 
valának; illeté , és ízeméit a' kefz-
kenyfivel meg-tórle, és mingyárt 
meg-nyilának a Izeméi. Ezeknek 
hire minden-felé kkerjede, és a' Ke-
refzcéioyek nagy Órómmel ditsirék 
azlftent. Mellyeket meg-ércvéa 
a' kegyetlen éretnek TsáTzárné-is, 
noha meg nem téré az igaz hitre , 
mindaz - által meg - fzfinék az aldó-
zcftól. 

Szent GYÖRGY Mártír élete. 
Metafrajítts Simon, Pajzikrates, és 

Lippománzs-által yueg-irattatott. 
I . 4 ' Kriilus Jésus azt mondgya 

i \ Szent Máténál: Matt. 10. 
v. 32. A' ki meg-vall engem' az em
berek elótt, én-is meghallom étet 
az Atyám elótt, ki mennyekben 
vagyon: a' ki pedig"meg-tagad en
gem az emberek előtt, meg-taga
dom én-is ótet az Atyám elótt, ki 
mennyekben vagyon. A' Szent 
Mártírok minnyájan meg - vallot
ták á Kriilus Jésust a' íóldón, és 
nem ízégyenlették ötét lítennek 
vallani, ki fok kinúkau fzenvedvén, 

SiciUtk Elete, 

meg-fefzittetett, és meg-hóít; De 
kivált-képpen meg-vállotta, és nem. 
ízégyenlette Kriilus Urunkat Szent 
Gyórgy Mártír; ki híres- neves vi
téz lévén; Diokletziánus Tsálzár, 
és a' Római Tanács elótt, holott 
azt traktállyák vala, ha illendő do
log-e, hogy a' Kerefztényeket ál
dozzék, és a' Kriilus nevét a' tóid
ról el-tórÓllyék.? és minnyájan azt 
akarák, hogy úgy tselekedgyenekj 
tsak egyedfii találtaték, mind a' 
Tsáfzár 's mind a' Tanács ellen, 
az liten tífzceíségének óltálmazója; 
6 egyedül meg-vallá, hogy a' Kri-

Ss ft-US 



'%%i. • Szent György 
fítis Tésus igaz Iften; és kárhozta-
tá, a-'- mit a' Tsáízár a' Romai Ta-. 
nktsal egyetembe el-végezett vaia, 
Azokáért rettenetes - képpen meg
kínoztatok , és teíli életétől meg-. 
foztaték, a' mint az életéből meg-
ta.nólhattyuk. 

a. Diókletziánus Tsáfzár a'Ró
mai Imperiomot birtoka alatt tart
ván , és ravafz ember , és éles el
méjű- lévén, meg-aká-rk öregbíteni 
az Imperiomot, és inkáb' ki-ter-
jefzteni az ö hatalmat, hogy magá
nak őrök hirt nevét ízerezheífen. 
És hogy ezt meg - tselekedheíTe;' 
fctikségesnek gondola lenni, hogy 
az Hiténeknek kedvében légyen, és 
azoktól íegétséget végyen. Gya
korta ízokáía - fzerént tanktsot kért 
tőlék , és nagy áldozatokat tött 
nékik. Történek egyfzer , hogy 
igen nagy dolga lévén , tanktsot 
kére egy Bálványtól, ki fok napo
kig nem adá feleletet néki. De 
végtére.azt monda néki, hogy az 
oka, miért néha feleletet nem a-
dott, és némelly feleleti meg-hamif-
íodtanak, az Igazak volnának, kik 
a'Római ímperiomban laknak. Ezt 
pedig monda a Bálvány az o pap
ja-által, és az-után halgata. Úgy 
hogy kénfzerítteték a' Tsáfzár meg
tudni, kik volnának azok az iga
zak az ímperiomban: és meg-mon-
dák néki , hogy a' Kerefztények 
volnának. Mint-hogy bizonyos do
log volt, hogy a'hol 6k találtat
tak, hamifsagot, vagy bofzízusá-
got mkfoknak aem cselekedtek , és 

.Mártír llefé: 
mindenekkel júí téíztiek Va!a , és 
azért hivattattak igazaknak, ól* 
lyanok lévén abban az időben a' 
Kerefztények. innét v6tt alkáli 
matoíságot Diókletziánus, hogy ti-
zedik űldőzéft inditson az Anya-
fzent-egyház ellen, és hogy olly ke
gyetlen dűhófséget mutaflbn. Min-
gykrt meg-telének a' tömletzek az 
egéíz ímperiomban Kerefztény né
pekkel , és. meg-ürefedtek a' tolva* 
jóktól, gyilkofoktólj és paráznák-' 
tói. Ezek meg-fzabadittattak, ama-. 
zok fogságban vettettek. Meg-
fofztattak az élettől, kik az életre 
méltók voltak, és meg-engedtetett 
életek , kik ezer halált érdemlettek 
volna. 

3. De az Imperíomnak minden 
réízeiben, fzámtálan Kerefzténye-
ket meg-óletcetvén, azt nem tss-
lekedheté , hogy többen meg ne 
maradnának ; sőt mennél tóbben 
meg - ölettettek , annál többen je
lentették-ki magokat. E' volt az; 
oka ,. hogy Diókletziánus egy nagy 
gyfiléft ízerze , mellyben minden. 
Tanács urak , minden nemzetek
nek Fö rendi, minden Kapitányok, 
és Hadnagyok, kiknek az 6- hadi. 
féregében tifztek , 's hivatallyok 
volt, jelen valának. Ottan okát 
adá, miért akarta Ókét öízve-gyfi-
teni, hogy tudni-iflik tanácsot tar
tana arról, mit kellefsék a' Kereíz-. 
tényekkel tselekednij'fzábadon kel
lene-e őket bocsátani, vagy pedig 
mindenfitt üldözni, 's kergetni ? Azt 
akará, hogy kikt'a' maga tetfzését: 

raon* 



Szent Győrg; 
mondaná-meg. Sokan fzóllának, 
és a' .magok tetfzéfeket meg-befzél-
lék. Végezetre a' Tsáízár ki-fa-
kafztá a' mérget, melly az 6 fzi-

' vében vók, mondván, hogy a Ró
mai Imperioni, avagy Birodalom 
el-vefzne, ha ki nem irtanák mind 
a' Kerefztényeket, meg-őlvén ókét, 
vagy más módon teliyefséggel ki-
lekefztvén. En, úgy mond, illyen 
tetfzésben vagyok, mert így mond-
gyák az íftenek. Nó azért minnyá-
ján erösődgyünk-meg egyenlő aka-

. tattal, és verjük-ki mind 6ket az 
Impériomból, avagy pedig mind 
öllyük-meg őket. Senki nem ta-
láltaték , ki a' Tskfzárnak ellene 
mert volna mondani, látván az or-
tzáján kegyetlen döhőfségét, mel« 
lyet fzívében fel-gerjefztett vala: 
úgy annyira , hogy minnyájan erőf-
íiték az ó mondását. 

4. F tanátskozásban jelen volt 
Szent György, tekéncetes, és di-

• tsiretes vitéz,ki Kappadótziában ízű-
letetc; és az 6 Atcya egy hadban , 
midÓn a' Kómái birodalomérc har-
tzolna, meg-őletett volt. Az-oká-

c ért Szent György az Annyával e-
gyecembe egy várasba ment volt 
lakni Palefztinában, holott jóízági, 
és jövedelmi voltának. Gyermek
ségétől fogva Kerefztény vók , és 
fel-nevekedv én , *s meg-erSs6dvén 
a' fegyver hordozására, 'sforgatásá-

• xa, és Annya e'világból ki-mulván, 
el-ízándékozá, hogy viccz ember lé
gyen , a' mint az Actya vók. An-
nak-oiúérc a' házának, és minden 

Mártir élete, yz'i 
jofzágának gond - vifelését egy hív-
emberére biza, és 6 maga 'jó. fcé-
fzölettel, és fegyveres fzolgaivai 
Diókletziánus Tsáfzárhoz méné, ki
nek meg-jelenté magát, ki légyen,. 
és minemű kívánsága volna, jf 
Tsáízár látván őtet, hogy fzép fze-
mélyu ifiú,' ékes termetű, tudós 
és okos volna, a' Lovas féregének 
Kapitányává tévé. Meg-mutatta 
vók már Szent György,. hogy ő 
erős, és nagy ízívű ember volna; 
mivel-hogy Be.tikus várafsán által
menvén , meg - ölt volt egy rette
netes Sárkányt , melly. az egéíz 
tarcományban fok károkat téízen 
valaj és ezzel a' tselekedetível ó-
ihk hirt nevet-fzerze magának_s. 
Tifztire tekéntve azért, és hivatal-
lyára, mellyel tündöklött, ő-is je
len vók aJ Kerefctények ellen va
ló tanátskozásban, a'mint fellyeb* 
meg-mondám. Mind meg-ércvén 
azért a' mit abban végezének; 'és 
hogy harmad napon az-után ismég 
ujjabban egybe kellene gyűlniek., 
hogy - kiki a' maga tetfzését, és 
akarattyát Írásban bé-adgya; és 
hogy el-rendellyék, mi módon az 
üldözés véghez vitefsék. Az alatt 
az ö vitézit mind el-botsátá Szent 
György, és minden kintsér réíz-
ízerént a' fzolgainak , rélz-fzerént 
pedig a' fzegényeknek el-oíztá. A" 
júfeágát, és minden gazdagságát, 
mellyet Palefztinában birc, egy hiv 
fzoigájára bízá, hogy mindeneket 
eí-adgyon,' és az árrát iílenes dol
gokra fordítsa. Ezeket ízorgaltnato-

S s .% fon 



5'2+ Szent György 
föl* meg - tselefcedvéa , harmadik 
napon a' tanácskozásban jelen 16n, 
és látván, hogy az egéíz tanács mind 
azokat meg-eröflítette volna, mel-
lyeket az elébbi tanácskozásban 
végeztek volt; és hogy immár ar
ról traktálnának, mi módon kellet 
sék a'. Keresztények üldözését vég
hez vinni: fel-álla, és rifzca ortzá-
val fel-kiálcván, iilyen módon fzol-
la: Mi-okáért Győzhetetlen Tsá-
feár, Méltóságos Tanács , Tekén-
tetes , és Nemzetes Vitézlő Fö-ren-
ílek, el-változtacván ditsiretes ízo-
káftokat az igaz törvényeknek meg
tartásában, moít végeztek egy tör
vényt oliy hámirlac , és ártalmait' 
,a' Kerefztények ellen, kik jó er-
•kéksű népek, fzent életűek, iga
zak , és minden tiízcelecre méltók ? 
Taiám azt akarjátok.: hogy Ók a' ti 
Bálványitokot imádgyák: Vakok , 
a' kik azokat imádgyák: nem cud-
gyák , hogy tsak a' Jésus Kriftus, 
az 6 örök Actyával, . és a' Szent 
Lélekkel egy igaz Iften, a' kic kell 
imádni, kiért, és ki-által minde
nek teremtettek, és igazgattatnak. 
Sokkal job' volna, hogy ei-hagy-
ván vakságtokat, fel - nyitnátok 
ízemeiteket, és a' Kriftus Jésust 
imádnátok, hogy-fém a1 Kerefzté-

..íjyeket üldöznétek, és azt akarná
tok , hogy erö-ízakkal a' ti hamis 
Iftenicekec imádgyák. 

$•. Minnyájan a' tanácsban lé
vők álmélkodának, és tsudálkozá-
nak a' Szent GyÓrgy ízabados, és 
bátorságos ízóliásán. Nézvén a' jó 

Mártír élete, 
vitéz férfit, tekéngetnek vala a'Tsá-
fzárra-is, várván a' válafzc, mel
lyé c néki adandó volna. A' Tsá« 
fzár hagragra , és bofzfconkodásra 
gerjedvén, inte egy kedves embe
rének, kinek Magnétzius yala-neve 
ki akkora'Magifztrátufeak Fejedel
me vaia, hogy meg-felellyen néki. 
Magnétzius kőzeíeb* hiván magához 
Szent Györgyöt, monda néki: Ki 
vagy t e , , és kinek hivattató! ? Fe-
lele Szent György; Kereíztény va-
gyök ; a' kik engem' ismernek^, 
Györgynek hinák ; Kappadotziá-
T>an ízületiem, nemes ember va
gyok , és a Tsáfzár Lovas féregé
nek Kapicánya. Monda Magnétzi
us : Kiadott néked hatalmat, hogy 
illy {zabadon , és bátran ízólly a' 
győzhetetlen Tsáfzár, és a' Méltó
ságos Tanács elócc? Felele Szent 
György: Az igafság. Kérdé Mag
nétzius: Micsoda az igafság: Felele 
Szent György: Az igafság a' Kri
ftus Jésus: fkk ti Bálványozok ül
döztök. En pedig az Úr Jésus 
fzolgája vagyok , és 6 - benne bíz
ván , akarék bizonyságot tenni az 
igaíságról, illy nevezetes Gyüleke
zetnek közepecte. Mingyárt nagy 
íuctogás támada mind azok között,' 
kik jelen valának, ki egy dolgot, 
s'. ki máft mond vala. A' Tsáfzár 
meg-parancsolá, hogy halgacnának: 
és Szent Györgynek iilyen képpen 
ízólla: György, én nem tudom, 
micsoda bolondság ez a' te dolgod, 
hogy nékem ellenem mondaíz, tud-
váa azt, mit cselekedtem ce veled; 

mivel-



| Szent. Gy6rg 
l mivel-hogy fneg-ismérvén a' te Ne-
i meíségedet, lárván, a' te jó magad-
|' vifelését, én téged a' Lovas fere-
í gimnek Kapitányává tévén, tiíz-
j -teltelek , és még nagyob' méltó

ságra akartalak fel-emelni, demoít 
mind ezeket fel-háboritád. En te
néked tanátsot adok, mind Atyád, 
és intlek téged mint lífad, hogy 
had' - el ezt a' gonofz vélekedéfe-

••: det, és imádgyad a' mi Ifteninket: 
ha el nem akarod azt veízteni, a! 
mit ez óráig nyertél, és azzal egy-
gyutt még életedet-is. 

p. Felele Szent György.' Adná 
az Ur íften, hogy te Tsáízár ven
néd avtanátsot , mellyec a' te jó
dért ád néked a te hiv fzolgád, 
hogy tudni-illík cl-hagyván a ha
mis Iftenek imádását, imádnád az 
Úrjésus Kriítuft igaz Iftent; meily 
az Imperiqmnak meg- maradására , 
és lelkednek ödvöfségére lenne. 
Nem engedé néki a1 Tsáfzí>r, hogy 
t6bbet fzúllydn, hanem meg-paran-
tsolá, hogy a' t&tnletzbe vkefsék, 
és meg - kötöztetvén , egy követ 
tennének a' hátára; nielly jól-lehet 
életétől meg nem fofztotta, mind-
az-ákal felette igen kinozta. Má-
fodik napig tarcaték e' nagy kinban 
a' Kriítus fzolgája, az-után a' Tsá-
fzár eleibe vitetek, ki monda néki: 
Gyórgy, mond-meg nékem efze-
den vagy-e ma, ki tegnap efzsd 
nélkül voltál ? mert a' fájdalmas ki-
nok efzefekké fzokúk tenni a' bo
londokat. Felele Szent Gyórgy: 
Ne véllyed azt, hogy e' kis gyöt-
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relém elég légyen az én fidvőfséges 
fzándékomnak meg - változtatására. 
Kérzittefs fokkal nagyob' kínokat, 
és meg-Iátod, ha léfzen-e kedvem 
azoknak el-ízenvedésére. A' Tsá
ízár egy igen- rettenetes kinzó ízer-
fzámot ki-gondolvkn, arra téteté 
Szent Györgyöt, akarván egyebe-
ket-is az ő példájával meg - retten
teni , kiket meg-értett vala , hogy 

- az Ó hitén volnának. A' kinzó ízer- •% 
•fzám pedig egy nagy kerék vala, 
melly teli vúlt hegyes vas fzegek-
ke'l: erre a' kerékre mezítelen kő-' 
tózteté Szent Gyórgyót fugár kö
telekkel , és úgy meg - fzorittatá: 
hogy a' kötelek éppen a tsontokig 
bé-mentenek. Az- után bizonyos 
táblákat tétete a'főidre, mellyek 
éles beretvákkal, hegyes vas fze-

- gekkel teli voltak. Forgattatik va
la a kerék, melíyre a' Szent Mártír 
kötöztetek, és midőn oda érkez
nék, a' hol a' meg-nevezett táblák 
valának, a" beretva kéfek a teítéc 
metélték, a' hegyes vis fzegek meg-
fzaggatták, és ezer helyeken meg
lyuggatták. Annyi vér ment-ki a* 
Sz. György teliéből, hogy azok* 
ra-isntzkándózott,,a'kik jelen vol
tak. Olly, rettenetes kegyetlen volt 
ez a' kinzás t hogy kevésízer for
dulván a' kerék , érzékeíiség-nélkúl 

vmarada a'Szent Mártír, és úgy lát-
fzott, mint-ha tellyefiéggel meg-hólt 
volna. Akkora' Tsáízár fel-íz óval' 
azt monda.- Gyórgy, hol vagyon, 
moft a' te Iftened ? Miért nem Iza-
baditott-meg téged ettól a' nzgf ' 
'"'%$-"3''""'u " '" kto* 



^ z"6 Szenf GySrgi 
kíntól? Ezt mondván, nagy őröm-
mel méné áldozatot tenni Apolló
nak , gondolván1 magiban, hogy 
nagy próbát cselekedete volna. 
• . 7 . A'Tsáfzár el-menetele-után, 

hagy mehydőrgés hallaták az ég
ből 3 és lön egy fzózat, meíly mon
da: Semmit rie fély,-és ne kétel-
kedgyél én fzolgám György, ma-
radgy-nieg alhátatoffon , mert te 
általad fokán bé-véízík az éri hite
met. Arinak-utánna azon helyen 
sneg-jelenják egy Angyal, ki minde
neknek láttára le - oklozá Szent 
Györgyöt a* . kerékről ,• és febeit 
meg-gyógyká. Akkor nagy zen
dülés Ion a'! népek - kőzött, min-
nyájan feHzóVál̂  kiáltván : Nagy, 
és hatalmas a' Kerefztények Iftene. 
Szent Gyórgy pedig látván ma
gát meg-gyógyittatva, és eróffitet-
v e , nem úgy vitetek az igafság 
Szolgaitól, mind ízabad akarattya-
í>ói eda tnéne, a'hol a' Tsáfzár va
l a , és az' útón' ama* 'Zóltárt a' Ki
rályi Prófétánál énekeli vala: Pfal. 
3:44. Fel-magaíztaliak'téged én líte-
nem, Királyom: és áldom a'te ne
vedet őrökké.;: Az-Apollo templo
mához érkezvén, midőn látá őtet 
a' Tsáízár, meg-háborodék, és igen 
msg-retteoe, és el nem hitetheti 
vala magával, hogy György vólnav 
Dea" Dksóséges Szent Vitéz mon
da néki: : Én vagyok a'' György, 
femmit ne tsudálkozzkl , mert a' 
Kriftus jésus okalmazott-meg en
gem a' haláltól. Látván e1 dolgot 
HÚS két Kapitányi egygyik Aiw 
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tolius nevű, a' máfik Pret6leus-. 
kik az-előte Kereíztények voltak* 
de a' kínoktól meg >- rettenvén ' 
meg-némultak Vala az igaíságnak' 
nagy fel-fzóval meg-vallák, hogy* 
a' Kriftus Jésus Igaz íften. Halván 
a' Tsáfzár ezeket a' véletlen igéket 
meg-parantsolá, hogy mind a' ket
ten viteífenek k i , és vágattafsék-el 
a' fejek. 

g. Mind ezek a' dolgok fölei, 
ben érkezénekAlekízandrának aTJió-
•kletziánus Tsáfzár feleségének, ki 
hafonló-képpen meg-vallá, hogy a' 
Kriftus" Jésus. igaz Iften. Ez a do
log a'Tsáízárt olíy nagy haragra, és 
duhóüégre gerjefzté , hogy meg-
parántsölá egy- Hertzegnek ; vigye 
a' Palotához a' Tsáízárnét, .'hogy 
az-után eí-végezze, mit kellefsék 
felőle tselekedni. Annak -utánna 
Szent Győrgyöt egy égö méfz ke-
mentzébe vetteté , holott három 
egéfz nap lévén, az-után ki-jöve'j 
mint az arany a' tfizból, friífeb', 
és tiíztáb': így Szent György ki
jőve a' tflzes kementzéből sérelem 
nélkül, ízeb' ízinben, hogy-fent az 
előtt vók , nem kitsin ízégyenek-
re a' Bálván.yozúknak , és nagy dű-
hőíiégére Diókletziánusnak. Ki bi-
zonyos vas tzepelásőköt hozata-e-
lő, mellyek belől hegyes vafats-
kákkal, mint- a' tö ,'rakva voltak: 
az-után ezeket a' Vas. tzepelösŐket 
a' t&zbe téteté, és mifiőn meg tű-
zefedtek volna , azokba téteté a' 
Szene Gyórgy lábain, ki ájtatofion 
jmádkozék az lítennek 3 erőt kér

vén 



I Szent György 
> v |n 'e* fz&rnyu kinnak- fzen védésé -
| re. Ezeket a' cflzes tzepelfisókec 
I lábaira húzván a' Pogány .vitézek, 
| azokban járni kénfzeriték őtet, 
| tafzígáiáfokkal , és rút veréfekkel 
I rrieg-íegécvén. A' Szene Mártír pe-
l dig monda magának: Nó György 
í fufs eróffen, hogy el-nyerheffed az 
s őrök boldogságot. Ettől az ifzo-
l *nyu kíntól - is tsudálatos - képpen 
[' meg-fzabadittaték a' Szent Mártír , 

mivel-hogy a' vas tzepelűsók meg-. 
: hűkének, és a' tfiztöl meg nem 

sértettek az 6 lábai 3 és a' hegyes 
vas ízegektól meg nem febefktet-

í. cek. A'Pogányok mind ezekékor-, 
dógi meíierségr.ek tulajdonittot-
ták, azt mondván , hogy 6 órdón-

1 gös vóina. Annak-ucánna a' Tsá-
• ízár olly kegyetlenül meg - oftoroz-

t-atá , és vereté ötét, hogy csak 
az a 'k in- is elég lőtt; volna életé
tói meg - fofztaní. De énekelt a' 

'' • Szent Mártír, raagy őrömmel di-
tsérvén az Iftenc. 

9. A' Tsáfzár Atanáfzius Máguít 
hivatá , hogy Györgynek mérget 
adna inriya, melly mingyárt meg-^ 
ölné ótet ízórnyu fájdalmakkal, 
a' mint meg-igirte volt a' Mágus, 
hogy úgy tselekednék 6 véle. A' 
mérges italt minden sérelem , és 
vefzedelem nélkül meg-ivá a' Szent 
Mártír. És mint-hogy Sz. Gyórgy. 
erőffiti vala, hogy a' Kriftus Jésus • 

• fzabaditotta-meg ótet, mind ezek
től a' halálnak fzerfzámitóí, és hogy 
mind ezek keveíTek vóínanak az ó 
hatalmához, mivel az ő fzolgái-is 
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azont tselekedték, és halottakat-ís 
támafztottak a' jésus nevének ere-
je-által. A'Tsáfzár ( a'Magúitól . 
tanátsoltatván ) monda néki: Tá-
mafz-fél. te-is egy halottat, és ei-
hiízfzűk , hogy igazat mondafz.' 
Monda Szent Gyórgy, hogy nem 
volnának méltók ellyarí tsudac lát
ni az 6 hiteclenségekért: mindaz
által meg-gondolván, bogy onnét 
némellyek alkalma tofságot venné
nek az Iftenhez való meg-téréfre; 
egy barlanghoz közelgete, melly-
ben fok hólt tellek, voltának, és 
alázatoffon imádá az Iftenc, kónyő-, 
rögvén néki, hogy az ő Szent ne
vének dicsőségéért támafztana-fel 
egygyet azok közöl a' hólt teltek 
közül. És mindeneknek láttára, 
egy ember a' halottak közfil . fel-. 
támadván, ki-jóve a' barlangból, 
fel-fzóval kiáltván , hogy a' Kri
ftus Jésus igaz Iften. Az-után a*. 
Szent György lábaihoz borulván, 
igen k&fzóné néki , hogy 6 általa 
az életét vifzfza-nyerce volna. A' 
Tsáfzár pe4ig meg - ákalkodván a' 
gonofeban , mindeneket gonpízra;. 
magyaráza, mondván: hogy György 
minden dolgot ördögi meíterség-
gel cselekedik. De Atanáfzius Má
gus Kerefzténnyé lön, és a hoz cár-
íálkodék, a* kit Szent György fel-
támafzta, és alázacofon kére a' Sz.. 
Mártírt, hogy imádkozzék érette 
az Iftennek. A' Tsáfzár mingyárt 
fejét véteté mind a'kettőnek, gon
dolván, hogy, azok miatt fokán Ke-, 
njfztényekké lennének. Sz„ Győr-y 



'~%2$ Szent György 
gyöt pedig ujjabban a

! tomletzbe 
vettété, a' hova fok rend-béli embe
rek ménének, minnyájan lelkeknek 
űdv&fségét keresvén, magokat Ke-
refztényeknek válván, és aíázatof-
fön kérvén Szene Györgyöt, hogy 
imádkozzék érettek az íftennek. 
Haíönló - képpen fok betegek mé
nének oda, és 6 azokat a' Szent 
Kerefzt jelével meg-gyógyká. A' 
t&bbi kózott egy Glitzerius nev& 
faraízt- ember-is oda méné, ki egy 
meg - döglött őkriért igen nagy ín
ségbe vaía. A' Szent Márrir a' 
ízegényeket mind kitsiny dologban , 
's mind nagyban fegéteni akarván; 
monda'a' parafzt embernek, hogy 
térjen - vifzlza házához , mert az 
6kre meg-éledett, és femmi gond-
gya nintsen. Az egy&gyű parafet 
ember haza méné, és látván a' tsu-
dát, nagy íietséggel vifzfza téré a' 
tömletzhez, kiáltván, és mond
ván, hogy Kerefzténnyé akarna len
ni. Mellyet meg-értvén a' Tsáfzár, 
meg-paxantsolá, hogy mingyárt é-
lettefsék-meg, és 6 nagy örömmel 
hala-meg a' Kriftus Jésus fzerel-
Kiéért. 

10. Máfodik nap a'Tsáfzár ma
ga eleibe viteté Szeat Ggyörgyöt,-. 
és tettetvén, hogy m'a.r néki jó ba-
íáttya vótna, igen kezde hízelked
ni néki, kérvén ötét, hogy ten
ne áldozatot az Apolló íftennek , • 

,.:és nagy eskfiyéííel a2t igiré néki, • 
hogy az ímperiomban leg-nagyob* 
íejeJelemmé tcízi őtet. Az mon-
slá néki, hogy nem azért akarná 
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azt tselekedni, mint-haö nála-nélkSf. 
fzűkólködnék , hanem azért, hogy 
fzeretí ő te t , és nem akarná meg. 
öletni életinek leg-fzeb5 virágjá
ban. Felele Szent György: Mi az 
oka oh Tsáfzár, hogy olly iízonyu 
nagy kínokkal illettél eftgem', moít 
pedig hizelkedel, és olly fokát igiríz 
nékem? mondaDiókletziánus.rMeg-
botsás nékem, mert a' harag tótt 
volt kegyetlenné engem'. Én ez
után mind azokért eleget téfzek 
néked , ha él-jófz velem az Apolló 
templomába, és áldozatot téízefz 
néki. Monda Szent György: Men
nyünk a' templomba. A' Tsáfzár 
azt gondola, hogy Szgnr György 
áldozatot akarna tenni Apollónak: 
azokáért le -fzálván Tsáfzári fzéké̂  
ból, meg-öleié Ötét, és igen hizel-
kedék néki. Az-után nyilván kez-
dé hirdettetni a' varasban, hogy 
György az ö religiojára tért volna, 
és nem akarna továb* Kereíztény 
lenni; és hogy örülnének minnyá
jan ilíy ditsiretes, és erős vitéznek 
meg-térésén az Impériomnak ol
talmazására. A' Bálványozó pogá
nyok ditsírék a'Tsáízárt, hogy olly 
okoífan tselekedett Györgyei, és 
fel-fzúval kiáltnak vala, mondván: 
Háíá-adafsék Apoliúnak a' Kriftnft 
meg - győzőnek. Győzedelmes A-
pólló'a' meg-íéfzitcetett Kriftus el
len. Egybe-gyftlé a' tanáts a' Tsá-
fzárral, és minnyájan az Apolló 
templomába ménének , és mingyárt 
el - kéfzittétck a 'vánkos, a'hová 
kellene térdepelni, a' tfiz, a! hová 

fceEs-



Szeat György 
kellene a5 fMölőt botsaim'. Mín-
nykjan várják vala, hogy György 
áldozatot, és imádáft tenne: de 
íel- alván minden tifzteletnek jele 
nélkül, illyen-képpen ízólla az A-
pollő Bálványának: Mond-meg né
kem Apolló, Ilten vagy-e te ? A-
karfe-e te imádtatni az emberek
tói ? Szólla az ördög mindeneknek 
haltattára, és monda: Én nem va
gyok Iften; a'kik az én tárfasá-
gomban vannak, azok fern lilének. 
Egy az igaz Iften, kinek Fia a'jé-
sus Kriftus. Mi az 6 Angyali vol
tunk, de mivel-hogy vétkeztünk el
lene, ki-vetett minket az. Égből y 
és, ördögökké lőttünk. Akkor 
monda Szent György: Ha azért ti 
nem vadtok Illenek, miért tsaliyá-
tok-meg az embereket, imádcatni 
akarván ó-tőlök ? Hogy merik előt
tem állani, ki annak ízolgája va
gyok , a' kit mondái, hogy igaz li
ften ? Ezeket mondván a' ízenc Ke-
refzt jelét formálá a'Bálvány ellen, 
és .mingyárt nagy zórgéfek, mor-
gáfok hallatának az ördögöknek, 
kik íiraak, és. ordítnak vala: az 
Apolló Bálványa pedig a' ftldre 
esek, és porrá lón, a' többivel e-
gyetembe, mellyek abban a' Tem
plomban \ alának. 

. I I . A' Bál-papok, kik nagy ö-
römmel őízve-gyöltek vala, hogy 
az áldozatot meg. láthatnák , látván 
ez ellenek való dolgot, nagy dfi-
höficggel Szent Györgyre rohaná-
nak, és kezeket a' hátára vetek, 
és azt kiálták a'Tsáizárnak, hogy 

SMBtsk £Í«[e, 
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Györgyöt mingyárt meg-őleíTe, ha 
Romának nagy romlását nem akar
ja látni. A Tráfzár nagy d&höf-
ségre fel-gyuladván, monda a' Sz. 
Mártírnak : Oh átkozott tsalárd 
ember, ez-e az áldozat, mellyec az 
Apolló Iftennek akartál tenni ? Fe
lele Szent György: Miért akarod, 
hogy én néki áldozatot tegyek, ha 
önnön maga meg - vallya, hogy ö 
nem Iften, hanem ördög? Monda 
a' Tsáfzá* ördögöd vagyon néked, 
és ördögi praktikákkal élfz t e , de 
mint afféle gonofz embert, min-
gyárc fzőrnyn halállal öletlek-meg 
téged. Azon-közben el-ízabadúl-
ván a' Tsáfzárná Alexandra, bé-mé-
ne ö-is az Apolló templomába, és 
a' Szent György lábaihoz borul
ván , kére ötét, imádkoznék éret
te az Úr Jésus Kriftusnak, mivel 
ötét igaz lítennek lenni erős hittel 
vallya. Ezt látván Diókletziánus , 
fokkal nagyob' dúhöfségre gerje-
de, és kiáltani kezde, hogy György 
álnoksággal meg-tsaka a' Tsáfzár-
nét: az-után meg-parantsolá, hogy 
vágják-el a'fejét mind aJ kettő
nek. Mingyárt a' Mártir&mságriak 
helyére vjtetének: egygyik felöl 
Szent György, máíik felől a'Tsá-
ízárné alázatoflon imádkoznak va
la. Szent György kőnyörge az 
Mennek, hogy botsáflbn-meg azok
nak , kik az Ő mártiromságában fá
radoztak- A' Tsáfeárné Alexandra 
kőnyórge az Iftennek, erőíTTtse-
meg őtet, hogy meg ne tántorod-
gyék a' mártiromság fzenvedésé-

T t ben. 



3?o Szent Keíem'en'Pap 
ben. Szene malaíztot adván néki 
az Iften, azon imádságban boldo
gul múlék-ki e' világból; igen 5-
rüle Szene György, látván annak 
a'nagy Afzízonynak íílenes halálát, 
ki néki tárfa akart lenni a' halálban, 
Haíbnló - képpen meg - halgattatott 
a' Szent György imádsága, mert 
némellyek azok kózfil , kik az ő 
halálát praktikákak, meg-tértenek,. 
és igaz hitben holtának - meg. Sz. 
György- havának hufzois^harmadik 
napján vétetek teje Szent György 

a, é$;.ívfártlr'élete. 
Mártírnak, dél-után egy kevéffel 
melly napon abban az dzcendöben 
Nagy-péntek vóit, meilyben az. A-
nya-ízemc-egyhkz a' Kriftus - Jésus 
kinfzenvedéíit ölli, kinek könyö
rögjünk , hogy e' dicsőséges Szent 
Mártírnak eícdezéfíért adgya-meg 
nékünk az őrök életnek bóldogsk-
gás , Ámen. Kriftus Urnnknafe 
ízületeié - után két izáz kilentzven 
efzcendő táján vágaték-eT.a' feje 
Szent Györgynek , a', meg-nevezecc 
Diókíetziánus Tsáízár idejében. 

Sz. KELEMEN Pápa, és Mártír élete. 
fiamajzus-áltaty Metafrajítes Si-

/moni.tőb' nevezetes Autorok-ál-
tal meg-iratott. 

2- OZcnt Kelemen Romában Tzé-
. O lius hegyén ízáletett, az at-
tya Fauíztinus vóit. Ez a' Szent 
ember fegétette Szent Pál Apoíiolt 
a' prédikálásban, a' mint ónnőn ma
ga mondgya egy levelében,, mellyet 
irt a' Filipickhez egy tanitványá-

. nak , mondván: Phii. 4. v. 3. Kér
lek téged-is igaz tárfam, fegétsd-
srneg azokot j kik én velem munkál
kodtak az Evangéliomban Kelemen
nel , és azon töb' legicóimmel, a' , 

. kiknek nevek az élet könyvében 
vannak, Kelemen Szent Péter A-
poftolnak - is tanítványa volt, és 
nem tsak igen ízent életö , hanem 
igen tudós-is vúk. Ót leveleket 
irt .ékes befzéddel, és Agoftoli tu
dománnyal telly eleket-, és néméily 

6 - utánna' kővetkező Pipák, fok 
helyeken elő-hozzák az ő monda' 
sát. Hafonló - képen nyóltz köny
veket irt., mellyeket Apoítoli ren-
deléíeknek hinak. Azt rendelé., 
hogy a' Római hét tartományokban 
héc Notáriufok lennének, kik meg
írnák a' Kereíztények cselekedetit, 
és Mkra'romságit, kik az igaz hi
tért míirtiromskgot ízenvedtek-a. 
Azt-is meg-paraiusoíá, hogy a'kik 
fneg-kereíztelretnek , meg-bérmáí-
taííanak, rnihent meg - ismémék, 
mi dolog Kerefzcénnyé lenni. Azt-
is rendelé, hogy a1 P&ípőki Szék 
nyilván-való, és magos helyen len
ne. Oliy nagy lelki buzgósággal 
hirdette ez a' Szent ember az üten 
igéit, hogy őtet halgatvkn, fok Po
gányok meg-tértenek az igaz hitre, 
és fökan a' hívek közül, nem elé
gedvén azzal, hogy az Iften pá

ran-



Szent Kelemen Pápa, és Mártir élete,;' 551 
rantsoktit meg-tartották, még az Szent Kelemen ellen; jóUehet. ta> 
Evangéliumi tanáts .̂ adáfokac - is 
meg akarták tartani, a' mint egy 
Döínitilla nevű (zent leányzó csele
kedék, ki Domitzianus Tsáfzár nén-
ayének, és Kelemennek a' Római 
Fó polgár meíiernek leánya vók , 
ki ettől a' Szent Pápától Apátzá-
Vá ízentelteték. 

n. Meg-térité az igaz hitre Teo-
dorát-is, Sziízinus nevű hatalmas Ró
mai embernek feleségét: Ki kíván
ván meg-látni, mit tseleked.néaek a' 
Kere&tények az imádságnak he-, 
íyén, a' hová egybe gy&lnek vala, 
miveí-hogy oda mégyen vala az b 
felesége-is, egyízer titkon oda mé
né , de ífteni engedelem által meg-
vakúla. Ez a' teíti vakság alk'al-
matofságot fzerze néki, bogy meg
nyerné a' lelki látáít, mert a' Szent 
Kelemen imádsága vifzfza - nyeré 
néki a' teíti lácáít; és az 6 ízent 
befzédi, és intéfí, okot adának néki, 
hogy meg-kerefztelkednék, és az
zal egygyfict meg - nyerné a' lelki 
latklt-is. Meg - kerefzceketvén Szi-
fzinus,. fok egyéb' Rúmai nemeííek-
% az Ó példájától fel - indíttatván , 
bé-vévék az igaz hitet. Úgy an-. 
nyira, hogy ezért, és a'" fok csudá
kért, meilyekec a1 Szent Pápa tse-
Ickefzik vala, kálómb-íéle betege
ket meg-gyógyitván , és egyéb' iök 
jókat cselekedvén, igen irigykedé-
nek ellene a'Bálványoknak fzolgái, 
és egyéb' gonofz é\etú. hamis né
pek, kiket az ftrdóg íéi-indicván, 
igén nagy űldőzélt támaíztának 

lálkoztak némellyek , kik 6tet ol
talmazzák vala. Némellyek vádol
ták étet a' Mámertinus Icil& ízéke 
előtt 7 máfok pedig ókaímazták 6-
tet, mondván: hogy Kelemen ka-
kinek femmi gonofzt nem cseleke-
fzik, sót fókákkal jót tselekefeik, 
betegeket gyógyítván , orvolságoc 
adván fzakségekben a' legények
nek , háborúságokat le - tsendefit-
vén, és békeíséget fzerezvén az el* 
lenségefek kőz&tt. Azok pedig 
kik ócet vádolták, mondanak vaía, 
hogy űj líteni rifzteletet hozott vol
na bé, és fókákkal el-hitette, hogy-
egy meg-fefzittetett embert, Iften 
gyanánt imádnának , és roeg-tikot-
ta , hogy a' régi líteneket ne imád-
gyák; és oka volna, hogy némelly le
ányzók nem akarnának férhez raen-, 
ni, líteni tiízteletnek tituiufa alatt 
mentegetvén magokat. Meg-ért-
vén mind ezeket a' Prefektus, hi-
vatá Kelement, és monda néki: 
En úgy értettem, hogy te Tsalzari 
nem bél tifztefségefen ízülettél e' 
varasban, azért köteles vagy, hogy 
el ne íajully a' te éleidtől: én azt 
akarnám, hogy mondanád-meg, mi-
tsoda új líteni tifzteiet az,. meliyec 
te prédikállafz , és mitsoda meg-í'e-
fzitcetett ember az, a'kit te akarfz, 
hogy Iften gyanánt: imádgyanak,' 
a' mi régi meg-iímértetetc Iftenink* 
nek kárára, és meg-utálására, ki
ket a' mi régi eleink imádtanak. 
Feleié néki Szent Kelemen : T*r 
kéntetes híxg, én azt akarnám., hogy. 

T t % . ' « • 



Szélit felémen Pápa-, és Mártír életé. 
te ne gondolnál a' tudatlan, és go-
nofz népeknek beTzédekkel, hanem 
halgatnál-meg engem', és ba maga-
mot igazán meg nem oltalmazom 
abban, a' miben vádoltattam, akkor 
kárhoztaís engem'. Monda Mamer-
tinus: söt én azt akarom, hogy ce 
Trájánus Tsáfzár el6tt óltalmazd-
meg magadac, mert én náia-nélkol 
nem kárhoztatlak, 's meg fem fza-
haditatlak téged. 

3. Mikor alkalmatos idSc itile 
lenni a' Prefektus, értésére adá a 
Tsáfzárnak a'Kelemen agyét. Fe
lele Trájánus , hogy Kelemen tea
mé áldozatot az Ifteneknek, vagy 
fedig küldetnék fzám-kivetésbe a' 
nagyob' tengernek fzigetébe, kÓ2el 
K-erfeona várasához.Ezt a' válaízt vé
vén Mamerdnus., íáradoza a' mint 
íehete, hogy áldozatot tétetne Ke
lemennel a'Bálványoknak. Ó pe
dig ellenébe igyekezik vala, hogy 
Kerefzténnyé tenné a' Préíéktuft, 
értésére adván néki, hogy a'fzám-
ki-vetés, mellyet fzenvedni kelle
ne a Kriftus Jésus ízerelméért, né
ki igen kedves,, és gyönyörűséges 
lenne. Mamertinus könyörületes
ségre indíttatván, könyhullatárok-
kal monda Kelemennek: Az Íften, 
a' kit te imádaíz, fegétsen-meg té
ged abban a'nyomorúságban, mel
lyet az 6 ízerelméért fog(z fzenved
ni. Az - után egy hajót fzerze né
ki , és egyéb' fzükséges dolgokat az 
útra-, és fzámki-votésbe kűidé ötét. 
Sok Kerefztények örömeit el-me-

, nének!%"; Szent 'Pápa- tárfaságában, 

ki a! Szigetbe érkezvén , két ezer 
Kereíztényeket találá ottan , kiket 
a' Tsafzár fzententziája oda kárhoz
tatott ve!la márvány köveket áfiii. 
Ezeknek a' Kriftus Sz. fzolgáinak a* 
többi között egy igen nagy nyo
morúságok vala, mert igen nagy 
fáradságos munkájok lévén nékik 
nem vala innya való vizek, és ha 

; valami kevés vók , tsak nem tíz 
mély - féldniröl kellett azt hozniok. 
Könyörülvén rajtok a' Szent Pápa, 
könyörge az Iíiennek, hogy kö-
nyóriúlyön azon a' népen; el-vé
gezvén imádságát, fel-emelé íze
méit, és egy hegyetskén egy bá
rányt láta, ki fel emelvén tartva 
vala a1 job'lábát, mintha mutatná, 
hol volna a' viz, bizonnyal tartá 
Szent Kelemen, hogy a' bárány a' 
Kriftus Jésus volna, mivel mátok
tól nem láttatott, hanem tsak ö-
töle: azokáért arra a' helyre méné, 
és monda: A' Kriftus Jésus ..nevé
ben áfsátok-meg itten. Áfni kez
dek némellyek egy felöl a' földet, 
de nem abban a' helyben, a' hol a' 
bárány mutatta vala, hanem közel 
ahoz. Szent Kelemen maga kézé-* 
be vévé a' kapát, és egy kitsinnég 
alván a' hol a1 bárány mutatta vala, 
mingyárt egy igen fzép ciízta víz 
fakada, mélly igen nagy vigafzta-
lására lön mind Szent Kelemen-" 
nek, '$ mind egyebeknek, kik je
len valának. Ez a' tsuda , mellyet 
az íften Szent Kelemen által tse-
lekedék, oka volt, hogy mind a' 
Pogányok , "s mind a Kercfzté-. 

nyék, 



Szent Kelemen Pápa 
nyék, fokán ménének halgami az 

' 6 tudományát; a' Pogányok meg-
térnek vala, és a'Ketdztérayek in-

- káb' meg - erősödtek a? igaz hit-
ben- j . , ' 

4. És mint-hogy igei meg-ne-
vekedék a' Kerefztények fzáma, és 
nagy hire Ión annak , a' mi a' Szi
getben történt vala; értésére ada
ték Trájánusnak-is, ki meg-hara-
guván azon, oda kfildé Auiidiánas 
tiíztartót, ki fok" Kerefetényeket 
tneg-őlete: de látván az-után, hogy 
cninnyájan órőmeft meg - halnának 
a' Kriítus fzerelméért, azt itilé, hogy 
job' volna tsak Kelement roeg-ö-
letni, és meg - engedni a' íbkaság-
nak. Az-okáért meg-fogatá ötét, 
és látván az 6 álhatatofságát, fzen-
tentziát ada ellene, hogy bé-vitet* 

. nék a' tenger méliyére, és egy nagy 
• vas-matskát a'nyakára kötvén, vet
tetnék a' tengerbe. Meg nem mond
hatni, melly kefervefen firtak a' Ke-
refztények, látván, hogy meg-foíz-
tatnak az 6 fzerelmes Attyoktól, 
és mefterektöl. Szent Kelemen-is 

• látván az egéfz népnek fzoronga-
tását, fira vélek egyetembe : és vi-
gafztalá őket a' mint lehete. Mi-

• kor oíztán a'' tengsrbe akarák vet
ni , monda a' Szent Pápa: örök A-
tya Iíten ved' kezedbe az én lel
kemet. Ezt mondván a' tengerbe 
vettetek, holott végezé az ó éle-' 
tét* Kornélius, és Fébus a' Szent 
Kelemen tanítványi, fzóllának a' 
fokaságnak, mondván: Atyám-fiai 
imádkozzunk az Mennek minnyá-

, és Mártír élete. 55^ 
ján , hogy méltóztafsék nékönfc 
meg-mutatni e Szent Mártírnak: 
tetemét: minnyájoknak"~Htfzék e* 
tanáts ; és még el nem végezték 
vala imádságokat, mikor a' tenger 
vifzfza kezde menni, és három mély-
fóldig vifzíza - méné, és fzárazon 
maradaj úgyannyira, hogy a'Ke
reíztények ízárazon- oda ménének,, 
és. ottan márvány köböl tsinált kis 
templomot találának, és abban egy 
kő koporsót, mellyben a' Mártír 
telte vala helyheztetve; a1 vas-
matskát-is, mellyet a' nyakára kö
töttek volt, ott találak. Melly 
nagy tsudát látván a' fzigetbéliek, 
bé-vévék a' Kriítus hitét. Éz a'tsu-
da nem tsak akkor történek, ha
nem minden eíztendőben, ugyan
azon történik vala hét egy-más-után 
következő napokon; el - kezdvén 
az ő Mártiromságának napján, és 
hat kővetkező napokon tartván. 
Külőmb - féle helyekről fok népek 
gyűltek oda, a Szent Kelemen ko
porsója látogatására, mikor a' ten
ger vifzíza vonta magát onnan, 
melly tsuda fok eíztendőkig tartott. 
Annak -utánna Első Miklós'Pápa 
idejében az 6 tette Romába vitetek, 
és az 6 rifztefségére építtetett Tem
plomába temettetek. Más tem-
plomat-is épittete a' Pápa az b tiíz-
tefségére a' Szigetben, azon helyen 
a' hol az ó kőnyőrgéséért az Iíten 
tsudálatos - képpen forrás vizet a-
dott a' Kerefztényeknek. Szene 
Kelemen Pápa élt a' Pápaságban ki-
lenrz efztendeig, két holnapig, és 

T t 3 hát 
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hat napig. Kétfzer Karátson ha- rirom'sagot fzenvedett, melly volt 
vában tizen-ót Pűfpóket, tiz Pa- Szent András havának ag. napján." 
pOt ; két Diákormfr. fzentelt. Az Kriftus Urunknak 102. eíztencíejé-

ben, Trajánus Tsáfzár idejében. Anya-ízent-egyházaz 6 Innepét ízen 
teli azon a' napon, mellyen Már. 

Szent APOLINARIS Pűfpók, és 
Mártír élete. 

<Béda} Ufvárd., Ailones^ és Szurius, 
Lorintx által meg-lratott. 

I . \ ifikor Szent Péter az 6 Szé-
l Y l két által vinné Ahtiokiából 

Romába, melléje v6n némellye-
ket a'tanítványi kózul, kik kózótt 
vók Apolinaris. A' Szent A poftol 
elsőbben a' 'Zidóknak kezde prédi-
Rállani a' Sinagogában, értelekre 
adván nékik, hogy el-jótt immár 
z1 MefEás , a' kit ók oily . fokáig 
vártak, ki az Úr Jésus Kriftus. Ezt 
az igafságot" fok bizonyságokkal 
meg-próbálá a' Szent írásból; és 
meg-mútatá, hogy minden dolgok, 
mellyeket a7 Próféták mondottak 
a' Meíílásról, bé-tellyefedtenek a' 
Kriftus Jésusban. Némellyek meg
térések , és máfok azt mondák, 
hogy még gondolkodni akarnának 
arról s! dologról. Annak-utánna. 
fiedig a' Pogányoknak prédikálta 
az Apoftol, és azok kózfil fokán 
meg-cérének, és meg-kerefztelte-
tének. Az-ucáa monda egyízer Sz. 
Péter Apo.tol Apoiinárisnak: mit 
miveifz itt velem? Immár te elég
gé meg-taníttattál a'Kriftus hité
ilek dolgaira. Vegyed' azért a' Sz. 

Lelket, én téged Pfifp&kké rendel, 
vén a' kezemmel; és meny-el R^í 
vennába prédikáílani, hoiott fok 
nemzetséget találfz; sőt mondom 
néked, hogy fok lelkek várnak té«. 
ged , kik te általad el-íbgják nyer
ni az Órók életet. Apolinaris mint 
engedelmes tanítvány oda akara 
menni,. noha nehéz volt néki, el
válni az Apoftol tárfaságátó!, ki 
a' kezeit fejére tévé néki, Púfpók-
ké fzentelvén ótet, mert az elótt 
Pappá fzentelte vók , és el - kűldé 
őtet, hogy menne úttyára a' Kri
ftus nevében. 

2. Mikor Apolinaris kózeí el-
érkezék Ravennához,. egy Ireneus 
nevű vitéznek házában ízálla, ki-, 
nek egy vak fia vala, és Apolina
ris a' Kerefzmek jelével meg-adá 
néki a' látáft. Ez A tsuda volt 
oka, hogy Ireneus egéfz náza né
pével meg-tére a Kriftus hitére, és 
minnyáján meg - kcreíztelcetéiiek,« 
Az Ireneus Kapitányának, ki Ra-1' 
venna varasában lakott, Tekla ne
vű félesége .fok eíztenios beteg 
vala. Egyízer Ireneus monda a' Ka
pitánynak, hogy Apolinaris meg

gye-



Szent Apoíináris Pufp 
gyógyította az ö fiat, kit ha ha
zahoz' hivatna, rneg-gyúgyitaná az 
6 feleségét-is. Ezt értvén őrfile 
i Kapitány, és a' maga hazába ho-
zatá Apoí-máriít, és minek-utánna 
egy kevefsé beízéllett volna véle, 
a' beteghez ménének. Apoíináris 
kezét foga, és monda néki, hogy 
keliyen-fel jó egéfségben a-' Kriftus 
Jésus nevében, és hidgyénö benne, 
és néki fzolgalíyon. Tekla min-
gyárt lábaira álla jó egéfségben, és 
fel-kiákván mondani kezdé : Nem 
találtatikm-iás Iftea, hanem az- Úr 
Jésus Kriftus, kit Apoíináris pré-
dikáll. Igen tsudáikozék a' Kapi
tány, és monda: Bizonnyal ez az 
Iften igen hatalmas; jó léfzen ötét 
bé-fogadni, és néki fzolgálni, hogy 
meg-fegéllyen a'hadakban. Szent 
Apoíináris meg~kererztelé a' Kapi
tányt, minden háza népével, és 
fokát az ő vitézi közül: és abban 
a' házban hirdeti vala titkon a' hi
tet , és az Evangéliumot fókáknak, 
kik 6 hozzá mennek vala. Ottan 
kerefztelt, ottan fzolgált Miséc., 
és € volt az ó gyakorlacofsága ép
pen tizen-két efztendeig. 

3.Ö tanitványoknak nagy foka-
ságát gyűjtötte vala egybe, kik közül 
fokán jól meg-tanktatának a'Kriftus 
tudományára. Ezek közül kettót Pa
pokká fzentele, Adarétuít, és Kalo-

' tzeruft. Némeilyeket Diakonufokká 
fzentele; fókákat Klerikufokká, a~ 
vagy kis-papokká rendele. Mind 
ezekkel bizonyos órákban.,miad nap
pal,, 's mind éjjel a' 'Zúitkjokatéxie-

6k, "és Mártír eletén 335-
kelte az Iftennek. Mind ezeka'dol-
gok.értésére adatánakSzaturnusnak 
a'váras Préiéktusnak, ki maga elei
be hivatá Apolinárift, és jelen lévén 
a' Jupiter Templomának papjai, 
monda a' Prefektus Apolinárisnak: 
Ki küldött téged, ebbe a' várasba, 
hogy meg-háboritsad, és meg-kiffe-
bitsed a' mi Ifteninknek tifzteletét ? 
Nem tudod te,hogy ebben vagyon a' 
Jupiter temploma, a:holmaga-ís je--
lín vagyon, és gondot vifel a varas
nak javaira, és Öregbülésére ? Ha 
meg-akarod fzabadkani életedet, 
fzükség, hogy hozzája menvén tifzte
letét, és áldozatot tégy ó-néki. Fele
le Apoíináris: ennem ifméremJupi
tert Iftennek lenni, nem-is tudom 
hol vagyon a' temploma. Mondának 
a'papok: Meg-mdodmoftan,ésleg-
ottan meg-látod az 6 ábrázattyát. 
Ezt mondván fogak a" Sz. Püfpöket, 
és a' templomba vívék ötec. Mikor 
bé-méne oda Apoíináris, látván ott 
annyi gazdagságokat, monda nevet
vén : Job' volna, hogy mind ezek 
a' gazdagságok a' fzegényekjiekj 
oíztogattatnának,. hogy-fem itt az 
ördög-elött tartatnának. A' papok 
ez igéket halván, úgy meg-hára* 
guvának, hogy fok febékkel meg
terhelek ötét, és ki - hgrtzöíák a' 
várasból, és hólt elevenen hagyák 
ötét/közel a' tengerhez.- :A' tanít
ványi érette ménének, és egy áj
tatos Kereíztény -ézvegy Afzfzony-
hoz vívék ötét. Ottan meg - or-

...vofoltaték a'.Szent P&fpök, és hat 
" holnap málta meg-gyógyuk. 

4. Tos* 
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4. Toskáiiában egy varasban. 

egy nagy fö. ember vak Bonifatzius 
nevö, ki véletlenül el-vefzté a' fzól-
lását, és némelly napokig oüyan mó
don marada. Meg-érté az - ucáíi, 
hogy még élne Apolináris, és éret
te kölde, kérvén, hogy látogatná-
Sneg 6tét. Oda méné a' Szent Puf
f o k , és abban a' házban egy ör
döngös aíifzonyt talála, ki látván 
Apolináriil, monda néki: Meny-el 
innen Iften fzolgája, mert egyéb-
aránt meg-kötöztetvén kezeidet, 
és lábaidat ki - vonatlak a' várasból. 
A ' (zent ember meg - íényegeté az 
Srdögőt, és meg-parantsoiá néki, 
hogy menne-ki az afzfzonyból, 
sningyárt ki-méne, és az afzfzony 
sneg-gyógyula. Az-ucán Bonifatzi-
ushoz ménc Apolináris, és némán, 
's igen. fogyatkozva calálá Ötét. 
Egy ájtatos imádságot monda éret
t e , könyörögvén az Iftennek, hogy 
gyógyitaná-meg ötét, és a' Kerete-
tények, kik jelen valának, feleié
nek; Ámen. El-végezvén az imád
ságot, meg-gyógyula Bonifatzius, 
és ditsémi kezdé. az íítent mond
ván , hogy nem találtatik más igaz 
Iften, hanem tsak a" kit Apoliná-
aris prédikáll. Azoa napon meg-
tére., az igaz hitre közel öt ízáz 
ember, 

5. Az-után nem fbk napok múl
va , a' Pogányok az ördögtől izgat-
tatván, meg-fogkk Apolináríft, és 
kegyetlenül meg-verék ötét; és ö 
uii&deri dolgot békefséges tűréífel 
fesnvedett, mindenkor dksirvéa9 

ufpők, és Mártír élete. 
és áldván az Iftent. Ezzel nemeié-
gedének az ördög feolgái, hanem 
ki-veték ötét. a' várasból, és meg
fenyegetek ótet , hogy meg-ölik, 
ha töbfzőr oda bé-mégyen. v Igerj 
meg-nyomorittaték Apolináris, és 
fok Kerefztények ménének hozzá
ja, meg-vigaíztaltatni ö tőle. A' me
zőben a' páfztoroknak bizonyos 
barlangiban találtaték a' fzent em
ber , és ottan azoknak, kik hoz
zája mentenek, prédikállott, és Mi
sét fzolgált, és íokakot meg-kereíz-
tek : Atyának, és Fiúnak, és Szens 
Léleknek nevében. Nem fok idö 
után által méné Apolináris Flami-
nia tartományán, és ott prédikál
ván , íemmi gyömölts&t nem hoza, 
Vi!zfza-tére az-után Kavennába, 
holott Koíotzerus , ki tóle Pappá 
ízenteketett volt , igazgatta az 6 
Anya-fzeat-egyházát, jelen nem lé
tében. Nagy Őrömmel fogadák 6-
tet a' Kerefztények. Es történek, 
hogy Patritzius Rufusnak tsak egy 
leánya lévén, az-is halálos beteg- . 
ségbe esek , mikor R.ufns meg-érté 
az Apolináris vifzfza jövetelét, & -
érette kölde, hogy imádkoznék az 
ő Papjaival a' leányának egéfségé- . 
ért. Oda méné Szent Apolináris y 
és mikor a' Patritzius háza ajtajához 
jutott volna, meg-hala a* leányzó : 
az-okáért monda Rufus néki r Adta 
volna az Iften, hogy én téged ne . 
hivattalak volna ebbe a' házba, mi
vel azt gondolván, hogy meg-gyó-
gyitanád a' leányomot, oka 161 az 
ö halálának} merc az lítenek meg-,, 

frara-
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'( haraguván , hogy téged hitcalak , 

és a' te literiedben volt reménsegem, 
\ meg - fofztották ótet életétől. Ez 
) igéket fok konyhullatáfokkal mon

da Rufinus: de Apolináris meg-vi-
gaíztal'a ótet, mondván, hogy az 
a dolog az íftennek nagyob' ditsö-
ségeért 16tt volna : és ha azt ígir-
né , hogy tellyes életében a'Kriftus 
Jésusnak fzolgálna, mingyárt fel-
támafztaná Ótet. Rufinus minden 
dolgot meg-ígire, hogy életben lát-
hafTa a'leányát; és a'(zent ember 
jmádkozék- érette a' tanitványival 
egyetemben, és el-végezvén imád
ságát, monda a halotnak: Kely-
íel íftennek ceremtect áüattya, és 
tégy valláft a' te Teremtődnek: A' 
leányzó mingyárt feLtámada, és jó 
egéfségben lábaira alván, nagy fzó-

í val kiálta, mondván: Nagy, ésha-
••' • talmas az Ur lilén, kit Apolináris 

prédikáll. Ez a'tsuda nagy örö
met ízerze mind a' híveknek: és 

'• oka lón, hogy a' leányzó, és az & 
'• annya meg-kerefztelkednének, íök 

egyéb* népekkél. Az-után a' leány
zó, az íftennek. fzentelteték, és tiíz-
ta életet viíelt egéfz életében. Ez 
a' dolog ki - hireíedék az egéfz tar
tományban , és a Bálványok ízol-
gái Romába küldenek a' Tsáfzár-
hoz, orvofságot kérvén tőle , hogy 
az Itleneknek tiíztelete, és imádáfa 

* . tellycíséggcl el ne fogyna. 
6. A' Tsáfzár e' dologra bíroúl 

Makfzelinuft k&ldé, ki meg-fogatá A-
poiinkrift, és maga eleibe vitetvén 

i ótet, fokát beízélk vék- -Makfze-
í • , . 

* Sssatek tlttc. 
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limis azt monda: nem illendó do
log , hogy a'Kriftus, kita'Kerefz-
tények igaz íftennek vallanak, a' 
Kerefzt-íára fzegeíztetett volna. Sz. 
Apolináris okát adá, meg-mútac-
ván, hogy igen ilkndö dolog vók 
az embereknek váltságáért; és hogy 
a' Kriftus nem hók-meg , úgy-mint 
Iften, hanem úgy mint ember; és 
mivel-hogy 6 Iften, és ember vólna? 
azért mondatik, hogy Iften meg-hók 
volna. Felele Makízelinus: Jól-le
het mind igaz volna, a- mit mon-
dafz, mindaz-által nem akarná azt 
Iften gyanánt imádni, kit a' Rómy 
Tanáts nem próbálna: fzúkség azért, 
hogy Jupitert imádgyad, mert azért 
jöttem én Romából ebbe a' vá
rasba : és ha ótet nem akarod imád
ni , meg-kinoztatlak téged kulómb-
féle gyötrelmekkel. .Felele Szent 
Apolináris: Te íbha azt aem mivel-
heted, hogy én áldozatot tegyek 
az ördögöknek. Meg-haraguván a' 
Bíró mezítelen vetkezteté a' Szent 
embert, és kegyetlenül meg-veret
te vaftag tsögös botokkal , és az
után tsigára vonata ótet. A' Sz. 
Pfifpök mind azokban a' gyócrel* 
mekben meg nem ízűnek dicsimf 
az árlftent. Monda néki Makízeli
nus : Micsoda jutalmat várfz a' te 
Iftenedcől esr-kért a gyötrelmekért, 
mellyeket az ő ikreiméért fzen-
vedfz ? Felele Apolináris : A' ki 
mind végig meg-marad, üdvözül: 
és a' ki meg-hal a Kriftus jésus fze-
reknéért, el-nyeri az örök életet: 
ez a jutalom, mellyet a' Kerefzté-

l i u ' nyék 
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nek várnak a' Kriítu's Jésustól, ki
nek 6k fzolgálnak. A' Kerefzté-
nyek, kik jelen vaiának, hálát adá-
nak az Iftennek, látván, hogy a" 
Szene Prelátus erősb volna a* gyöt
relmeknek el-ízenvedésére, hogy-
fcm a' Bíró, és a' hóhérok az ő ki
hozására. Meg-párancsolá az-után 
a' Bíró, hogy a' vitézek ujjabban 
meg-vernék őtet, és a' febeibe for
ró vizet őntenének. Egy az igái* 
ság fzolgái kózfil igen fzorgalma-
tos vők azt'meg-cselekedni, a'mit 
a' Bíró parancsolt, örömeit kínoz
ván a' fzenfc embert: azokáért be
léje méné'az ördög, és mingyárt 
a' földhöz vervén , meg - ölé ócec. 
Xlellyet látván Szent Apolináris: 
monda a' Bírónak: Ah nyomorult 
ember, miérrnem rettenfz-meg at
tól , a' mit láttál, mivel-hogy az I-
ften meg-bünteté azt , a' miat az 
& kegyetlensége érdemli vaía: ret-
teny-meg,és vigyázz magadra,bogy 
ne légyen néked-is hafonló bönte-
téíed. Térj - meg az Iftenhez , és 
lufs a' pokolnak őrök kinnyaitól. 
A' Bíró halvjm ez igéket, nagyob' 
haragra , és dfih&Iségre gerjede; 
és meg-parantsolá, hogy egy nagy 
kövei keményen vernék - meg a 
Pfifpők fiáját , hogy mindenfict 
folyna-ki a* vére. Sok Kereízté-
nyek jelen voltak akkor, kik látván, 
hogy olly gonofzúl tselekefznek az 
ő Páfztorok fzájával, mellyből Örök 

. életnek igéi jöctek-ki ö nékik; egy
be,kaptsolák magokat, és zendfi-
léft.Eévén, a' vitézekre rohaaának, 

ufpok , éVMártir élete. 
és ki-ragadák kezekből az 6 Pfif. 
pőkjőket. 

7. Mikízelinus kénfzeritceték bá
torságos helyre venni magát, de az
után egybe-gyűjtvén a'vitézeket,, 
kik a' váras prizésében vaiának 
le tsendeíité a zendüléít, és Apo-
linárift ujjabban a' tömletzbe téte-
té : és nem fokkal az-után egy ha
jóba vívék ötét, és Górőg orfzág-
ba k'uldék fzámki-vetésbe. • A' ha
jó el-mer&lé, és azok, kik benne 
vaiának mind oda vefzének , Szene 
Apolinárifon 's két Papon kívfil, 
kik 6tet követék, és két pogány 
F6-embereke» kivfií, kik látván, 
hogy tsudálatos,- képpen fzabadúí-
tak vóln.a-meg Szent Apolináris ál
tal , Kezefztényekké lőnek. A' 
Szent Püfpók prérííkállá az Evan
géliumot némelly helyekben Görög 
orfzágban , egy helyből más hely
be menvén, és végtére Trácziába 
méné. Egy varasában annak a' 
Tartománynak egy Bálvány vala a'' 
Szerapides templomában, ki mint 
egy jövendő mondó feleleteket ád 
vala. És némelly napokig némán 
marada , és végtére monda: Hogy 
a' mig abban a' tarcomáyban lé-
ízen Szent Péter Apollóinak egy 
tanítványa, femmi feleletet továb 
nem adna. Mingyárt fel-kerefte-
cék a' Szent ember, .és egy hajóba 
vitetek, melly Olafz orízágpn ál
tal menendő vala, és békefségéfen' 
evezvén , Szent Apolináris vifzíza 
méné az ő Székébe Rkvennába, 
három efzcendeig lévén Görög or-
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: ízágban. Nagy örömmel, és vi-

. gafsággal fogadák a' Szent Préiá-
tuft a' Kereíztéyek , ditsérvén az 
Iftesit, hogy az ö Doktorokot , és 
Meftereket vfefza adca volna. Sz. 
A-pollináris az Ó fzokotc gyakorla- • 
tofságihoz kezde, prédikálván, és 

-. lelkeket térítvén az Iítenhezj és az 
ó háza egy Tzirenéus nevű Tanács 
Urnák jóízkgában vala kivűl a'-vá-
rofon. Ottan a'.Szent Pnípók Mi
sét fzolgáíc, és fok népek' gyűltek, 
oda. Meg - érték azt sz 6 Bálvá
nyozó ellenségi, és fegyveres kéz
zel oda menvén, meg-íbgák ócet, 
és a'piatzra vívén, igenmeg-kino-
zák Ótet. Végezetre az Apolló 
templomába vívék ótec, és igen 
fenyegetek , hogy nagyob' gyötrel
mekkel terhelnék ócet, ha áldoza
tot nem tenne Apollónak. Szent 
Apojináris bé-menvén a' templom
ba, imádkozni kezde az literinek, 
és midón 6 imádkoznék, az Apol
ló Bálványa, melly igen nagy vala, 
íl-romlék, és porrá lön, a'pogá
nyoknak nagy duhofségére , és a' 
Kerefzcényeknek nagy örömére. 

' g. Annak-utánna a.' Szent Püf. 
p6k Taurus, nevfi Bíró eleibe vi
tetek , ki a' maga Palotájába vicecé 
Apolinárift, holott 6'egy vakon 
fzűíecetc fiát meg-gyógyká néki, 
mellyet látván a Bíró, rneg-fzabá-
ditá Apolinárift az ó ellenséginek 
kezekből, és titkon éjjel .egy ma-, 
jorjába kitklé, hat mély-fóldnire a' 
váraitól. A' Szent Prelátus négy 

• eízendeig marada abban a' helyben", 
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gyakorolván magát az imádságban, ' 
és elmélkedésben, és fókáknak ta
nításában , kik köíömb-féíe helyek
ről mentek őcet látogatni, és meg
gyógyította a' betegeket, kiket ó-
hozzá vittek. Ezt-is meg-érték a' 
Bálványok papjai:,' és Romába kül
denek Veízpaíziánus.Tsálzárhoz, ér
tésére adván néki, a mit Apoliná
ris cselekedett vala, és mint utálta, 
vólna-meg az Méneket, és Apolló 
Bálványát porrá töttej és azt mon
dották , hogy. mind ezeket ördögi 
mefterséggel .tselekedte volna. . A'-
Tsáízár illyen képben felele: Ha 
az .literieknek boízúságet tseleke-
dett az az ember, ók hatalmatok, ál-
lyanak bofzút rajta. Ha pedig zen-
ci&léft ízerez a' népben, vagy egyéb 
véckeket tselekedett j kfiidefsék_» 
fzámki-vetésbe. 

9. Viízfza - térvén ' a' követek 
Rómából, Patritzius Demofztenes 
maga eleibe yiteté Sz. Apolinárift, 
ki immár igen meg - vénhedett, és 
ei-fogyackozott vala a' fok fáradsá
gok , és nyomorúságok miatt, mel-, 
lyeket. ízenvedetr a' Kriftus jésus 
fzerelméérc, és az Anya-ízent-egy
házért. Mikor a' Bálványozok nieg-
licákócet, kiáltani kezdenek, hogy 
Apolináris*ectetaék-ki a' váradból, 
merc látták 6cec olly vétkeket tse-
íekedni, mellyekért meg,- érdemli 
azt a' bún tétéit. Demofztenes nagy 
kevélyen fzólla arzént Piifpöknek, 
és monda néki: Jófzte fok gonof-
ságban , és csalárdságban meg- ag
gó ct ember, honnan való vagy ? 

U u . í . K-i 
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Ki hozót céged ebbe a' várasba, 
hogy ennyi botránkozáíl fzerezz 
itten, 'a' mint fzerzettél ? Felele Sz. 
Apolináris: Én Anciókiai vagyok, 
Kereíztyén, es Szent Péter Apollói
nak tanítványa vagyok, ő k&ldóct 
engem,' ebbe a'várasba, prédikálla-
ni aztlrjésus Kriftuft, hogy fhm-
nyájan, a'-kik ó-benne hifenek, .üd-
vózűllyenek ó-általa.. Monda Demo-
íztenes : Job* volna, hogy te el-had-
nád,a vakságot, a'mellybcn vagy, 
és mivel olly öreg ember lévén, 
kÓ2el látod magadot lenni az ha
lálhoz ,' imádnád az Ifteneket, ki
ket eddig kevéfre botsülfél, és igen. 
meg-bántottál, hogy meg DC b&ii-
tefíének téged, a* mint meg-érdém-
led. Felele Szerit Apolináris: Sót 
inkkb' tsak azok fidvózűlnek, kik 
a'Jésus Kriílusban hiíznek, és néki 
ízolgáinak; azok pedig, kik tagad-
gyák ótet Iftennek lenni, és a' Bál
ványokat imádgyák, a' pokolnak. 
órók tözére vettetnek. 

10. Ez igéket halván Demofzce-
nes, igen meg - haraguvék, és a' 
Szent embert fogságban tartat
ván, egy Századofnak gond-vifelé-
fe alá adá, ki titkon Kerefztény 
lévén, a* Maga házába vivé ótet, 
és ott tartá "némelly napokig: de 
meg-értvén az -u tán , hogy meg
akarnák ótet ölni, fzólla Szent 
Apolinárísnak , mondván: Édes 
Uram , és Atyáin, a' te életed fó
káknak igen haíznos, és azért a' 
l»ig azt meg - tarthad' nera illik., 

ufpőkj és Mártír elete. 
hogy veízedelemre VeíTed. En azt 
akarnám, hogy ez éjjel, ki-men-
nél a' várasból, a' míg meg-fzgnik 
a' te elíenségidnek dűh&fsége. E' 
tanáts - ízerént akara cselekedni a' 
Szent Prelátus; de efzekbe v&t-
ték , hogy el-tutna: azokáért utáíi-
na lőnek az 6 ellenségi, és d-érék. 
ótet nem meízfze a' váras kapujá
tól , és ottan fok febekkel rneg-ter-
helék ócet, és úgy meg-verék, hogy 
hólt fzámban hagyák. Oda méné
nek némellyek az 6 tanítványi kö
zül, és látván Ötét még életben 
lenni, a* poklofok házába vivék 
ótet, és hét napig lón ottan , fzön-
telén intvén ókét, hogy álhatato-
fok lennének az hitben, meüyböLha 
jófságos cselekedetekkel fel - ékelit-
ve léiken , orvöíságot vehetnek 
minden-nemű nyomorúságokban, 
a' mint ó - is tselekedett. Azt - is 
meg - monda , hogy az Anya-(zent
egyháznak fok nyomoruságokat_» 
kell fzenvedni, de az-után el jó 
az idó, melíyben btkefsége léfzen. 
Ezeket, és egyéb' fok dolgokat 
mondván , úgy el-nyomák ótet a' 
keferves (ebeknek fajdalmi, hogy 
e' Szent P&fpók ki adá leikéc az 
Iftennek, húfz eíztendeig egy hói-
napig, és négy napig lévén Rávert 
nai Píifpök. Az ó halála volt 
Szent Jakab havának huízon har
madik napján, Vefzpafziknus Tsk-
ízár idejében. Az b cefte tifztef-
ségefen temettetek az 6. tankvá-
nvicól. 

Szent 
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Szent TíMOTEUS Püfpók, és Mártír, 
a' Szent Pál Apoftol tanítványa élete. 

Mit qfráJxtesSimon-általmeg-iratott 
t . fTMmoteus Likaoniában Aíia 

JL Tartományában, Lífzcra ne-
vfi varasban fzuleték, az 6 Attya 
Bálványozó pogány.volt, és az An-
nya'Zidó. Abba a' várasba méné 
Szent. Pál Apoftol prédikáliani, a 
mint írva vagyon az Apoítoli tse-
íekedetekben , A&. 16. és talkla 
ottan némelly Kereíztéayeket. Azt 
mondgyák, hogy Szent János Evan-
gélifta téri cetté volna meg 6ket t 
.abban a' Tartományban lévén az a' 
váras', melly % prédikálláfra néki 
jutott vsla. .Befzéíle vélek Szent 
Pál , és 6k meg - jelenték néki 
Timoteuft , jó bizonyságot tévén 
felőle. Maga táríaságába vévé 6-
tet az Apoftol, tanítani kezdé o-
tet , mint mefter amaz Ifteni Teo
lógiára, mellyet a* harmadik égben 
tanólt vala. Kevés idó alatt olly 
nagy el6-meRetek tön Timoteus, 
hogy Szent Pál az-után 'nem tanít
ványának , hanem fiának , és társá
nak hitta őtet a' prédikáilásban. 
Az-okáért a' Korintuíiákhoz írván, 
monda nékik: i.Corinth. 4.7/. I6\ 
Legyetek én követőim, a' mint én-
is a' Kriftusé. Azért k&ld&ttem 
hozzátok Tim»teuft, ki npkem-fze-
relmes fiam, és hív az Urban: ki 
eízetekbe juttattya az én útaimat , 
laellyek a' Kriftus Jésusbaa vannaJt* 

a' mint mindenütt minden Gyfile-
kezetben tanítok. Annak - felette 
ezt-is irja nékik: 1. Corint. 16. v. 
10. Ha pedig el-jút Timoteus, Iát 
satok , hogy félelem nélkül légyen 
nálatok; mert az ur dolgát ts.ele-
kefzi, a' mint én-is. Senki azérc 
Ótet meg ne utállya: késérjétek-e! 
pedig ótet békével, hogy hozzám 
jójjón, mert várom ótet az Atya
fiakkal. Szent Pál Apoftol Diáko-
nufsá tévé Timoteuft, és fok he
lyekre kúldé otet prédikállani, és 
noha a' gyomrával beteges 15tt 
volna, mindaz-által az Ifteni fzol-
gálatot, és a' mit nékíe az ó mefte-
re Szent Pál Apoftol parantsolt, Ci
ha el nem múlatta. Igen bolti 
volt befzédében, és könnyen el-hi-
tette, a'mit akart; azokáért az & 
intéfi-által fokán lótcek Kerefzté* 
nyekké. Tárfa lón Szent Pálnak 
minden útaiban, és nyomprusá* 
giban_s. 

. a . A' Szent Pkl halála titán, 
Efefzus varasában az elébbi mefte-
réhez, Szent János Evángélíftához 
tárfalkodék, olly igyekezettel, hogy 
fegétse dtet a.' prédikállásnak" tifz-
tébtn, és a1 lelkeknek Iftenhez va
ló meg-térkésében, a'mint az-el6tt 
tselekedett Szent Pállal, ki öcec 
nem tsak Pappá, hanem Pnípók-
ké-is fzentelte v^lt Tórcénék ho^y. 

U u 3 .Szene• 



Szent TímoteüsPűfpők, és Mártír élete. 
Szent 'János a' Domitziánus paran-
tsolattyára meg-fogattaték, és Ro
mába vitetek, azért Szent Timo
teus 5 helyete Efefzuíi Pöfpók lón. 
Minek-utánna azt a' terhet magá
ra votte .yólna, nagy •gond-viíeléf-
fel, és. fzorgalmatofsággal igazgatá 
azt az Anya-ízent-egyházat. Inne-
pet fzentelnek vala abban a' varas
ban Diána Iften-afzízonynak, és a' 
tób' dolgok k&zótt, mellyeket az 
6rd6g miveltetetvélek, egyez vala: 
ál-ortzákba Skózvén bizonyos fzá-
mú vaftag, és erós emberek, egyik 
kezekben a' Diána Bálványát hor
dozták 5 és a* mánkban egy vas bo
tot v és jártak verfeket énekelvén 

ollyan es 
ú,tzam, es a 

az Itten - afzfzonynak dksiretére , 
módon járták a' váras 

kiket akartak raeg-
fttőttek azzal a' vas bottal, úgy 
hogy fokán meg - holtak miatta. 
Látván Szent Timoteus, hogy ez 
drdogi találmány, és kegyetlenség 
•volna, kernényen • meg-kezdé őket 
feddeni, mondván-: hogy az lílen, 
ki ollyan áldozatot kívánna, nem 
Iften, hanem pokolbéli dáhóíség. 
Meg-is akará tiltani, hogy ne imád
nák, és ne áldoznának annak az 
Iften-aízízonynak, mondván nékik,-
ha gy az egy ördög volna. Azok 

pedig nem akarván ízenvedni azt 
a'dorgálafl:, köveket kapának, és 
meg-kövezek a Szent Pöfpóket. 
Ezel nem elégedvén, meg-ragadák 
ótet, és a' váras uczáin kezdek-
vondozni ótet, végtére. azt itilvén 
hogy immár meg-hólt volna, el-
hagyák 'ótet. Oda taíálkozának 
menni némeUy Kerefzcények, kik 
láták ótet halála óráján vynagni 
mindaz-ákal kezekbe vévék-. ótet 
és ki vivék a' várasból, és az b ke
zek :'kóz6tt maradá az ó óízve ron
tott , vérbe fagyott tefte , és a' 
lelke Mennyorfzágba méné, az 6 fá
radságinak jutalmával , örvendezni..' 
Az ö teíl'e elsóbben a' várafon kí
vül temettetek, de azriitán bé»vi
tetek Efefzus varasába, a'hol Kon-
ítantinus Tsáízár, a Nagy Kanftan-
tinus fia egy templomát építtetett 
az 6 tifztefségére. Az Anya-ízent-
egyház uliia.' Szent Timoteus ínne-
pét azon a' napon, mellyen már
tiromságot fzenvedett, • melly vóit 
Boldog Aízízony havának 24. nap
ján. Kriftus Urunknak 104. esz
tendejében. Trkjánus Tsáízár ide
jében. A' Szent Timoteus telte 
moftan Romában a'Szent Pál Apo
ltai Templomában vagyon. 

Areopágita Sz.DIENES Píiípók,és Mártír, 
'• és Rufzükus, és Eleoterius. Mártírok élete. '•' • 
Mitafr,nfz,tes Simeon, és tol/' ^luto-

, rok-altal meg-irntotf. • 
X' A Tefiás váraíá igen' neveze-

l \ ,tes vóit Göróg orfzágban, 

kivált-képpen való helye lévén a' 
Deáki tudományoknak, és a' vilá
gi BÓkseknek. Etbea Izületek A-

reo-. 



Areopágita Sz. Dienes Pűfp. és Mártír életé. 545 
hoz méné, és bé-boritá annak fu-
gárit, és kilentz órától fogva ve-
tsernyéig bé-f6dve tartván, el-tá-
vózék tőle, és ki-fedvén vifzfza te
re az elébbi hülyére. ' Dienes ál
mélkodván ezen a' nagy csudán, 
monda Apollofanesnek , és egye
beknek , kik jelen valártak: vagy 
a1 terméfeetnek - Iftene-' • fzéftvcd: 
vagy a' világnak meíters'éges alkot
mánya el - romlik. - ' ->! 

• 2. Ez dologról mindenkor meg-
és jó életű volt , és emlékezete Dienes. Innét történek 

az ő meg-téréfe. Mert-midőn Sz. 
Pál' Apoftol Atenásban várná. Sí 

reopágita Dienes tekéntetes fó-
nemzetból. Ifiúságában a' Deáki 
tudományokra adá magát, és igén 
eló-méne azokban; azokáért mirld 
azokra nézve j rs mind nemefségé-
re tekintve az első helyt nyeré a' 
Fő-emberek kőzött, kik azt a' vá
rait igazgattyák vak. Areopágita-
nak hivaték a' helyről, ,a'hol lakik 
vala. Igen ékes beízédu vóit-Die-
nes, és igen tudós a' Filofzöföfok 
tudományában, de mindenek-fe
lett igaz 
igen nagy igaísággal gyakorlottá-
az 6 tifztének hívatallyát, nem ked
vezvén á' gazdagnak, még nem 
nyomorítván a'fzegényt, nem kár
hoztatván az ártatiant, és el nem 
botsátván a' gonofz-tévót büntetés 
nélkül. Történek, hogy mikor az 
Iíten Fia a' Kriílusjésus a' Kereízt-
fara feízitteték az emberektől, nem 
fcenvedhetvén a' nap látni a' Te-
íemtőt olly nag győtrelmeket_s 
fzenvedni, el-rejté az 6 fényes fu-
gárit dél kor, és meg - hdmályoíb -
dék. Akkor Dienes ifiú vala, no
ha minden tudományokban igen 
tudós volna, fő-képpen az Aftro-
logiában, avagy Égi-nézéfnek tu
dományában: Egyiptuíi Heliopoíis 
váfasában lévén egy Apollofanes 
nevá bólts Filofzofuiral, ki háfon-
ló-képpen Átenásbéli volt, és lát
ván a' Napnak fogyatkozását, és 
meg-ifmérvén, hogy a' terméízet 
folyáfa-ellen vóinaj és látván mind 
a/iketten, hogy a' Hóid terméfzet-
felett való erős gyorfasággal a' nap-

láft, és Timoteuft, Ací. ij'.-v. i 5 . 
fel-indúl vala az 6 lelke 6 - benne , 
látván a Bálványozásnak adatott 
váraft. Vetekedik vala azért a' Si-
nagogában a' ?Zidókkal, és az Mé
neknek tííztelőível, a' piatzon-is 
minden napokon' azokkal, a' kik 
jelen yalának. Némelly Epikureu-
fok pedig, és Stoikus Filofzofufok , 
vetekednek vala ó-véle; és némel-
lyek mondanak- vala : Mic akar 
mondani €t ízó fzaporitó l Egyebek 
pedig : Uj órdögók hirdetőjének 
láttatik lenni: Mert a' jésüst, és a' 
fel-támadáft hirdeti vala nékik. És 
meg-fogván őtet iz Areopágusba 
vívék, mondván: meg-radftattyuk-c 
mi légyen e'tudomány," mellyet 
temondaíz? Mert némi-nému új
ságokat hoíz a' mi föleinkbe. A-
karjuk azért tudni, mik legyenek 
ezek. ( Az Aténáfiak pedig min-
nyájan, és a' jövevény vendégek, 
femmi egjébbej* Jjeai yalának fog-

- . lala* 



3 44 Areopagit Sz. Die 
Salatofok, haaern tsak hogy valami 
ujjat mondanának, vagy hallaná
nak ) Alván pedig Pál az Areopá-
gusnak közepette, monda: Ate-
náfi férfiak, minden-képpen mint
ha fzorgahnatosbbakáak látnálak ti
teket az Kiének ízolgálattyában. 
Mert által-menvén , és látván a' ti 
Bálványitokac, találtam olly oltke-
is , mellyen irva vala: AZ ISME
RETLEN ISTENNEK, a'kit azért 
nem ismérvén ciíztelcek , azt hir
detem én néktek. Az Iften, a' ki 
e' világot alkotta, és mindeaeket, 
mellyek abban vannak, az Meny
nek , és földnek Ura lévén, nem 
kézzel csinált templomokban lakik, 
íem emberi kézzel nem ciízteltetik 
jzűkőlkődvén valami nélkül, holott 
o ad mindeneknek életet, és lehel
letet j és mindeneket : és egyből 
alkotta az egéfz emberi nemzetet, 
hogy az egéfz földnek íziuén lak
jék , meg - határozván az el-rendelt 
időkety és az "6 lakáfoknak határit, 
hogy kerefsék az Iftent, ha vala
hogy meg-tápaíztalnák ótet,- vagy 
meg-találnák, jól-lehet nincs tneíz-
íze egygyikunktól-is. Mert 6-ben
ne élünk, és mozgunk, és vagyunk: 
a' mint némellyek a' ti Poétáitok 
kozöl-is mondották: Mert annak 
neméből-is -vagyunk. Az lílennek 
neméből lévén azért, nem kell ál
líttatunk , hogy aranyhoz, vagy 
ezülthóz, vagy a meíterségnek fa
ragásához ̂  és az ember gondolat-
tyához hafonló légyen az Iften. És 
£ mUadaaságnak idejét meg-utál-

tcs Pufp. és Mártir élete. 
ván ugyan az Iften, moft hirdeti az 
embereknek, hogy minnyájan min-
denútt penicentziác tárcsának, azért 
hogy napot rendelt-, a' mellybsn 
meg-itili e' világot igafságban , a* 
férfiú - által , a' ki által rendelte 
hitet adván mindeneknek, fel-tá-
mafztván ótet halottaiból. " Midőn 
pedig a' halottaknak fel - támadását 
hallották volna, némellyek tsufoí-
lyák vala ugyan, némellyek pedio-
mondának: Ismég meg - halgatunk 
téged erről. Ki méné így Pál kö
zölök. Némelly férfiak pedig hoz-
zaja alván, hívének. Kik kózűi 
az Areopagita Dienes, és egy Da-
maris nevű aízfzony, és egyebek 
ő - vélek. 

3. Ezek a' kevés igék, mellys-
ket az Apoítol monda, olly nagy 
titkos dolgokkal tellyeíek valának, 
hogy mind meg - némicák azokat a' 
Bőkseket, és azért nem tudván 
mit felelni néki, mondának: Ismég 
meg-halgatunk téged erről. Szent 
Pál Apollói ki méné közíüók , de 
nem üres kézzel, nem - is vetette 
vólc meg heáha.a' hálót, sót meg-
fogá azzal az egéfz tanátsnak Feje
delmét , ki Dienes volt, kivel ma
gán való beízélgetéíi voltak, és az
okban a' Szent Apoftol meg-tanitá 
ótet az igaz hitnek tudományára. 
Erédikállá néki a' Kriítus jésust, 
lílent, és embere, az ő keferves 
kin-fzenvedéfit, és halálát, az ö di
csőséges fel-támadását, és Meny
be menetelét, fís mkit-hogy az A-. 
poftól kiyált-képpea egilékezetet 

tőn 



Areopágita Sz. Bi'enes Ptsíp. és Mártír élete, 5 4.$ 
tón a' Napnak fogyatkozásáról, -efztendejéig, meUyben Romába mé* 
melly a' mi édes .Meg-válcónk-nak ' n e , kibánván látni az 6 Mederét. 
halála idején történt, és Dienes igen 
kívánta meg-tudni azt a' tsudát, ak
kor meg-tudván,mingyártmeg-tére, 
és monda, hogyKereízténnyé akarna 
lenni. Meg-kerefztelkedék, és kerefz-
ténnyélön. T6bben-ís meg-térének 
akkora'KriítushitérerdeDienesmind 
íHlyül haladá azokatá Sz. életben, és 
jóíságos tselekedécekben; az-okáért 
a' Sz.Apoftöl Pappá rendelé,és annak 
a' varasnak Pfiípókivé ízentelé 6tet. 
Dienes elsó PfiípÓkje vúk Atenás-
n'ak, nagy ditsóségére annak a'váras-
nak, hogy tulajdon Páfztorától le-" 
geltetett, és canittacott. 

4. Ez a' Szent P&fpók meg-ér-
té, hogy a'Szentséges Sz&z M Á R I A 
Jerusálemben volna, még életben, 
igen kiváná őtet látni, és oda mé
né , hogy meg - láchafiá. Látván 
azért a'nagy fényeíséget, melly tó-
le ki-jó vala, és az ó nagy (zépsé-
gét, halván az ó mennyei ízavaic : 
és látván az Angyaloknak íbkasá-
gkc-y kik véle valának; azt mondot
ta , hogy ótet Iften gyanánt imádta 
volna, ha a' hit-által nem tudta 
volna, hogy más volna az Iíten. 
Onnón mása Szent Dienes azt-is 
mondgya, hogy ó jelen volt a'bol
dogságos Szűz Mariának ditsóséges 
által - meneteién , és temetésén. 
Vifzíza-tére az-után Aténásba , és 
ottan az ó Páiztorsága tifztének hi-
vatallyáLan gyakorlottá magát., fok 

az literihez 
Néró Tsá 

Ssenr-elc Elete, 

lelkeket mig-iéritvén „«, ^^^^ , 
LÍzűr Birodalmának utolsó 

Oda méné, és jelen volt az 6 már-
tirőmságán, a' mint ki-tecfzik egy 
leveléből , mellyet Timoteusnak_a 
Irt , ki hafonló-képpen Szent Pál 
Apofíol tanítványa vók. 

f. Viízfza-tére Aténásba, és a' 
Szent Péter tanítványa Szent Kele
men Pápa idejében iírnég Romába 
méné, és meg-ifmérteté magát Sz. 
Kelemennel. Ki látván ó - benne 
a' nagy dolgokra való jelensége
ket , Frantzia orfzágba Midé ócec, 
a' Kriftus hitét prédikállani, és fe-
gétségüí adá néki Rufzcikus nevű 
Papot, és Eleuterius Diákonuft. 
Ezzel a' tárasággal Frantziába men
vén Szent Dienes, Parisba érkezek. -
Látá azt a' roppant nagy várait, 
és igen gazdagot, teliyeft népek
kel. Holott a1 föld igen gyárról- . 
tsós, és a tennék táplálására való 
fzókséges dolgokat bóvséaeffeiLs 
hoz. Az Eg igen boldog, és nenies 
elméket hoz. Úgy tetlzék Dienes-
nek mint-ha egy más Aténás volna 
az, és snint egyjevendólvén, hogy 
a' lenne az 6 lakó-helye, a'tudo
mányokra , és bóleseségre nézve, 
a' mint úgy-is lón; ottan akara 
meg-maradni. Meg-kezdé nyitni 
az ó fzívét, és kí-jelenteni az I-
lten gazdagságit, prédikálván az 
5 Evangéiiomát, me'g-er.ólitvén be-
fzédét jófságos cselekedetekkel, és 
nagy csuda-tételekkel, a'-vakoknak 
látáft adván, halláíi a' sfiketeknek, 
a'némáknak. ízólláíl, a1 sántáknak 

Xx járáft, 



Areopágitá Szent Dienes Pűíp. és Mártír életé. 
járáft, és fókákat, meg-gyógykvkn. 
külőmb - féle betegségekből. An
nák-okáért rövid idő alatt, jó gyá-
mőks,-hozó fákat plántála ottan, 
és egy kertet épite, melly tsuda-
látos gy&mőltsőt hozott : mivel 
nem tsak egyedfil prédikálíya vala 
a' Kriftus jésusc Paris varasában r 
hanem a' tanítványi - is kűlőmb-
íélc helyekre mentek prédikállani, 
a' hová tőle küldettek az 6 áldá
sával. 5 a' mint Spanyol, orfzágba. 
kfildé Eugeniuft, elsó Prélktuískt 
Tolétus varasának,mellyMetropolifa 
annak az Orízágnak, a' hol 6 prédi-
kállá az Evangéliomot, és fókákat 
meg-térite a' Kerefztény hitre. Né-
mellyek pedig Sz, Dieneftől Német 
orfzágba küldettek, kik hafonló-kép-
pen nagy el6-menetelt t&ttek, úgy
annyira , hogy nem tsak fokán meg
tértek, és Kerefztényekké lőttek, ha
nem még a'Bálványok templomát-is 
a'földre rontocták, és Szent-egyhá
zakat építettek, mellyekben diEsir-
tetett a' Kriftus Jésus Neve. 

6. Igen vifzfza tetzék ez a' do
log az ördögnek, mint az. emberi 
nemzetség halálos-ellenségének, és 
azért fel-indita némellyeket, hogy 
oldoznék Szent Dieneft, kik ké
zül némellyek Romába menvén, 
panafzolkodának Trkjánus Tsáfzár 
elŐEtDienes ellen. Az-okáért Frefz-
ízénius Préfektus-ákal meg - fogat-
taték a' Szent Piifpők, ki kilentz-
ven eíztesdós vala, és ő-véle egye-; 
tembe Ruf2tikus, és EJeuterius-is 
meg-fogattatanak. Sokat befzélle 

vélek a'Préfektus,ige.n kárhoztatván 
Dieneft,hogy 6 új Ifteneket prédikál-
lőtt volna a'Tsáízár, és Római tankts 
parantsolati-elien, és azt mivelce vol
na , hogy a' régi Ifiének ne imádeat-
nának, kik olly nevezetefek a1 viKn 
gon, és olly igen fegitették az Impe,. 
riomot, hogy az ki-terjedett az egéfz 
világra. Könyőrfily a' te vénségeden 
ohDienes, monda a'Prefektus és a' 
karon, mellyet te tselekedtél, azt mi-
vélvén , hogy annyi emberek ne 
imádnák az Ifteneket: hozd helyé
re azt, meg-valván a' te vétkedet 
és' el-hketvén vélek, hogy el-hagy-
ván ezeket az újságokat, mint foa-
damentom nélkül való hiúságos 
dolgokat, térjenek vifzfza a' récrj 
(zokáfokra. Ezt halván Szent Die-
nes, és tellyes lévén az Iften fzere-
tetének buzgóságával , monda r 
hogy 6 fókákat tanított; ne imád
nák az Ifteneket, meg-ércvén, és 
meg-ifmérvén, hogy bolondság I-
kéneknek cartani azokat, kik azt 
lem érdemlik, hogy .embereknek 
hivattaífanak, mint-hagy gyaiáza-
tolok, és gonofzak voltak: utánna-
vetvén, hogy igen nagy vakság vól • 
na fákat, és köveket imádni; mert 
az az igaískg, a' mit ö prédikál, 
tudni-illik: a' Kriftus jésus igaz I-
ften: az-okáért fém félelem , ícm 
fenyegetéfek, íém akár minémft 
gyötrelmek miatt, íémmi-képpen 
el nem hadgya az ő igyekezetét. 
A'Prefektus igen meg-haraguváti 
e feleleten, fel-állá a' Izékből nagy 
dühőfséggel, és monda : Az liter 

nek 
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nek meg-utáltattak, a' Tsáfzár pa-
rantsolatinak nem engednek, és a' 

« népek meg-tsalattattak a' ti bfivós-
ba jofságtok - által, hamis -csudákat 
tévén : ezek igen nagy vétkek', 
mellyekért kemény bűntetéít ér
demletek , azokáért én meg-paran-
tsolom, hogy míngyárt meg-61ec-
teffetek. • 
' 7. Szent Dienes, Rufztlkus, és 

Eleuterius fem mit nem 'félvén, nagy 
őrömmel mondának: Legyenek ha-
fonlók az Iftenekhez , kik azokat 
imádgyák : mi az Iftent imádgyuk, 
ki az Eget, és a'földet teremcettej 
és az 6 ereje-ákal, \ nem őrdőgi 
mefterség-ákal adtuk - meg a' va
koknak a' látáft, a némáknak a' 
fzúiláíl, és az egéfséget a' betegek
nek , és fókákat rneg-fzabadicottunk 
az Ördögtől. Tselekedgyenek ha-
íbnló dolgokat a' ti Ifteniteknek 
ízolgáí, ha bötsületben akarnak tar
tatni , de bizonyos dolog, hogy a' 
ti Iftenitek azokat nem mivelhecik:' 
mert noha ízájok vagyon, de nem 
fzólnak, - fzemek vagyon , és nem 
látnak, fülök vagyon, és nem hal-

. Iának. Tsak egy dolgot tselekefz-
nek , tudni-illik: meg-gyujtyák a' 
pokol .tüzét, meilyben mind örökké 
égni fognak minnyájan, kik őket 
imádgyák. Ezek az igék inkáb' 
haragra gerjeízték a' Bírót, az-oká-
ért meg parantsolá , hogy minden 
kéfedelem - nélkül meg - öleteffenek. 
Úgy annyira, hogy ezek a' dicsősé -
ges Szentek a' várafon kivül egy 
magos helyre fel-vitetének, és a' 
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hóhér kezébe adatának , hogy el
vágná nékik a' fejeket. Szent Die
nes térdre álla, és fel-emelvén fze
mek, és kezeit az,Egre, monda: 
Mindenható Atya Ur Iften, Iften-
nek Fia Kriílus Jésus, Vigafztalú 
Szent Lélek Iften , el-ofzólhatatlan 
Szent Háromság, fogad' békeség-
ben Uram a' te fzolgaidnak lelkeit, 
mivel a' te fzerelmedért el-veíztyűk 
életűnket; Rufztikus, és Eleuterius 
fel-fzóval felelének : Ámen. Ezek 
után Szent Dienes Püfpők monda 
a' hóhérnak, hogy járna-el hivatal-, 
lyában. Ki fzorgalmatos lévén , 
elsőbben 6 rajta kezdé, ofztán Rufz-
tikufon, és utólízor Eleuteriufon, 
eí-vágá a fejét mind a' háromnak , 

. 8- Nem feletkezék - el az Iften 
az 6 Szentéiről, noha meg-enged
te , hogy meg-óietteffenek, sőt az
zal akarta téfzcelnj őket, és hogy 
a' Szent telteket bőtstelenséggel 
ne illetnék, egy igen nagy csudát 
tselekedék ottan , melly ez volt, 
hogy a' Szent Dienes teíle lábaira 
álla, és kezébe vévé a" maga tuiaj,« 
don fejét, és Idéntől (égettetvén, 
mind,addig méné, mig egy tekéi* 
letes afztzony állatot talála, nem 
igen mefzíze attól a' helytől^ a'hol 
a' fzencek mártiromságot fzeiive-
dének. Az ájtatos afzfzony állat
hoz érkezvén a' Szent Dienes tefte^ 
néki adáa' maga fejét, mint egy drá
ga kincset. A' Szent Rufztikus, és 
Eleuterius tettek abban a' helyben 
maradtak vala, a'hol el-vágatta
tának : az ájtatos afzízony ei-hoza? 

X s a tá 



2 4 § Szent Ignátzius Pűfpők, és Mártír élete. 
(a azokat, és Paris varasán kjv&l 
egy tifztefséges helyre temeté, és 
egynehány, efztendők múlva, egy 
nevezetes Templom építtetek az 
6 tifztefségekre , holoct ez jelen 
való ideig nagy bőts&lecben tarcat-
nak. És" ezeknek a' Szent Mártí
roknak efedezéfe által, fok jókat 
nyernek azok, kik meg-látogattyák 
az 6 cetemeket. A» Anya-fzent-'egy-
haz az 6 Innepekec ízenteli azon 
a' napon, mellyen mártiromságot 
ízenvedtek, tudni - illik.. Mindfzent 
"havának s>. napján, Kriítus Urunk

nak kilentzven hat efztendejébeti. 
Szent Dienes némelly könyveket 
ir t , tsudálatos mély tudománnyal 
tellyefekec, úgy-mint Egyházi, és 
Mennyei Hierarkiáról, Lelki Teo
lógiáról , az Illeni. Nevekről, és 
egyéb dolgokról; mellyekkel az i<?az 
Kerefzcények nem kevésb gyűmöl-
tsót vétenek az 6 tudományából 
mint vehetnének az 6 életének jó 
példájából, a' mint eróilitctte a' har
madik Konftantzinápolyi Gyfch-
kezet. 

Szent IGNÁTZIUS Píifpók, és Mártír, 
Szent János tanítványa élete. 

Szent jterónimus, Metqfrafztes Si
meon , és Nitzéforus Kal'kfxtvs 
által fommáb a foglaltatott. 

I . X l'Inek-utánna a Kriftus Jésüs 
1Y1 fel-méne Mennyekbe,. Igná

tzius Szent János Evangéliftához 
tárfalkodék , és ó tanítványa tón 
Polikárpufnak táríaságában. Olly 
jó jelenségeket mútata magáról 
Ignátzius, fegétcetvén a' jó meíter-
töl , hogy 6 tóíe Pappá rendelte
tek , és Antiokiai Pfifpökké fzen-
telteték, és harmadik vók, ki Sz. 
Péter után, nagy gond-vifeléffel, 
«s fzorgalmatoísággal igazgatta azt 
az Anya-Ízen t-egyházat. Az 6 fő
képpen való igyekezete volt, hogy 
a' lelkeket a' Pogányságból a' Ke-
reízténységre meg-téritse. Midőn 
Trájkaus Tskfeár abban a.' varasban 

volna, meg-érté az 6 tselekedetit, 
és meg-parantsolá, hogy maga elei
be hoznák őtec. És mikor oda 
vitetett volna , monda néki: Te 
vagy-e, a' ki nem tsak nem bőtsfil-
lód a'mi Tsáízári parantsolatinkat, 
hanem meg-is tiltod, hogy a' rni 
halhatatlan líleninket ne imádgyák, 
és el-idegenited az ő ízolgálatcy ok
tól azokat, kik Őket imádgyák, és 
tiíztelik , és azon igyekezel, hogy 
Ift?n gyanánt- tartsanak, és Iíleni 
tifzcelettel tiíztellyenek egy meg-
fefzittetett embert ? Felele Iená-

r o 
tzius: En vagyok, a' ki mind eze
ket a' dolgokat tselekeízem, mel-
lyeket te mondái. De igen vifo-
fza tetzik nékem, hogy te lílene'í-
nek hívod a' fákat, és kóvekec, 
nem lévén tőb' egy Iftennél, Meny

nek , 



•SzentlgnátziusPafpők, és Mártír élete.-
n'ek, és főidnek Teremcöjénél, és 
az-6 egygyéden egy Fiánál a' Kri-
ftus jésusnál, ki orfzágának foha 
vége nem léízen; és ha te oh Tsá--
fzár ötét imádnád, hid'-el bizon
nyal, hogy a'te Birodalmad, Kirá
lyi pákzád, és Koronád, fokkal 
erösbek, és állandóbbak lennének. 
Monda Trájánus: Ted'léire ezeket 
a' re befzédidet, és ha nékem ked
ves, dolgon akarfz cselekedni, tégy 
áldozatot a' mi ífteninknek, és jó-
barátom léízeíz nékem, ha Jupiter 
Papja lélzefz , és fok jövedelmid 
léíznek,; 's nagy tifztelerid néked. 
Monda Ignátzius: >Ugyan--is. valóba 
jő vákóztatáít tennék , ha az éló 
lílennek Papja lévén, kinek min
den nap áldozatot téfzek a' fzent 
Oltáron, egy ördögnek papja akar-
jiék lenni. 

a- Egy dolgot akarok , hogy 
tudgyad oh Tsáfiár: Nem tsak a' 
te ígiretid nem léfznek elégsége-
fek, hogy engem' ki-veíTenek igye
kezetemből , s5t ha te a' feneva
dak közé akarfz-is engem' vettet
ni,, ha engem' a' Kerelkre tétetz, 
ba vállal, vagy tűzzel el-végezad-is 
életemet: fem ezek, fem minden 
egyéb gyötrelmek, mellyekkel en
gem' kinozeachatz elégségelek nem 
léíznek arra, hogy én el-hadgyam 
az élö, és az igaz Illene imádni, 
hogy a hóltj és hamis Ifteneket 
imádgyam. jelen vúlcak ezen a' 
befzélgecéfen a' Bálványoknak né-
melly papjai, kik mondának Igná-
cziuíhak: Mi dolog az, a'mit temoa? 
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dafz fzeraceien bolond? Mi halhatat
lanoknak mondgyuk Jupitert, és 
a' tö'b' IfteneRet-, és nem tselekeíz-
ízuk azt j a' mic ce, ki meg - vallod, 
hogy a' te íílened a' Kereízt - fan 
ölettetett - meg. Felele néki Szent 
ignáczius: Az Itten , kic én imádok 
halhatatlan vaja , és mind örökké 
halhatatlan j de halandó emberré 
lön az emberek váltságáért, és fid-
Vétségéért. Akarattya - fzerént ha-
la-meg, és el-temetteték; de ezzel 
egygyútt mi meg-vallyuk, hogy o 
harmad napon halotáiból fel-táma-
da tulajdon ereje által, és az-utánr 

fel-méne Mennyekbe, és meg-nyi-
tá a'kapukat, hogy az emberek,* 
kiknek a' vétek azokat bé-zárlotca 
vók, oda bé-mehetnének, a mint. 
bé-mennek oda minnyájan, kik 
ötetíftennekvallyak lenni, és meg-
tartyák az 6 Evangéliumának tör
vényét. Ezt tsak egyről fem_» 
mondhatni, a ti Illenitek közül: 
hanem tsak azt, hogy minnyájan 
bános emberek vókak, és minnyá
jan az & gonofz-éleask-fzerént meg
holtak* A" Jupiter temetéle Kan
diában vagyon, ' Efzkulápíus még-" 
ölettetett egy nyíltól. Vehus az-
ö porát Pafus fzigetében mútaetya-..' 
Herkules maga magát még-égettb 
egy igen nagy tűzben. Ezek így' 
lévén, a' mint kiki tadgya, nem tu
dom mi-képpen híjátok ti őket" 
halhatatlanoknak. * 

3. Halván ezt a" Tsáfzár, nera-
akará , hogy a' befzédben továh 
menne, félvén, hogy olly nagy; 

Xx 3 gya* _ . 



350 Szent Ignátzius Pu 
gyalázattyokra, és fzégyenitéfekre 
lenne az 6 Ifteneknek,meíly nagy di-
tsöségére , és tifztefségére a' Kriftus-
nak,a' Ketefztények Ménének. Meg-
parantsolá, hogy Ignátzius egy fetét 
tómletzbe tétetnék; és canácsoc tár
ta , minemű haMal kellene meg-ölni 
6tet. Azt végezek, hogy a* fene 
vadak által fzaggactatnék - el. De 
mivel - hogy azt gondolák ; ha azt 
Ántiokiában tselekednék , Igná
tzius nagy bótsóletet, és tifzteíetet 
nyerne a' Kerefztényeknél, az-oká-
ért azt rendelek, hogy Romába vi
tetnék ötét , és ottan a' gonofz-té-
vó emberekkel egygyütt, fzaggat-
tataák-el a fene-vadakkal, hogy ne 
maradna emlékezet róla. Ezt vé
gezvén , a' Tsáfzár más nap maga
eleibe hivatá ötét, minek-utánna 
egy kevefsé kedveskedet volna né
ki, gondolván, hogy a tömletzben 
való létele meg - változtatta volna 

' az 6 igyekezetét, ujjabban kezdé 
néki tanátsul adni, hogy imádná 
az 6 Iftenit. De látván , hogy ál-
hatatosb volna 9 hogy - fem az - e-
lött az 6 igyekezetében, el-olvafta-
tá az ellene ki - adott ízeatentzüt, 
tudni-illik, hogy Romába vitetnék, 
és ottan a' fene-vadaknak vetetnék. 

4. Soha nem vóít egy ember-is, 
ki hofzfzú t6mletznek lanyarusá-
gjt fzenvédvén , és mindenkor fél
vén, hogy mcg-öíettetik, olly igen 
í>rűlt volna meg-fzabadittatván, a' 
mint örült Szent ignátzius, halván 

. az ó kárhoztacásának ízententziáját; 
nagy órómet mútatca az ortzáján , 

pók, és Martir éiete. 
és nagy hálákat ada az Iftennek. 
Onnón maga tévé magára a' lán-
tzókat, mellyeket kellett hordozni 
az úton. Szóik az-után némelly 
jó barátival, és bútsút vön tolók 
fok könyhulíatáfokkal, és literinek 
ajánlá bket, és az Anya-ízent-egy-
házat. Nem késének véghez vin
ni a' Tsáfzár parantsoiattyát, azért 
gyalog indúla úcra Szent Ignátzius 
és Szeleutziáig méné ; az-után egy 
hajóba bé-menvén, Szmirnába érke
zek; Ottan egy levelet íra Poli-*-
kárpusnak , mallyben tudoíitá ótet 
magáról, és néki ajánlá az 5 Antio-
kiái Anya-fzent-egyházát. Mihent 
Polikárpus a' levelet vévé, min-
gyárt némelly Papokkal, és egyéb 
ájtatos emberekkel a' Szent Már
tír látogatására méné. Polikárpus, 
és Ignátzius igen baratoffok voltak: 
az okáért mikor egy-máft meg-lá-
tak, fájdalommal elegyíttetett 0-
r&mmel meg - ölelek egy - máit : 
kónyhüllatáíokkal, és mennyei ór-
vendetefiéggel igen • fzerelmetes 
igéket mondának egy - máinak, 
Monda Polikárpus: Mi-képpen oh 
Ignátzi illyen módon mégy előttem 
a' Mártiromságra ? Minemű kö-
nyörgéíéket, és imádságokat töt-
tél az Iftennek, hogy néked ezt a' 
malafztot engedte ? Kérlek édes 
Atyám-fia tanits-meg engem , hogy 
én-is. meg-érdemellyem ez állapot
ban lenni, mellyben vagy te: de én. 
jól tudom; az én tselekededm nem 
ollyanok , hogy meg - érdemellyem 
nyerni -„az Iften malaíztyát, és az 5 

íze-



Szent Ignátzius Pufpők, és Mártír élete. f ? i 
fzerelméérc fzenvedgyek. Felelem 
Ignátzius: Ne kételkedgyél atyam-
fia Poükárpe , el - jő bizonnyal a' 
te id&d, mikor az íftennek tet-
fzik: azon-kózbe tudgyad , hogy az 
6 Anya-fzent-egyházának ízüksége 
van reád; de mikor jól fondáíod , 
és igazgatod, néked-is a' Mártirom-
ságnak egy koronáját tartya 6 , 
mellyel magadot meg-koronázha
tod: a'mint tetzett az 6 Irgalmaf-
ságának ez jelen való időben, meg
koronázni engem'. A' Szent Már
tírhoz k&zelgetének a' Papok, és 
egyéb emberek , kik Polikkrpus 
táríaságában jöttek vaia hozzája, 
és térdre alván, némeilyek a' ke
zeit, némellyek a'ruháit, és má-
fok a' lántzait tsókolgatryák vala; 
*és azt nagy könyóráieteíséggel, és 
ájtatofsággal tselekedték , látván 3 
hogy ő órómelt menne a' Kriílus 
Jésus ízereíméért a' halálra. 

<;. Meg-marada ottan Szent Ig
nátzius egy kevés napokig, mivel
hogy jó időt várának az evezéshez, 
és hajózáshoz, honnét 6 fok le
veleket íra külómb-féle Sent-egy
házakhoz, tellyeíeket Ifteni tűzzel, 
és fzerctettel; egygyet azok kőzűl 
el-küldött maga elótt Romába a' 
Kersíztényeknek, kik ottan váll
nak, és abban meg-inté őket, hogy 
akadékot ne tennének az ö Márti-
romságában. Sírikból, úgy mond 
ignátzius, Romába megyek, harczol-
ván nappal, és éjjel, a tengeren, 
és a főidőn, tiz leopárdokkai, kik 
tiz vitézek az én órizéfemre ren

dekettek. Ha ez illyenekkel' jól 
tselekeíznek, gonofzbbakká téfzik • 
őket. Ezeknek gonofsága békeísé-
ges túréíre tank engem1, de mind
az - áltat nem állítom magamot 
Szentnek. Mikor meg-fzabadulok 
ezektol a' fene-vadaktól, gondolom, 
hogy más kegyetlenb' vadaknak 
adatom prédául, meílyek várnak 
engem', és azt akarnám, hogy igerí 
kegyetlenek lennének ellenem, és 
ne ertgednék-meg nékem az életet, 
a' mint egyéb Mártíroknak meg
engedték. Ezt meg ne engedgye 
az tir Iften, sic el-tekélletem magam
ban, hogy ha azok ellenem nem já-
nek, én ellenek megyek; ha ök meg
engednek nékem, én ingerlem, és 
kénfzeritem ókét, hogy engem'el-
fzaggaflanak , és meg-egyenek. Ne 
neheztellyétek édes fiaim ezeket az 
igéket hallani; mert én tudom, 
melíy haíznos légyen a' Kriítus Jé
sus fzerelroéért fzenvedni. Moft 
mondhatom , hogy az 6 tanítványa 
kezdek lenni, mert én kivánofc 
ízenvedni tűzet, kerefztet, fene
vadakat, tsontaim őfzve-rontását, 
tagjaim öfzve- foglaláíinak el-ofzlá-
sát; és jőjenek reám az ördögök
nek minden gyótrelmi tsak én 
meg-éra!emellyem a' Kriíhis Jésus-
sal örvendezni. Az-után jó idő lön a' 
hajózáíra: el-bútsúzván azért Polikkr-? 
púitól, bé-méne a' hajóba, és evez
vén áítal-méneTroján,Matzedonián, 
és egyéb helyeken, a' hol fok Kerefz-
tényektől meg-lácogattatott. 

6. Végezetre Romába érkezek, 
és 



3 5" 2 Szent Ignátzius Pufpők, és Mártír élete. 
és a' Prefektus latvan a' Tsáfeár pa-
rantsolattyát, a' Szent Pűípőket a' 
játék néző helly közepébe viteté, 
a' hova véghetetlen népek gyűltek 
vak Óízve, ki-menvén a' híre, hogy 
a' Siriai Púfp&knek a' fene-vadak
kal kellene meg-hartzolni. A' já
ték nézéíre épített hellynek köze-
pettelévén Szent Ignátzius, fel-erne-
lé fzavát, és monda: Római embe
rek , kik jelen vadtok, tudgyátok-
meg, hogy én nem vétekért tétet
tem ebbe a hellybe, hanem hogy ez 
által méltó legyek örvendezni az 
Iften ditsSségével , kinek fzerelmé-
ért meg-fogattattam. En a' Kriflus 
búzája vagyok , az orofzlányok fo
gai között meg - őröltetem , hogy 
tiízta kenyérnek lenni találtaffam. 
Ezt mondván a' Szent Mártír, el
lene botsáctatának az oroízlányok, 
kik mingyárt el-ízaggatták, és meg-
évék ötét, nem maradván ö-benne, 
hanem tsak némelly tsontyai a' 
nagygyai közöl. Ezt meg-engedé 
az lííen, hogy meg - halgaífa az ő 
Mártirának könyörgését, és malaíz-
tot engedgyen néki, mellyet oily, 
nagy fzorgalmatoísággal kér vak , 
tudni-iilik; meg ne engedné , hogy' 
az orolllányok az 6 életét meg-en-
gedgyék néki. 

j . Az-után étfzaka lévén, a'Ke-
refzcények, kiknek levelet irt volt 
ítíl-fzecléií a'tsoncyait, melíyek meg
maradtak az úrofziáayoktól, és tiík-
tefséges helyre tévén a' várafon-ki-
vfil, az-után Antiokiába vívék, An-
nak-uűuuw. meg-értvén Trajánus az 

Ignátzius álhatatofság&t az 6 Márti-
romságában, és meg-bizonyofoivkn 
hogy a'Kereíztények (énkinek gp'. 
nofzt nem tselekednének, és az igaf-
ságnak törvényét tartanák, és j5 
reggel fal-kelnének imádkoznia' 
Kriftusnak az ö Méneknek ; hogy 
mértékletefek, ,.£,.„...„,„„.., 

alamifnálkodók 
békef-irgalmaí 

ségefek , alamifnálkodók, és tifzca 
életűek volnának: meg-parantsolá 
hogy továb' ne üldöztetnének; ha
nem tsak a' közönséges tifzt-vifelé-
fektól lennének meg-fbfztatva. úgy 
annyira, hogy Szent Ignátzius Plafo
nokra vók a; Kereíztényeknek 
nem tsak életéhen, hanem még ha-
láiáBan-is. Nitzéfbrus Kalikfztus azt 
irja, hogy ez a.' ditsőfséges Sz. em
ber fok ideig nyájaskodott némel-
lyekkel az Apoftoiok közál. A' töb
bi között egy nap az imádságban lé
vén, ei-ragadtaték lélekben,, és fok 
Angyalokot láta Mennyekben,és hal
lá, hogy ditsireteket énekelnének a' 
Sz. Háromságnak a' karókban; el
sőbben némelíyek énekekek, és ofz-
tan a' többi meg-f eleitek. Ez a' látás 
lön oka, hogySz.lgnátzius azt rendelé 
az-után azőAnya-fzent egyházában, 
hogy 'Zóltárok,és Ditsíreiek énekel-
teüenek a'karokban,me>ly fiolúíliiv 
nét vön. a' közönséges ííereíztény 
Anya-ízent-egyhaz, meg-parantsol-
ván aze íö-képpen Da1naii.LisPapa.A2 
Anya-(zenc-egyház a SzignátziusPiU. 
pék, ésMárnr ínnepéc ízenteliB&jt-
elő havának első napján, a inellynap 
mártiromságot ízen veden, Kriít Úr. 
I0£>. efztend. Trajánus Tsáízár idej. 

Szene 
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Szent PoÜkáfpus Pűfpok, és Mártír életév -35?" 

Szent POLIKÁRPUS Pűfpök, és Mártír 
a'Szent János Evangéli§a-tanítványa élete, 

Sí.JíronimusiT%iJ%áreaiEuJ%eMusi 
és t5P'Auktorok által meg-iratott. 

j . F|OIikárpus Szent János Apo-
' JL ftól tanítványa , és 6 tőle 
Szmírnai Pfifpókké fzentdtetett, 
egéfz Aíiáriak Fejedelme volt, ki
nek némeHyek az Apoíioíok közül, 

fi kik Urunkat látták, meíleri voltak. 
Ez a' Hufvét Inneps fzenceléfe fe
lől való némeliy kérdéfekért, Pius 
Antonius Tsafzár, és Anitzetus Pá
pa idejében Romába méné; holott 
fok Eretnekeket, kiket Mártzion, 
és Valentinus eretnekek meg - tsal-

i tak vők, meg-téritect az igaz hitre. 
3Ís mikor történet ízerént egyízer 
elöl-taláka volna ötét Mártzion , és 
kérdette volna: Ifméríz-e minket? 
Felele néki Szene Polikárptis: ís-
périek ördögnek első ízúlötte. 
Az-után vilzlza-tére Afiába az .6 
Pűípökségére , Márkus Antonius , 
és Lutzius AureliusKommodus ide
jében, kik Néró után az Anya-fzent-
háznak negyedik üldözését inditák 
a' Kerefztények-ellen, mdly üldö
zés igen dühösködvén Aiiában , 
nagy kegyetlenséggel Szmirna vara
sához érkezek. Ottan vala a' Sz. 
Pííípök Polikárpus, kit úgy gyö-
l&itek a 'Zidók,' és a' Pogányok 
(kik fokán voltak abbaa a' varas
ban) a'mínt ízeretEék a' Kerefzté-
íjyek. Bé-váldokaték a' Király-ké-

Sz,SISt«k Elsts, 

pétiek, ki meg-parantsolá, Tiogy 
meg-fogattafsék. Akkor Polikár
pus kiyói volt a' várafon, egy bi
zonyos magán való helyen, hogy 
el-íufíon az fild&zéftól: mellyec ó né
melly barátinak kőnyörgéliért tse-
lekedett. De látván , hogy arra a' 
helyre-is mennének őket kerefni, 
azok eleibe j&ve, kik ötét meg
fogni mennek yala, ésízinében.rneg 
nem változván, vig ortzáyal mon
da : Légyen az Iften akarattya. Kié
re ofztan Őket,. hogy nyugodná
nak - meg egy keveísé , és eaniek 
ada nékik; midőn a' vitézek en-
•nének, öimádságbaa íoglalá magát, 
írsellybea lelkét Iftennek ajánlá, és 
mindent, a' mit életében tseleke-
dett; és fegétséget kére tőle abban* 
az alkalmatofságban: az - után örö
med eknéne azokkal, kik Ótet meg
fogni jöttek vala. 

•1. A' Király-képe éd£s befzéd-
del kezde néki ízúllani, mondvá% 
hogy tekintene a' maga idejére, és 
kÓnyó'mlne-meg önnön magán, és-
imádná az Ilieneket, kiket a' .Ró-: 
mai Tsáfzárok imádnak, mert ol-
lyaa módon el - cávoztathattya a' 
halált. Felele Szent Polikárpus :. 
Njjpltzvaa hat eíkenáeje vagyon, 
hogy én- a' Kriltus Jésusnak fzol- ' 
gálok ,. és mindenkor jó fzerentsét 
adott fzokjálatomcrt. Tehát az.í 
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% f 4 Szent Polikárpus Pufpők, és Mártír 'élete. 
akarod-e te, hogy moftan el-távoz-
zatrj . az ő fzolgálattyától , midén 
ícét napjánál nincsen tőb* életem
nek ? Ez nem okos kérés. Monda-
a' Király-képe: Nem tudod-e te , 
hogy vagyon nékem cfizem, mdly-
ben téged meg - égethetlek ? Felele 
Szent Polikárpus : En nem félek a 
te tfizedtől, mert az egy fzempíl-
lantásban el-múlik. 'Attól a.' tűz
től félek é n , melly mind őrökké 
t a r t , melly a' Pokol t&ze, mellyben 
minnyájan, kik a 'fa, kő , és réz
ből csinált Iíteneket imádgyák,' 
mind őrökké égni fognak. Ottan 
íök Pogányok, és 'Zidók jelen Tálá
nak , kik halván a' mit a' SzentPűf-
pók mond vala, és látván , meliy 
nagy fzível fzóilana, támadáft kez
denek indítani, és íel-ízóval kiálta
nak : Ez j a* ki ezt a' várait fel-for-
gat tya, azt akarván, hogy egy 

meg-
nak. 

• feízittetett embert imádgya-
Óliyék-meg őtet, egyéb-a-

ránt minnyájan el-vefzűnk. 
3. Mikor a Kiráiy-képe lácá a' 

nagy cámadáft, meg - parantsolá, 
hogy Políkápus elevenen égettef-
jsék-meg. Igen őrülének az ő el-
lenségi, de fó-képpen. a' 'Zidók, 
kik mingyárt nagy rakás iát hordá
rának. Égy piátzra vitetek a' Sz. 
Pűfpók , ki maga íe-veté a! ruháit, 
nagy kónyőrüíeteíségekre a Ke-
refztényeknek, kik, jelen valának. 
Az-után nagy ájtatoítoa imádá az 
Iftent, hálát adván néki, hogy mél
tóvá tette őtet tulajdon életét le
tenni az ő ízerelméért, és hogy a' 

Szent Mártírok közé fzámláitat-
nék. A' hóhér egy fához kőcözé: 
őtet, és mag-gyújtá a' tűzet. De. 
nevekedvén a'tüznek lángjai el-tá-
vozának a' Szent embertől, és 6-
kőrule minc egy hajlékot tsinalá-
n a k , a' hol ő íénlik vala mint az 
arany. A' tűzből gyönyörűséges 
illat jő vala k i , mint a' temjén il-
iattya, mellyet minnyájan érzettek 
a' kik jeien voltak- Látván a' hó
hérok , hogy a' tűz nem ártana a' 
Szent embernek, távul alván bi
zonyos dárdákkal által-verék őtet, 
és oilyan módon ki - adá lelkét az 
Iílennek, sérelern-nélkfil maradván 
az ó tefte a tűztől. Az ő halála -
után, a' 'Zidók fzorgalmatolTon ke
rék a' Király-képét, meg ne enged-, 
né, hogy a' Polikárpus ceíte a' Ke> 
refztények kezében jutna ; mert 
lílen gyanánt fognák imádni őtet. 
Nem érti vala az átkozott nemzet
ség, hogy a' Kcrefztények más mó
don imádgyák a Kriítus Jésuft, és 
más módon az ő Szentéit: mivel-hogy 
a' Kriituít úgy imádgyák, migt I-
flenc, és a' Szenteket, mint Iftenaek 
fzoigáic. A' Király-képe azt ren-
delé, hogy a' Polikárpus teíle is
in ég meg - égetteísék: azokáért a" 
tűz, melly életében meg-engede 
néki, meg nem engedő hú!ta-után. 
Meg - égetceték az áldotc teíl: de 
mindaz-által a' Kerefzcények fok 
réfzeit vévék magokhoz az ő tson-
tyainak, melly eket nagy bőtsűlet-
ben tartottak, és tartanak. Ha-
íbnló - képpen nagyra bőcsökecik. 



Szent Geller d'.Pűfpők, és Mártír élete. 35.5 
egy1 levele, mellyet írt a' Eflipiai- Mániromságának napja volt, Xrí-
akhoz,, tellyeít tudománnyal,- és ftus Urunknak 168. esztendejében, 
mennyei bSltseséggel. Az Ahnya- Márkus Aureíius Verus Antonius, 
fzent-egybáz a' Szent Polikárpus és Lutzius Aureiius Kommodas 
Innepét fzenteli Boldog . Aízfzony Tskfzkrok idejében, 
havának 16. napján , melly az 6 

Sz. GELLÉRD Píifpök, és Mártír élete. 
ViUigasAlfonfzus-áltnlmig-hatott. 
i.Ty /fl-képpen az emberek fzfile-
• l Y i téfe napján egy új világ 
fzármazik a' világra, úgy az ember 
halálának napján , ha jól élt, egy 
tárfok. újjonnan fz&lecÜí az Angya
loknak i így fzfilctik halandóság
ra , és meg - hal halhatatlanságra. 
Hlyen-képpen élt, és meg-hólt Sz. 
Gellérd Püfp&k, mivel-hogy jól élt 
a' világon, hogy érőkké éllyen._a 
Menny-orfzágbán ; gyíii&ke a' vét
ket , hogy el-nyerje az lüen ma-
lafztyát; íiratta a' maga , és az em
berek fbgyatkozáíit -, hogy örven
dezzen mennyei orómmel ; meg
utálta az idó a!á vettetett dolgo
kat, hogy őrökké valókat nyerjen.; 
hartzolt a' teft, a' világ, és az őr-
dög-ellen a' főidőn, hogy a1 Szent 
Angyalokkal hartz - néikiil éLlyen 
mennyekben j kívánta , és eleve 
meg - mondotta az ő mártii-omságá-
ban való halálác , hogy az őrök 
életre, és a' Kriítusban Őrök bol
dogságra meg-clevenedgyék; imád
kozott azokért, a' kik étet kínoz
ták , a' gyötrelmek között , hogy 
azokért, a' kik otet fegétségj&l h> 

. ják, efedezzék Menny-orfzágban a? 
Iften előtt. 

1. Szent Gellérd PoTp&knek az 
Attya, a' mint nemzetével, úgy 
életével tekéntetes volt. Velen-
tze várafa , melly helyével, tudni
illik a' tengeren való állásával, mél
tóságával , rendes gubernálásaval, 
terméfzet mefterségének, mefter-
ség tsudájának , tsudálatos b&l-
tseségnek látzik lenni ; . volt illy 
nagy embernek nevezetes hazája/ 
Tekéntetes Szegreda famíliája, hofz-
ízű rend-fzerént Tanáts Urak a' gu* 
bernálásban, és igaz fiai illy méltó, 
ságos Respublikának. E' gyökér* 
bői fzármazott, és nevekedett az 
5 Attya Gellérd , ki a' hadakban, 
mellyeket Negyedik Szergius Római 
Pápa igaz okokból indított volt.a' 
fzent földnek vifzfza nyeréséért; 
e' világnak e!-múlandó dicsőségé
ből , az őrök életnek ditsőségébe 
méné Menny-orízágba. Szülétek Sz, 
Gellérd kilentz fzáz nyóltzvan-hac 
értendőben , Szent György hava., 
nak 2?. napján , és a' Kerefztség-
ben Györgynek hivattaték, melly 
neve az Attya halála-után Gellérd 
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%%6 Szent.GeUérdPűfpők, és Mártír életé, 
névre váköztaték, az Attyának bol- tkfekka!', és köKyorgéfckkef | § ? , 
dog emlékezetéért. Ritsia gyer
mekségében a' hideg-leléllöl felet-
téb; fzorongattatik v a k , • de az I-
ftentól meg-ízabadittaték, és nya
valyás betegségb&i, Morofzius Szent 
János imádsági-ákal, ki első Apá
tura vók a' Szene György nagyob
bik Kaiaftromának Veienczében. 
Az-után az Attyácól ht efztendős- • 
korában fogadás - képpen az ííten-
nek adaték, ugyan azon Kalaflrom-
ban fzerzetes ruhába öltöztetek. Es 
imé fényeden kezde lángozni ö-benne 
a' kegyefségnek, kjtatofságnak, és 
minden .Kerelztényi jótskgos cse
lekedeteknek vilkgofsága : úgy, 
hogy meg-gyözvén idejéc, és ón-
hón magát, tsudálatofsá lón az em-
berek-elótt. így ideje-fzerént neve
kedik vak a* jóságos tselekedetek-
ben - is : a' telinek ófztónét meg
zabolázta ízór - 'zákkal, böjtöléfek-
kel> a' lelkét Iftenhez fel- emelte 
imádságokkal ; parantsolt magá
nak , hogy máfoknak engedelmes 
légyen; meg-gyózte a'Stefti érzé-
kenségnek hizelkedéfit, hogy az 
okofságtól meg - gy&zettefsék; és 
midén a' földön laknék, elméjé
vel Menny-orízágban nyájaskodik 
vak. 

3. És immár világi, és Illeni 
tudományoknak értelmével fel-
ékelittetett lévén, a' Szent Gyórgy 
meg-nevezett Kalaílromában Apá--
túrrá tétetek. Azokáért a' men
nyei kívánságnak tfize lángoz va-
ía az & fzívében, íok kónyhulla-

nyúl-vétetvén az ó'fzerzetes em
beritől, el-indúía a' Szent Kopor-
sónak látogatására, mellyben fekutt 
a' ki az emberi nemzetet a' pokol
nak koporsójából ki-ízabadicá. De 
Kafzínus Apáturnak nagy fzívbélr 
intéíi-által Magyar Orfzágba hi-
vattaték, holott igen nagy őröm
mel, és tiíztelettei fogadtaték Sz. 
litván- Királytól, ki az 6 Királyi 
hatalma-alá vettetett népeket, az 
utálatos Bálványozaflól , gonofz 
órdógi praktikáktól eróífen meg
zabolázván , és a' Kriftus Jésus hk 
tére , 's tudományára vezérelvén, 
őrókké való drága koronát nyert 
magának Menny-orfzágban.' Szene 
Gellérd P&fpök prédikálta az litert 
igéit Váradon, Pétsen , Székes-Fe* 
jérváratt, olly ékes bóltseséggeí, 
hogy tanítván gyönyörködtette, 
megrfedvén úgy-anr.yira az Iftenhez 
édesgette a' lelkeket, hogy á gon
dolatokat meg- téritette, és a1 kí
vánságokat Bíeg-vákoztattya vala; 
moll Illeni nagy reménséggel, ki
nyilatkoztatván, és világodba meg
matatván a' mennyei nagy dicsősé
get , moft pedig nagy félelemmel, 
és rcttegéffel (zemek eleibe ki-ter-
jeiztvéti a' Pokolnak rettenetes 
nagy kinnykt. Az-után a' társá
val MauruíTal a' pufztába méné, 
hol hét efzténdeig nagy fzent éle
tet vitelt, böjtölvén, Ifteni imád
ságokkal, és elmélkedéfekkel táp
lálta a' lelkét: meg - fanyargatta a' 
teltét, hogy a'lelkét meg-vigafz-

tallya: 



j . .-Szent Gellérd Pufp< 
l gallya: vigyázott^ hogy az literiben 
;. aUidgyék : fel - fegyverkezett . az 
: imádsággal, hogy a'gonoíz ellen-
í' ségec meg-győzze,, és'így garádk 

csőnként fel-rnenvén, &'- tekéllecef-
ségre, .Angyali életet vifek a' fői
dőn. A' puíztábaa egy. farkait meg-
gyógyita, melly meg-febefotétvén 
ö-hozzá folyamodott vak; fel-nevele 
egy fzarvaft, melly az annyatól el-
hagyattatván,, hozzája ment .vala: 
mind egygyiket, ,'s mind máfikat 

í mint egy táríül tartotta; úgy meg
változók fene terméfzete a' farkas
nak y hogy őrzője lőn a' kis fzarvas-
káriafcí- .és úgy. d-múlék terméfzet 
fzérént való kívánsága a',, fzarvas-
n a k , ide 's tova nyargalni , hogy 

i egy kitsin tzéllába rékefzkedvén, 
nagy kívánsággal fzetnlélte a' Szent 
Gellér.d tselekedecit. 

4. De, Szélit litván Királytól, 
Bot inkáb' az Mentől a' Tsanadi 
Pöípökségre hivattatván, azokat a' 
népeket a' Bálványok tifzteletécől 
meg-térité, és Meg-váltó Kriítus 
Urunk bicére, 's tudományára meg
tanítás :. Egy fzép Templomot, és 
egy Kakftromat épice annak a' 
helynek'emlékezetére , a'hol fél
neveltetett, és azt az íltennek fzen-
telé a' Szent György tifzcefségére. 
Egy templomot, és Kalaftromot a' 
Boldogságos Szfiz Máriának tiizcef-
ségére-is fzentele az íítennek. A' 
fzeplőtelen Szöz Máriához pedig 
olly ájtatos vóit, hogy ízombat na
pon foha el nem múlatta ,• az 5 
fiízceíségére bizonyos fzámu Iarad-

k s és Mártír élete. 357 
ságokat, és kőnyőrgéfeket el-mon-
datii az íítennek a' Kanonokkal e-, 
gyetembe. Melly fzokas az-után az 
líten Annyának tifztefségére meg
tartatott az Anya-fzent-egyháztúL 
Melly dolog olly hathatos volt a' 
Magyarok feívében , hogy nagy 
ájtatofsággal fejeket meg- hajtván 
a' M Á R 1 A neve hallására, Afzízo -
nyoknak hittak őtet , és Magyar 
Orízag oltalmazó Patronának , ki
nek a' mái napig az- Aranyokon s 
és ezuft pénzeken ájtatos, és di-
tsiretes emlékezete vagyon. 

5. Olly., nagy volt. a' fzeretet 
Szent Gellérd Puipőkben, hogy a' 
maga', ágyában tartotta a' poklos 
férfiakat , és maga fzolgáít nékik. 
Hogy pedig a' teltnek gonofz kí
vánságát meg-fojtháíTa, néha feí« 
kelvén éjjel, az erdőbe ment, és.egy 
kötés iákkal meg-terhelvén magáty 
a' vállain nagy faradsággal haza. 
hozta. Néha pedig vifzfra- men
vén a1 puíztába, fok nyomorúsá
gok kőzőte, mint valami gyönyö
rűségek' között örvendezett ottan:. 
így a' magán való életben az An-r 
gyalofekal carfalkodott.. De az em
berekkel élvén , fok üldÖzéfektöJ, 
és fzorongatáfoktúl vők kőrnyűl-
véteeve: mivd-hogy SzeHt litván 
Király a' világi fzarándokságból fel
vitetvén az őrók ditsóségbe, Szent 
Gdlérd Pfifpők nem akarja vala 
meg-koronázni Abát, ki az Orfzk-
got kegyetlenül magának akará tu
fa jdonitani';. és nagy bátorsággal 
meg-jövendöéiiéki, kogj faarraa-
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5 5 g Sizettt Gellérd Pufpők , és Mártii éíete. 
dik eíztendöben az Qrfzágot, és az kel egyetembe, és Zeungas Gróf. 
életét véletlenül el - fogja vefzteni, fal, és a' Kriílus híveinek nagy fe. 
a' mint úgy-is történt. - És immár a' ' •' ^ •"-- - -̂-*-'--• '--•'•, • 
ízentségnek nyilván-való jelei tün
dökölvén 6-benne, a' betegeket 
meg - gyógyitotta , tsak kenyeret 
küldvén-is koftoláfokra , vagy jó 
ízagu töveket fzagoláfokra. 

7. Egyfzer bé-rekefzkedvén a' 
maga házába, és femmi tefti eledelt 
magához nem vévén, nagy kefer-
vefen fira,, és egéfz három napon 
nagy ájtatofsággal imádkozván, ne
gyedik nap ki-méné-, és a' maga 
koporsójára fiivén , mellyet életé
ben magának . csináltatott vala, ot
tan tsendeíséggel , és sűrű kőny-
fotillatáíTal meg - emlékezek az S ha
landó életéről:; és áz Iílen titkai
ban réízesűivén, Magyar orfzágnak 
nagy romlását, és a' maga halálát 
meg-profécálván, ,ki-nyilatkaztatá, 
a'mint az-után pontról pontra úgy^ 
is történek. Mivel-hogy". András , 
és Leventa a' Királyi ágból fzár-
mazván, hogy az Qrfzágot el-nyer-
beísék, meg-engedék, hogy a' né
pek ujjabban a' Bálványozáfra for
dulván , zárnák - bé a' fzemeket, 
hogy ne látnák az Iftentől adatott 
mennyei viíágofságot; és utat nyit
ván minden iítentelenségre, ronta-
nák-ei a' Szent Oltárokat, és Tem
plomokat , Ólnék-meg a' Kriitus 
híveit, rettenetes-képpen kinosnák-
még a'Papokat, darabokra vagdal
nák a5 Pírfpókóket. 

7. Midón Szent Oellérd, Bifz-
túas, B'aldus, és Benetta Pftípőkök., 

regivel Székes-Fejérvár í'dé mégyen 
vala , hogy az új Királyoknak' il
lendő tiízteletet adna , Jodbá ér
kezvén a1 Szent Szabina Templo. 
mához, igen kezde firni, és köny. 
vezni vatsora.-után , mondván: Imé 
fzerelmes Atyám-fiai, más vatsora 
más lakodalom} más drága étkek 
és őrökké. valók kéfzittettek né
künk Mennyeknek orfzágáhan, Imé 
mi elejékbe akarván- menni az új 
Királyoknak , eleibe megyénk á" 
halálnak. Imé a' mártiromságtiak 
fényes koronája, melly. elrkéfzit-
tetett nékfink-győnyőröséges pom
pával Menny-orfzágban j vegyák-el, 
azt nagy őrömmel fzereímes'.-Bará-
tim, mivel-hogy én látom azt tsil-
lagokkaí tündökölni, és fényesked
ni ditsőséggel. Oh.boldog látásj 
melly olly titkon, ez étzaka ki-nyi-
latkozék nékem. Látám Meg-vál. 
tó Kriílus Urunkat, a' Boldogság 
gos Szfiz Máriának, az 6 Szent An-
nyának tiíztaságos ölében, ki gyö
nyörűséges kegyes tckéntettel miiií 
ket magához hiva, és tulajdon ke
zével az Ő Szent teftéc, és vérét 
nékünk adá : mellyre nem akarván 
magát méltóvá tenni Benetta Pöf-
pök, b mi-velftnk el nem nyeri a' 
márciromságnak drága koronáját.. 
Annak - okáért igen meg-inté az 
egéíz féregét, hogy a" vétkekről 
igaz gyónáít vállait tegyenek, a'hit
ben erőífen meg-maradgyanak. Es 
ő,vélek tulajdon telteket úgy meg-

fanyar-



Sztnt Gel&d Pűfpők, és Mártff életé; ÍS 9 
íanyargattatá, hogy: csak a' Kri- a' máfikat kéri, hogy az éíecéc meg 
ftusért meg-halni álittykk vala igaz ne. engedgyék néki; ó könyörög 
életnek lenni, 

g. És máíociik napoa a* Dana 
pártjára érkezvén, reájuk, rohana 
Váta, ki az .6. halálokat fzomjú-

, hoz^kn, pokolbéli izikrákot botsát-
vala izeméiből, ki tób' iítencelen 
vicézinek feregivel, a' Kriítus hí
veit kegyeden d&hőíséggel kezdé-. 
,meg - kövezni. De Szene Geilérd. 
Pöfpők.a' Kriftus jésus Kereízté-
nyek fegyverével magát meg-óltal-
naazván, a' kegyetlen üldözök kő
zete sérelem nélkül maradott vala; 
mert'a'.kövek, mint-ha könyörülő, 
lelkes allatok lettek volna, meg
maradnak vala a' levegőégben, úgy
hogy láttatnék mi-képpen az Men
teién üldözőknek fzivei kövekké 
vákoztanak , és a* kövek, tsudá-
latos-képpen, kónyőröleteíekké-a 
lettek volna. De azok inkáb' 
kezdvén dühösködni, Szent Gel-
lérd Püfpőkőt a' főidre tafziták a' 
fzekérr&l, mellyen immár erőtlen 
öreg ember, és fok vigyázatok, 's 
bójtőléfek miatt meg - fogyatkozott 
lévén, fekízik vala: ő pedig mint 
Szent íftván Első Mártír, a' földön 
térdeire alván, fel-emelé kezeit az 
égre, és fel-fzóval kiálta: Sn Uram, 
's én Iftenem, botsás-meg ezeknek, 
kik a' gonofz ellenségcől meg - va-
kittatván, nem tudgyák mit tseíe-
kefznek. De azon-közbe míg ó 
könyörög az őrök Atya Mennek, 
hogy az ő üldözőinek gonofz vet-

amazok dühösködnek; 6 az Men
nek kegyelmét, és fzent malafztyát 
kéri nékik, amazok pedig halált 
kerefnek néki. Végtére a' d&hös-
kódéfnek tüzétől inkáb* fel-gyulad-
ván, meg-ragad'ák őtet, ésfokve-
réfek, és tsufoláfok - után, fel-vi-
vék a' Duna felett való egy magas 
kősziklára , és arról nyakra f&re 
le-ta(zitkk étet. Azzal fem eléged
vén , ala-menének a' helyre, holott 
a' Szent ember hólt eleven lévén, 
lelkét Mennak ajknlyavala, és egy 
dárdával által-verek az ő mellyét; 
és hogy íemmi kegyetlen d&hőísé-
get hatra ne haduknak, meg-ragad-
ván őtet, a' lábainál fogva, kerék 
módra forgatak, és a' fejét bé-ron-
tkk , meg - ütközvén egy kőhöz, 
meíiyre fecskendezvén az ő vére, 
foha a'Duna vize, melly hét efz-
tendő alatt azt a' követ mofogatta, 
a' vért le nem moshatta róla. Atv-
nak-utknna a' Kerefztények azt a' 
követ fel-vévén , ugyan a' Szent 
Geilérd relikviájához tévék az ol
tárra. 

9. Es imé az ég fzépen meg-
tifztula, és a' Szent ember lelke az 
Angyalok cáríkságkban, feép Me
ni fditséretek kőzött dicsőségeién 
fel-viteték Menny-orfzágba: ígyadá 
lelkét az Mennek Szent Geilérd 
Szűz, Doktor, Pfifpők, Mártira, 
és Apoftola Magyar Orfzágnak, és 
illyen rettenetes halál-által , fel

keit botsáíTa-meg, amazok egygyik mene. a boldogságos életnek őrök 
viga"» 



g-éo Szent Getiárd Pufpők'•> és Mártír eleié. 
vigafságára. A' mint Bifztrius, ,és 
BaldusPüfpŐkök, és Zeug'nus Gróff 
ízámtalan fok Kérefzrényekkel e-
gyetembe, a' Mártiromságnak pál
májával gyózedelmeíTen íel-méné
nek Meny orízágba; Benetca a'föl
dön meg-maradván, hogy a ! Szene 
Gellérd Pöfpök proíétáláfa bé-tel-
lyefedgyék. Az 5 telte Peíten a' 
Boldogságos Szűz Mária Templo
mában temettetek , az - után által 
vitetek opnan Tsanad-várasába, és 
abba a' koporsóba tétetek 3 mellyet 
magának tsináltatott vala. Az
után pedig.. Velentze várasába vi
tetek , holott Muránus Szent_s 
Donátus Templomában találtatik 
líioílan. • f-

i o . És a' mint nagy fényes vi-
iágoísággal EÖndöklik Meny-orízág-
foan, úgy fok .̂tsuda tételek - által, 
naellyeket az Ur Iften, halála-után, 
az ö tefte relikviai - által meg-mú-
tatott a' világnak, ízép világofon 
fénlik az emberek emlékezetében. 
Mivel-hogyegyiftentelen ember né-
melly fz6r fzálakat mutogatván, 
«s tsufolkodvkn azt mondotta: 
Ezek a." ízör ízálak annak az em
bereknek fzakállából valók , a' ki 
minket, a' mi régi Atyáinknak tör
vényétől , és Szabadságától el-akar-
vala ízakaíztani j mingyárt rette
netes - képpen kezde gy&trettetni 
az ördögtől, úgy-annyira, hogy tu
lajdon teílét fogaival fzággatván, 
ki okádá tiíztátaian lelkét. Min
den rendbeli betegségben lévó em
berek, ájcatofon illetvén az 6 te

ttét, mingyárt meg - gyógyultak. 
A' mint midőn Petiből Tsanad vá. 
rasába vitetnék-is, fel-nyitván tC 
koporsót", gyönyörűséges illat ter-
jede-ki a' levegő égbe, és az 6 ce-
íle rothadás - nélkül, ízép világof-
sággal fényeskedvén talákaték; és: 
fok sánták, bénnák, sóketek, be
tegek , és az ördögöktől meg* • 
ízklíottak , illetvén az 6 teílét -
meg-gyógyulnak vala. 

i i . Mid6n pedig Tsanad-vára^ 
fa felé. vitetnék, nagy örömmel, 
és tapfoláíTaí futotak eleibe a' né
pek, és fél fzóval ditsökvén, és 
magafztalván az Iftent, tifztelik va
la Szent Gellérdet; és a' Maros vi
zén által akarván menni, nem volt 
lehetséges, hogy emberi erö , és' 
fzorgalmatos mefterség meg-mozdit-
hatta volna a' bárkát, mellyen a' 
teílét által kell vala vinni, de mi-
hent az emberi erö meg-fz&nék, 
titkos Ifteni erö által tsudálatos* 
képpen a' vizén által - vitetek a' 
bárka; és a' Kanonokok a£t akar
ván , hogy a' Katedrális nagy 
Templomban temettefsék , Filep 
Apátur pedig azon izorgalmatos-
kodván, hogy abba a' koporsóba, 
mellyet magának tsináltatott volt, 
a' Szentséges Szflz Mária Templo
mában helyheztetnék; azok , kik 
a' tettet viízik vala, a' Katedrális 
Templomba akarván menni, titkos 
erö által , tsudálatos-képpen az I-
ften Annyának templomába viteté-
nek: igy azok .viízik vala a' teílec, 
és vitet tenek nagy oh' erö által, a' • 

hová 



Szent Tamás Piífpők, és Mártír életé. 36*1 
hová nem akarnak vala menni. A' fájdalom miatt keíervefen íirván 
koporsóhoz, érkezvén pedig, olly kiáltozott, de illetvén a* ízent te-
nehéz terhet érzének, hogy kén- ftet, meg-gyógyúla. Egy gyermek, 

kit meg-mart vala a' kígyó, immár, 
éppen meg-dagadott, el-feketedett, 
és a' halálhoz kózei lévén, a' fzenc 
teíthez vitetek, és meg - gyógyula. 
Hafonló-képpen meg-ízabadúía egy 
Kanonok a'kóízyénynek keferves 
fajdalmitól ,• és betegségétől. Egy 
ördöngös afzfzony, ki mint az eb 
éjjel, nappal ugatott, a' ízent telt
hez vitetek, és mingyárt meg-fza-
badúla. Ez a' (zent Pűfpók, ezer , 
negyven hét eíztendöben , Szent 
Mihály havának 24. napján, Már
tiromságnak koronájával koronáz-
taték-meg Menny-orfzágban, holott 
mind örökké Örvendezz a' nagy di-

fzérittetének a' ízent ember teftet 
oda tenni, a' hová még életében 
rendelte volt, hogy temettefsék.-

1 a. Egy gyermek, kinek minden 
tagjai ófzve íugorodtak vóit, tsak 
meg nézvén a' teftet, mingyárt rneg-
gyógyúla. Egy vak leányzó illetvén 
a ízent teftet, mingyárt meg-adaték 
néki a' ízemé világa. Egy fzép ter-
metá ifiú afzfzony-is vak lévén, ("ze
niéinek világát hafonló-képpen meg-
nyeré. Egy Pap,kinek Péter vala ne
ve , a'fzemei fölóttéb' homáiyofok 
lévén, a' Szent Gellérd Pfiípők ér-
deme-ákal, fzép tifzta, és világos 
látaft nyere az íítentöl. Egy fze 
gény ember, kinek egygyik keze tsöségben, mellyet adgyon mi-né-
mind őízve - romlott vala, a'nagy kűnk-is az irgalmas íílen, Ámen. 

Szent TAMÁS Püípök, és Mártír élete. 
Kárnotai János, és Kánturiai Gu-

lielmus által- meg-iratott. 
I. Q Z e n t Tamás Anglia orfzágban, 

k3 Londra nevű varasban ízüle
tek : az attyát Gilbertusnak hittak, 
:ki egy volt annak az Orízágnak 
F6-emberi közöl, mind németség
r e , 's mind kiüsö jókra nézve. Az 
annyát Matildjfnek hittak , ki az 
Egyiptziai Szoldánnak egy Generá
lina leánya lévén, ki nagy Úr volt 
abban a* tartományban, noha po
gány , minden jóízáginak őrököíe 
l&tt volna, nem lévén fiai, hanem 

Szentek Elete, 

tsak egy leánya az attyának. Tör-, 
ténék, hogy a' ízent földért hada
kozván, ez a' Generális el-foga 
Gilbertaíl fok egyéb' Angliai, és 
Frantziai urakkal egygyfitt, és fog-* 
ságban vivé őket a' maga tartomá
nyába. A' tőb' foglyokkal lévén 
Gilberms, a'meg - nevezett Matild 
dis, még leányzó vala , Mennek 
gond-vifdéfe-által, meg-fzereté ó-
tet, és az 6 fzerelméért eí-hagyá 
az attya házát, ki-méne hazájából, 
ellene monda vallásának, meg-ve-
té minden : gazdagságit , KereTz-

Z z •' tényé 



5 6z Szent Tamás Pufpok, és Mártír élete; 
lön , és Gilbertushoz mé- nék , gondot vifele, hogy Tamás 

Fő Kantzellárius lenne, melly na-
gyob' yfzt vők abban az Udvar
ban. Ugy vifelé magát Tamás ab-, 
ban a'tifzcben, hogy minden dol
gokat rendefen cselekedvén, ked
ves vók a' Királynál, és az egélz 
Orfzágnál: és az Orfzág a'Királ
lyal egyetembe ízcrették ő te t , és 
nagyra bótsükék; mivel együgyű 

tenyr 
ne feleségül: ki meg - ízabadülván, 
Anglia orlzágba vívé őtet : me
nyegzőt fzolgáltata , és nem fok 
idö múlva fzűleték Tamás. Ki az 
Iílen félelmében, és a Szentséges 
Szftz Máriához való nagy ájtatos-
skgban fzorgalrnatofon neveltetek 
az annyátúl. Az-ucán annyira ne
vekedvén, küiőmb-féle deáki tu
dományókat tanóia, mind Angliá
ban , mind Parisban, és Bononiá
ban—s. 

.1. Meg-hala az annya, midőn 
6 hufzon-két efztendős volna. És 
az Attya kéréséért, Teobáldus a" 
Danturiai Érfek, ki Prinaáffa vúk 
annak az Orfzágnak, maga házába 
fogada ótet. Es noha Tamás ifiú 
volna, a'mint mondók, mindaz
által az Ériek látván az 6 ízorgalma-
tofságát, és tudományát a' tőrvény
ben, az 6 jó erkölcsit, maga ta-
náts adójává tévé ótet, és az 6 ta-
nátsával élt, az Anya fzent-egyház-
nak nehéz, és haíznos dolgaiban. 
Ugyan ezen végre egy - nchányfzor 
ment Romába a' Római Pápához, 
mindenkor jól véghez vívén a' dol
got. Úgy annyira, hogy látván az 
Érfek, hogy litván Király halákt-
után , Henrikus az ó fia lőtt volna 
Királlyá: noha Tamás igen kedves, 
és haíznos vóltaz ö hkzában.és immár 
Eípereíté tette volna ötét az Anya-
ízent-egyházban, mindaz-által meg
gondolván, hogy a' Király igen ifiú 
volna, és gonoíz tanátsofi lévén, 
az egétz Orízágra gonofz kővetkez-

ígaz , tekélleteS ember vala, a' mint 
volt tellyes életében. Nyájas, ked
ves , kelemetes, Iften-féíő, és igen 
felebaráti fzerető vóltj és noha 6 
általa kellete véghez menni a' Ki
rály, és az orfzág nagy dolgainak; 
mindaz-által az Ő ajtaja bé nem volt 
zárva. Minden .időben minden em
bernek audiewzr&t adott , és min
den foglalatos dolgokat rövideden 
el-végezect. 

3. Maga-vifelésében igen cifz-
teletes volt, mellyet látván a' Ki
rály , néha egy majorba küldötte 
ótet nagy Fő aízfzonyhoz, ki igen 
kedves volt a' Királynál, hogy aze' 
meg-látogaíTa, és fzukséges dolgai
ra gondot viféllyen néki- Mikor 
annak látogatására ment, minden
kor tsak annál a' háznál fzálloct. 
És mind-hogy annak az aízfzony-. 
nak őrizésére egy tifzteletes okos 
óreg ember vók rendelve a' Ki
rálytól , ez gyanakodni kezde a 
Kantzellárius felől, mivel jó erős, 
egéíséges, és (zép termetű volna. 
Úgy látzék az öreg embernek_a, 
hogy abból a'kamarából, mellyben 
Tamás vók fzálláfon, kkal-mehet-

nének 
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nének az afzfzony kamarájába: az- bért le - vére a5 lováról. Hlyen 
okáért egy éjjel meg-akará látni, módon történek, hogy a' Király 
Ti.' «,ű»-»É> p m r r i r l r nc JnAlKrpn o ' T f n n - tviinrlfan n o n ii-ib^k' íí*„«... e Bc-méne egy titkos hellyen a'Kan-
tzellárius kamarájába, és egy bé-fe-
dett lámpáffal, mellyet kezében 
hordozott, látá, hogy az 6 ágyát 
nem-is illették YÓlna, és meg-if-
méré, hogy ott fenki nem fekfitt 
volna, azért inkáb' meg-erősödék 
a' gyanofságban. Az-után továb' 
menvén egy más kamarába, meg-
tálálk Tárnáit, ki az éjnek nagyob' 
réízén térdein alván az imádság
ban , meg-győzetvén a' fáradságtól", 
és az álomtól, eí-alutt volt a' íóldön, 
igen alkalmatlan módon. Mikor 

minden nap inkáb' fzerette ötét', 
és az egéfz Udvariak jót akartak 
néki, mivel-.hogy mindenkor né-
mellyek közfilók az 6 általánál 
voltak: söt maga-is a.' Király el
ment néha , hívatlan - is 6 hozzá 
ebédre. Néha pedig étel-után ment 
látni, mint ebédlenék az ó Kautzel-
láriufla, és örömeit halgatta, miról 
befzélgettek az 6 afztalnál. Mert. 
noha 6 ifiú Papi ember volna, 
és a* többi világiak, és udvariak, 
mindaz1-által a' miról ott befzélget-
tek, a' Szerzetetek ebédl6 házá-

áz öreg ember oltyan módon látá ban-is arról befzélgethettek volna, 
étet, meg-váltóztatá vélekedését, Annak-utánna egy fia lón a'Kiraly-
és a''kit tiíztátalannak állit vala, nak, ki haíönló-képpen Henrikus-
azt itilé , hogy igazán ízent em- nak hivattaték,' és egy-mellért â  

karván néki kerefhi, ki gondot vi-
felne reá, az ó Kantzelláriufsát Tá
rnáit akará, hogy meftere lenne. 
Úgy, hogy a' töb' foglalatofsági-
hqz adaték ez-is, melly nem ki-
tsiny volt, mivel-hoay mind a' rób' 
Udvarbéli nagy Urak-is néki adák 
az ó fiatskájokat, hogy a' Fejedé^ 
lem táríaságában neveltetnének,. 
és tudományt , 's jó elkÖltsökec 
tanulnának aJ Kantzelláriaftúl. Min
den ízorgalmatofsággal fáradozott 
ebben a' gyakorlatofságban., meg
gondolván, hogy ha ai ifiűság jól 
neveltetnék, az egéfz Orízág egy-
gyes lenne jövendőben, és békefi 
ségben maradna. 

f. Tórtéaék, hogy a' Kantuá-
em- riai Értek meg-halna 3 és mikor a' 

Z z i Király " 

ber volna 
4. Szolgála Tamás a' Királysak, 

nem tsak a' Kantzelláriufságnak cifz-
tében , melly néki oíly unalmas 
volt, hogy fokkor firván panaízol-
kodott az Erfeknek, és egyéb' jó 
barátinak, hogy meg-unta volna é-
letét; és alkalmatofságot kívánna, 
hogy tifztefségefen le - tehetné azt 
a' terhet: hanem némelly hadak-
ban-is ízolgált néki, mellyeket T Q -
losában, és egyéb' helyeken viíél-
tek a' Frantziák ellen. Történek 
egykor, hogy 6 tsak egyedül ha
gyattatok a' vitézekkel, kiket ma
ga igazgatott, és azokkal egy nagy 
győzedelmet nyere: söt maga fze-
méiye-ízerént, egy Eugeránus ne 
vá nevezetes Frantziai vitéz 
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Király azt meg-érté,-. a' Karitzellá-. 
riuffal vak: az-okáért monda néki, 
hogy lenne kéfzen a" következendő 
napra, mert Kan tukrikba akarná 6-. 
tet küldeni bizonyos dologért. Más 
nap lévén,Tamás á'Királyhoz méné, 
ki "monda néki: A' dolog, mellyet-
néked Kantuáriában kell tseleked-
ned, az , hogy én azt akarom: légy 
Ériek je te annak a' várafnak. Mofo-
íyodék. egy-kevefsé ezekre a' fzókra 
Tamás, mivel fokkal kűlómb'ruhá
ban vala, hogy-fem az Ertekhez illen
dő volna, és azért monda a' Király
nak : jól meg-lásd Uram, hogy ájta
tos , és Sz. embert helyheztefs. arra a' 
Sz. Székre. Ha én valaha tsekked-
tem olly dolgot, melly kedves lett 
volna elótted, és a' mellyért vala
mi jutalmat érdemiének Felséged-
tói , fó-képpen azon kérlek, hogy 
nékem ne adafsék az a' nagy terh. 
Felele néki a' Király ; Nem úgy 
kell lenni, hanem én azt akarom, 
hogy Ériekké légy, és tiéd légyen 
az a' méltóság, melly leg - nagyob' 
az orízágomban; mert nékem úgy 
látzik, hogy téged illet. Értvén 
a' fzent ember a' Királynak véleke
dését , ízabadon meg-mondá a' [ki-
ve titkát, illyen módon: Uram , 
ha iímérném-is, hogy meg-érdem-
leném azt a'méltóságot, mindaz-ál-
tal fel nem venném azt , mert én 
nagyobbra bőtsállőm a' te kedve
det, és barátságodat j hogy-fem a' 
világnak minden méltóságit. An
nák-okáért Ertekké lévén, bizon
nyal tudom , hogy azt el - fogom 

>6k, és Mártírélete.. 
vefzteni , mert te némeíly dol
gokat az Anya-ízent-egyhkz méltósá
ga elien íbgíz tselekedni: a' iránt 
eddig-is cselekedtél, .mellye.kben._3" 
én nem akarok veled egygyec érteni. 
Nem hafználának íemmit a' Szent 
ember fzavai, hogy a' Király meg

változtatná igyekezetét, sót fzúlla 
Pifzan Henrik Kárdinállal, klApo-
ftoli követ vala az ő Orízagában, 
és kére .ötét; yiíelne gondot reá, 
hogy Tamás venné-fel az Érfeksé-
get. Ellenne monda a1 mint lehete. 
a' Izent ember: de végezetre meg
ismervén , hogy a' volna az Itten 
akarattya, fel-vévé az Érfeki mél
tóságot. Egybe-gyülének annak a.z 
Anya-ízent-egy háznak minden Pap
jai, és minden Pfifpöki annak á tar-, 
tománynak , és egyenlő akarattal 
Kantuáriai Ertekké válafzcák, a'kita'. 
Király nevezet vala, úgy-mint Tá
rnáit, ki elsőbben Efpereítye volt, 
annak az Anya-ízent-egyháznak. 

6. Mikor 6 Értekké válafzta-
ték, mint egy negyven négy efz-
tendös volt; Pappá ízentelteték, 
mivel addig az ideig Levita volt, 
és kővetkező napon , úgy-mint 
Pünkösd napján Érfekké ízentelte
ték az Anya-lzent-egyhkzban, min
den illendő fzokott tzeremoniák-
kai.. Azon a' Szenteléfen jelen_s 
voltak tizen őt Püípókők , és az 
Orfzágnak Fejedelmi minden FŐ;, 
renden lévő nagy Urakkal. Az
után -a' Római Pápához k&ldének, 
ki akkor Harmadik Alekízandervók; 
hogy meg-eröííitené a' válafztáft, 

és 

http://mellye.kben._3
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[ és adna-meg néki az Érfeki palaftot. 
[" A' Pípa meg-ércvén .kit válafztot-

tak, nagy örömeit meg-adá néki. 
És az Ériek igen nagy ájtacofsággal 
véyé azt, mezit-lkb, és a' főidre 

'. le-borul'ván, a' nagy tickos dolog
érc1, meilyec magában foglal. Fel
vévén Tamás azt a' méltóságot, 

.. úgy látzott, mint-ha más emberré 
válcozacoct volna, mivel az-ucán fok
kal mértékletesb' életű vók, •töb
bet vigyázott, és imádkozott, és a' 
kőfségnek fzorgalmatoíTon prédikál-
lottj- A' felső-ruháiban úgy látzott 
mint Pap, azokat le-tévén Barátnak 
látzott, az alsót le-vetvén, úgy ma
radott minc Remete; mert kemény 
fzór övet hordozott a'teftén, és azon 
fellyöl egy barát kőntöít, azon feUy&l 
pedig Papi, és Püípóki ruhákat hor
dozott. Minden nap Misét énekek, 
az-ucán tizen-három ízegényeknek 
fzolgált, kiket a' maga házában tar
tott, azoknak maga fzemélye-fzerént 
enniek adván; és néha meg-mosván 
nékik a lábokac, és mindenkor kinek 
kinek négy ezuft pénzt adott. E'vók 
az 6 minden-napi gyakorlatofsága* 
Mikor más emberek az álomból fél-. 
kőitek > & immár ezt véghez vitte, 
és azért akarta azt akkor cseleked
ni j hogy a' kőfségnek hiúságós di-
tsiretét el - távoztaífa, és hogy az
után egyéb' foglálacofságira vigyáz-
haííbn. Sokfzor látták , hogy a' 
fzegények lábait mosván, annyi 
könyhullacáfok'at öntözött, hogy 
csak azokkal-is meg-moshatta vol
na. Es igen fzorgalmatoíTon kérte 

k» és Mártír élete. $6$ 
őket, hogy imádnák az íftcnc éret
te, és az Anya-ízenc-egjrhkzért. Az
után nap-közbe kéczer kéfzitette-
tett afztalt a' fzegényeknek: az első-
aízcalnál többen vókak fzáznál: 
Két Pap viíelt gondot reájok, hogy 
íemmiben fogyackozáfok ne lenae, 
és hogy'jól fzolgálnánalc nékik. 

7. A' Szent Háromáág citulufla 
alatt igen fzent életá embereknek 
egy Kalaftroma vók az ö Palotá
jában , kiknek Elől-járojok a' Kan-
tukriái Erfektftl vkiafzcacotc : Es 
noha a' tób' Erfekek nem fok ba
rátságot tartottak azokkal, mind-
az-által Tamás mks-képpen tsele-
kedecc, mivel nem tsak az ö ru
ha jókat hordozta a' P.&fpöki ru
hák alatt, a' mint mondám, hanem 
vélek nyájaskodott, tanólt, a'Szo-
lofmát mondotta, és egyéb Szent 
gyakorlatofskgokac cselekedett-*, 
meg-látogatta, és vigafztalta a' be
tegeket. És mind ezekkel a' fog* 
lalatofságokkal, az 6 Erfekségének, 
és Kanczellariufságának dolgaira - is 
fzorgalmacofíbn vigyázott ,• mert 6 
meg - fzokca vók a' fzuncelen való 
faradságot. A' tanóláfi-a - is bizo
nyos órákat rendelt magának,. és 
gyakorta prédikált a' kőfségnek, 
nagy elö-mentelére az alatta valói
nak. Igen akarta, hogy minden 
fzolgái tudófok , és jó erkőksűek 
lennének , és azért az ó házában 
egyébről nem annyira beízélgettek , 
minc a' tudományokról, és hafz-
nos dolgokról. Akár melly órá
ban mencek-bé az ő karaarájokba, 

Zz 3 "' mind-
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mindenkor a' Teológiának kérdé-
ílröl hallották ókét difputalni: há 
a' Sáfár házba, vagy a' konyhára 
mentek , ottan a' Filofzofiának_í 
dolgairól hallották a' befzédet: és 
ha t&rténet-ízerént az Érfek lovainak 
látására mentek az íílálóba, ott-is 
a' Poéták fabuláiról, és egyéb' tanu
ló deákokhoz illendő dolgokról 
hallották a' befzélgetéft. Igen ir
galmas vók a' fzfikólkódókhoz , 
mivel foha egy fzök&lködo ember 
fem ment úgy hozzá, akár lelki, 
*'s akár tefti fzfikségében, hogy 6 
t61e vigaíztaláft nem vett volna : 
mert ha lehetséges volt, a' mit kér
tek , órőmeft meg - tselekedte r ha-
pedig nem lehetett, avagy nem vólc 
ízabad, kegyes válafét adott nékik, 
és meg-igirte, hogy más alkalma-
tofsággal eleget téfzen nékik. 

8- Az 6 aíztalánál mindenkor 
fok hivatalófok voltak, és min
dénkor teli volt az 6 afztala fris 

és Mártír élete. 

az 
étkekkel, de 6 hol. egygyet, 's hol 
máit válafztott azok kózfil magá
nak , és tsak azzal meg-elégedett. 
Egy napon egy Szerzetes ember 
ebéden volt nála , kinek a' volt 
hire a5 Kataftromban , hogy az 6 
közönséges eledele főtt bab volna. 
Ez látván, hogy az Érfek afztalán 
annyi étkek volnának, és hogy ma-
ga-is az Erfek egy madarat ennék, 
nevetni kezde magában, és mint
egy tsuiölkodni, hogy azt a' Pöf-
póket fzent embernek tartanák, 
nem iűlvén 6 , hogy jó volna, mi
vel afztalát olly bóven tartaná, 

Meg-érté ezt a' fzent ember: és egy 
keveísé fel-emelvén fzavát, mon
da néki: Atyámfia bizonnyal lehet 
hogy te torkoíTab' légy a' te babo' 
dot évén, hogy-fem én ezt a' ma
darat évén. Én azt efzem, a'mit 
a' gyomrom bé-fbgad, és azt mér-
tékletefséggel tselekefzem , és né-
ha annak réfzét61-is meg-fofztom 
magamot, de te többet ehetel an
nál, hogy-fem a' gyomrod kivan -
nya, és noha vaftag étkeid legye* 
nek, mindaz-által inkáb' gyönyór-
kódheteí azokban, hogy-fem én. 
El-hiízem, olvaltad, hogy Ádám 
nem azért vettetett-ki a' Paradi-
tsomból, hogy fatzánt, tsáfzár-
madarat, vagy fogoly - madarat e-
vett volna, hanem hogy a' tiltott 
fának gyüm&ltséból evett , melly 
alma, füge, vagy hafonló gyűmólts 
volt. Ved' efzedbe azért , hogy 
nem az- által, a' mit meg-efzik az 
ember, hanem az iílen, vagy az 
Anya-ízent- egyház p arán tsolat inak 
ákal-hágásával vétkezhecik az é« 
télben. Ezekkel az okokkal meg-
torkolá a' (zent PüfpŐk azt a' ke
vély embert, ki mivel babot evett, 
azt itilte, hogy minden bizonnyal 
el-nyeri az Iften orfzágát, és a'ki , 
egyebet ennék, nem érdemlené azt, 
Az - okáért gonoízra magyarázá, 
hogy Szent Tamás egy madarat en
nék , mellyet 6 azért tselekedett, 
mert az 6 gyomra hafonló elede
lekhez ízokotr volt, és ha más 
rendbeli étkeket evett volna, az 
egéíségének meg-árcotc volna. 

?.TÓr-
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t 9. T&rtént vók pedig, hogy látufok. Mikor Szent Tamás bé-mé-
\ fok világi Urak magoknak foglal- ne a' várasba, a' Pápa tsak két Kár-

ták volt némelly jóízágit az Anya- dinállal niarada , mivel a' többi 
fzent-egyháznak; a' pedig vagy aj mind eleibe ménének néki, hogy 

* 6 előtte való Püípóköknek gond- meg-láfsák azt az embert, kiről 
vifeletlenségek miatt, vagy a' vi- annyi dolgokat mondottak a' vila-
lági Uraknak hatalmafságok miatt. gon. El-végezódvén a' Kontzilium, 
történt volt:. de Szent Tamás oily vifzíza-tére^a' maga Anya (zent-egy-
fzorgalmatos gondot vifele, hogy házába, és fok Indulgentziákat, és 
minden jófzágok viízfza-adatának az Privilégiumokat hoza , mellyekec 

- Anya-ízenc-egyháznak; e' vúk az a' R.ómai Pápa néki engedett vala. 
; oka, hogy fokán panaízolkodná- n . Még-is nagy barátság lévén 
i nak,Tamás ellen a' Királynak. De a' Király, és az Ériek kózőtt; meg-
* a' Király jó vélekedésben lévén irigylé azt az 6rdóg, és meg-en-

Tamás felöl , mindeneknek jól gedvén az Iften, gyöl&lséget kezde 
végére akara menni ; és látván, (lerzeni kózótt&k. Mellynek az 
hogy Tamás illendó-képpen tsele- oka volt, hogy két Pap , két vét-
kedett volna, bákefségben vifzfza- ket tselekedék , kik kóz&l egy-
botsáta*!&tet; azokat pedig, kik el- gyik Kanonok vók, ki a' Királyi 
lene panafzolkodnak vala, ki-veté igafságnak fzolgáival gonofzűl tse-
a maga fzine elól , fok fenyege- lekedett. A' máíik köz Pap vók, 
téfekkel. E'vúk az oka, hogy tit- kitbé-vádokak, mint-ha embertMc 
kon, minden gonofzt ízerzenének volna. Mind egygyik, 's mind a' 
az Erfeknek. Semmi alkalmatof- máfik miatt zendülés támada a' 
Ságot el nem múlatnak vala a'go- kófségben, kiki azt kiáltván: A' 
nofz emberek, hogy ötét a' Király Papok felectéb1 bizakodván, hagy 
kedvéből ki - rekefzchetnék , min- halálos búntetélTel meg nem bun
dáikor-, gyalázván az ó tseleke- tetódnének, íbk gonotságokat mé-
detit-s-;, ? - refzlenének tselekedni. A'Szene 

10. Ez a' Sz. Erfek , egy gyű- Értek le akarván tsendefiteni azt a' 
lekezetbe méné, melly Frantzia Ór- zendűléft , hafznofnak itilé, hogy 
feágban Taron varasában fzolgál- az a' két Pap , keményen meg-
catott egy ízakadás miatt, melly büntetődnek. A' ki gyilkofságról 
az Iiten Anya-fzent-egyházában tór- vádolcaték, noha a' bizonyság nem 
tént vala. Mellyben jelenvolt A- volt elégséges, mindaz-által min-
lekízander Pápa, kf nagy fzeretettel, den j&vedelm étM meg - fofztaték, 
és jó akarattal fbgadá az Erfeket, és egy Kalaftrpmba rekefzteték, 
és hafonló - képpen tselekedének hogy ottan tartatnék egéfe . életé
mind a' Kárdinálak, és egyéb' Pré- ben. A' Kanonokát pedig, mint

hogy 
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hogy meg - győzetek a' vétekről, 
meg-vereté, és némelly efztendeig 
meg - fofztatk a1 tifztétől. De ez 
nem lön elég a' köfségnek le-tsen-
deíitésére, mert min4az-által a' Ki
rályhoz mentek panafzolkodni. 

i a . A'Király békeséget kíván
ván ( melly az-ucán nagyob' vefze-
kedésnek oka volt az egéfz orfzág 
ban) Gyfiléft hirdete az 6 Orfzá-
gában lévó minden Uraknak , mind 
Egyháziaknak, 's mind világiaknak, 
és az Erfeknek némelly gonofz aka
róitól ingereltetvén , azt kiváná , 
hogy minnyájan a' Papok, kik va
lami vétket cselekednének, ó-hoz-

. zá igazíttatnának, hogy a' világi tör
vényeknek igafsága - fzerént meg-
böntetödnének. A' Szent P&fpók 
ellene monda e' világi kívánságnak, 
de fzelid beízédekkel, elő - hozván 
a' Kómái Pápáknak, Kontziliumok-
nak, és a' Tsáfzároknak régi dekre-
tomit ^ és rendeléíit: mellyekfeen 
minnyájan világofon ki - fejezték, 
hogy a' Pap az ő Prélátufsától bün
tetődnek ; és az igen nagy vétkek
ben, meSlyekért méltó volna a' ha
lálra , a* Prelátus adná ótet a vilá
gi hatalomnak kezébe, melly tsak 
véghez vivője, és efzköze lenne az 
o halálának ; elsőbben degrádál-
tatván. Azt-is monda, hogy ez a' 
tőrvény meg - tartatott az líten A-
nya-fzent-egyházában az Apoftolok 
idejétől fogva. Es ugyan azon A-

• nya-fzent-cgy biz lévén ez,melly volt 
a'régi időben , ízűkség, és igalság , 
hogy azon jó rendeléíék, és dekré
tumok meg-tartaffanak. 

r 13. A'Király ellene monda az 
Erfektól eló-hozott igaz okoknak 
és azc monda, hogy néki kellene 
meg- büntetni a' gonofö - tévőket: 
és őtet illetné, hogy törvényeket' 
és rendeleteket tenne arról a' do
logról , és azt akarná, hogy min
nyájan engednének néki. Felele 
a' Szent P&ípók, hogy 6 tsak an
nyiban engedne azoknak a1 tőrvé
nyeknek , a' menyiben nem el
lenkeznének az Anya-fzent-egyház-
nak tőrvényivei; és ízabadságáva!. 
A' Király igen meg-haraguvék az 
Érfek feleíetiért, és el-méne, nem-
is kófzőntvén a' Pöfpőkőket, lát" 
van , hogy minnyájan azon érte-. 
lemmel volnának, és kővetkező 
nap jó reggel Londrába méné. Nagy 
efzveízés. támada a' népben, és a' 
többi kőzött még a' Prélátusban-is. 
Látván, hogy a' Király meg-ha-
ragutt volna, némellyek ingadozni 
kezdenek, és úgy láttattak, mintha 
meg-akarnák néki engedni 7 a' mit 
kívánt Yalaj némellyek Londrába 
követék őtet. Némelly világi lí
rák pedig közben járókká tévék 
magokat, fáradozván, hogy a Pré-
látufokac a' Király tetfeésére húz-
hafsák. Némellyeket ajándékok* 
kai, hittak , némellyeket lényege-
téfekkel; és kevefeh' találkoztak, 
kik álhatatoffok lettek volna; mi-, 
vel-liogy azokaak nágyob' réfze azt 
igiré, hogy engedelmefek léfznek 
a'Királynak mindenben, a'mit né
kik akarna parantsolni. 

14. A' Szent Érfek egyedftl ma-> 
xada. 
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I rada , mert noha némellyek az b 
f tetzésén vókak , mindaz-által nem 
i merték magokat ki - jelentési. Q 
! pedig nagy bátorsággal mindenek^ 
I nek értésére adá, "hogy inkáb' ezer-
* fzer meg-akarna halni , hogy - íem 

olly dologban egygyezni, melly el-
, lene volna az Anya-ízent-egyház 

fzabadságának. A' meg - nevezett 
közben járók fáradoztak, a' mint 

; lehetett Szent Tamás köríti, hogy 
a' Király akarattyára hozhatnák 6-

;; tet, azt mondván , hogy a' Király 
egyebet nem kívánna , hanem a' 
mi fzokás , és meg-tartatott abban 

« az Orízágban, és azt békefségnek 
meg - tartásáért tselekedné: mivel 

. néki arra kell nézni, hogy alkal-

. marofságot ne adna a' botránkozá-
fokra, és illetlen dolgokra, és hogy 

* a1 Prélátufok, és az egéfz Papi ren
dek vefzedelemre ne jutnának. A' 
Szent Pöfpök Írásban akará látni 
a' Király kívánságát, hogy meg
látná, ha valami módon fzenved-
hetö volna. A' közben járók min-
gyárt a' Királyhoz ménének , ki 
meg-parantsolá, hogy meg-irattaf-
íanak az ó kivánsági, és ebben nagy 
gonofság történek: mert azok, kik
nek a' Király m-'g-purantsolá, hogy 

. rneg-:rnák az ó kivánságit, ellen-
•ségi valának az Erteknek; és kon
kolyt akarván hinteni kózőcte, és 
a Király között, némelly dolgo
kat irán^k , mellyeket bizonnyal 
tudtak, hogy az Eiék bé nem fog
ná venni; mert kivált-k éppen va
ló nagy kárára lennének a/ maga, 

Szentek £lcte. 
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és a'Római Pápa méltóságainak: 
mivel-hogy azt kivánnya vala, hogy 
az Erfekt61, vagy a' Római Pápá
tól tétetett tilalom , vagy interdi-
5íum meg ne tartatnék, és a' ki 
azt az Orízágban ki-hirdetné, meg
fogattatnék. Hogy egy Pap, vagy 
Barát fe mehetne-ki Angliából, fe 
oda vifzfza ne jöhetne, ha ugyan 
Angliai vóina-is, a' Királynak Írás
ban adott fzabadsága nélkül. Hogy 
fenki az Erfekhez, vagy a' Római 
Pápához ne appellálhatna. Hogy 
az alamifnák, mellyeket az Orfzág-
ban gyűjtnek vak a1 Szent Péter 
Római Templomára, adatnának a' 
Királynak, és 6 akarattya-fzerénc 
tselekednék azokkal. Hogy a' Ki
rály , vagy az ö tifztartói tenné
nek törvényt a' Papok igyeiröl, és 
bűatetnék-meg ókét, mikor meg-
érdemlenék. Ezek voltak némel
lyek a' végezéfek közül, mellyeket 
a' Király kivána, és többek ezek
hez hafonlók: mivel-hogy azt mon
dották néki az ó hamis tanátsoíi, 
hogy régen meg-tartották azokat 
abban az Orfzágban, és a' közön
séges békeíségért fzűkség , hogy 
moft-is meg-tartaíTanak. 

if. A'meg-n evezett végezéfek 
az Erfekhez vitetének, ki el-ol
vasván azokat, noha elsőbben kel-
lemeteíhek mutatta volt magát., 
hogy a' békefség az Orízágban meg-
tartafsékj mindaz-által-látván az
után , melly hamis, és vefzedelmes 
végezéfek volnának, ellene mon
da azoknak > és a' Királynak_s , 

Aaa mond-
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mondván, hogy nem akarna azok
nak engedni, mint-hogy hamiífak, 
és az Anya-fzent-egyház ellen volná
nak. A' Király meg-értvén az Er-
fek'nek el - tekéilett akaratcyác, és 
nem tudván a maga taoátsoíinak 
gonofságát; és magáról azt áüitván , 

. mint-ha jól cselekednék; meg-mú-
ratá , hogy keményen hozzá akar
na nyúlni a' .dologhoz : az - okáért 
igen fenyegeté az Erfeket, ha vég
hez nem vinné az 6 kivánságk. Meg
fogatván a' Papokat, és keményen 
büntetvén őket , a' jámbor Érfek 
ellene-áliot a* mint lehetett, oltal
mazván az ö Papjait; és mikor 
meg - értette , hogy valamellyiket 
kőzűlok meg-fogták volna, inter-
di&omokaz , vagy tilálmokat bo-
tsátott-ki, és egyéb' jó gond vifeléf-
íel - is élt. 

16. Azt tanátslák a' Királynak; 
tzitáltatná az Erfeket, • hogy nyil
ván jelen lenne a' Király elótt, és 
mentené magát az ellene tett pa-
nafzolkodáfoktól. Térvénybe hi-
vaték , de a', fzent ember nagy 
alázatossággal felele, mondván : Az 
Atyának nem kellene itiltecni a' 
fiáktól; és foha nem látta
tott) hogy abban az Orfzágban a' 
Kánturíai Erfek törvénybe ment 
vóína a' Király eleibe > hogy meg-
iciltefsék; hanem ha valami vétek
ről vádolnák ótet, a'vádolók men
nének a' Római Pápához, mert 6 
kéli volna oda menni a' mas>a ól-
calmára. Mindaz-által nem gon
dolván ezel a' válafefzal minden 

nap törvény fzolgáltatott az ÉVelc 
ellen : az-okáért az Udvarba akara 
menni. Elsőben Misét monda 
és a' fzent öltözetekben lévén a' 
paláfton , és a' Kafzulán kivöl a" 
Kerefztet fzokás-fzerént maga-tlőcc 
vitetvén, a' Palotához méné.. Es 
mint-hogy a' vitézek meg-tartozta, 
ták a' népet , kik véle mennek va. 
la , maga maga kezébe foga a' Ke
refztet, ésbé-méne ollyan módon 
noha fokán mondottak ellene, hoey 
illedea dolog volna , és nagyob' 
haragra indítaná a' Királyt, hoay-
fem kegyelemre, látván őtet a' 
Kereíztel fel fegyverkezve bé-men
ni maga-ellen. -De mind ezzel fem 
gondolván, bé-ménei a hol a'Ki
rály vala, ki látván őtet ollyan mó
don , teli lévén haraggal, lábaira 
álla , és más kamarába méné. Az 
Érfek meg-marada a' Pulpókőkkel,' 
kik ottan válának , kik azon fára.--
dának, hogy reá-vennék ótet; ven-
né-bé a' Királyi rendeleteket, mi-
ve! jelenséget mutatott vóic, hogy 
úgy tselekednék. De 6 álhaiaios 
lévén az ,Ö uíztének hivatallyában , 
félele ; En, úgy - mond jelenséget 
adtam , hogy bé-venném a' Király
nak némelíy ' rendelését, ha nem 
lennének az Anya-ízenc-egyháznak 
fzabadsága ellen; a' mint azok az el
len vannak, mellyeket néki eleibe 
adtak; Az - okáért inkáb' akarok 
meg-halni, hogy - fem azokat be
venni. 

17. Ezek-után más vádoláfok-
is adattak ellene, és igen fenyeget-

tké 
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ték 6cet; és parancsolatok botsat- díeatziat ada a' Követeknek 
tattak-ki, mellyekben a' volt pa
rancsolva, hogy fenki ne nyájas
kodnék az Ériekkel, árukatásnak 
b&ntetéfe alatt- Ezt pedig rnínd 
azért tselekedték, hogy a' fzenc 
ember egygyezne a' Király kiván-
ságival. De mint-hogy ezek a' 
fzorgalmatofságokfemmit nem hafz-
nálcak: a' más kamarában, a' hol a' 
Király f volt, arról tanácskozcak, 
ha az Erfekec a' tómleczbe keilene-e 
tenni, avagy mingyárt meg-kellene 
Öletni: meMy dolog értésére adat
o n a1 fzenc embernek, el-méne a' 
Palotából , hogy alkalmatofság ne 
adattatnék olly éktelen fzentség-
tóréft cselekedni ottan. A' Palota 
ajtai bé - zárattak vala, de mint
hogy vókak jó baráti, kik titkon 
jót akartak npki, egy ajtót, meg-
nyitának, és ó ki-mécte azon. Mind-
az-által nem mefíLineg - maradni az 
b Anya-ízent-egyházában, sót ugyan 
azon éjjel, némellyekkel, kik ótet 
akarák követni, titkon el-méne 
a' várasból. El-futván azért, és az 
Úton igen nagy nyomorúságukat 
fzenvedvén, a' Szigetnek egy par-
tyához érkezek , éz bé-rnenvén egy 
hajóba, Frantzia orízíigba méné. 

18. A'Király meg-értven, hogy 
az Erlék el-íutott volna, íbk he
lyekre kulde, hogy ótet meg-ke-
refnék. Meg nem találván ótet , 
követeket kölde Alekfzander Pápá
hoz, igen panafzolkodni az Erfek 
ellen, az 6 nevében. A' Pápa a' 
nyilván való tanáts helyben au-

..., esazc 
feleié nékikj meg-halgatcya az É V 
feket-is, hogy igafságot itélhef-
fen abban a' tortént dologban. A* ' 
kóvetek ezt a' válaízt vévén, nem 
kedvek - ízeréat térének vifzfza a 
Királyhoz, kimeg-tudván minému 
válafzfzók lett volna, nagyob' ha
ragra, és dühóíségre gerjede, hogy-
fem meg-gondolhatni; és az Ériek
nek minden jóízágit el - foglaltatá , 
és hafonló gonofzt tselekedék min
den attya-fiainak, kik fokán voltak 
abban az Orfzagban, meg nem en
gedvén ferá a' kisdedeknek , fem 
az afzfzony állatoknak : sót meg-
parancsolá, hogy minden fzegé-
nyek , és koldulok el-mennének az 
ö Orízágából; azt akarván, elsőb
ben , hogy az emberek , menné-
nek-el, és keresnék - meg az Er-
feket, a' hol fel-találnák, és pana-
fzolkodnának néki, hogy Ó volna 
az oka minden fildózéfnek. 

19. Azon - kózbe az Eríék Ro
mába méné , és minek - előtte au-
Jientxikjz lect volna, a' Pápa, és 
a' Kardinálok haragtittak ellene, 
azt gondolván, hogy véckes volna 
azokban a' dolgokban, mellyeket a' 
kóvecek ellene mondottak panaízol-
kodván; de ö jó ízámot adván ma
gáról , és meg-mútacván a' rende-
léfeket, mellyeket a'Király kivánt 
volna meg-tartani, és hogy 6 meg-
esk unnék az engedelmdségre; még 
el nem olválták vala a' Konfziíto-
riumban , hogy a' Pápa, és a tób-
bij kik jelen voltak j Igen meg-

Aaa a b-ara-
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haragú vának a'Király ellen. A'Pá
pa egy-kevefsé keményen fzólla az 
Erfcknek, mondván, hogy 6 igen 
félelmes lecc volna, ollyan gonofz, 
és veízedelmes dolgoknak el-halga-
tásában ; és'- hogy néki nagyob' 
ízí^el kellete volna ellene mondani, 
élvén, a' maga auforltískvzl, mind 
excomvivrnk'úni kelietc volna azo
kat, kik ollyan dolgot bé-akartak 
venni. Akkor Tamás mind elő-' 
befzéllé, a' rnint abban a' történet
ben tseíekedetc vala, és, melly nagy 
yefzedelmekbea forgott volna: az-
okáérc a' Pápát, és az egéfz Udvart 
nagy kónyóraleceíségre inditá ma-

Z_fl, 
ab';' Annak-felette aze-is mon* 

dk a' Szent Prelátus: Az az Üldö
zés mind azért tortént volna néki, 
hogy azt a' méltóságot fél * vette , 
mellyet nem érdemlett volna. Az-
okáért kére O Szentségét; ízaba-
ditaná-meg 6tet attól a' méltóság
tól , és rendelne máit & helyébe , ' 
hogy a' Király, és az Orízág m.i-
radnának békeíségben. Vólcak ni-
mellyek az Udvarban , kik tanácsul 
adák a' Pápának; tselekedné-meg 
a1' mit Tamás kivan, az Orfzágnak 
békeíségéérc: de máfbk. mondának, 
hogy ha le - vennék a' méltóságot 
Tamásról, ki olíy eröífen vifelte 
magác a' jó 'Prelátus tifztnek hi-
vatallykban, alkalmatofság adat
nék, hogy más Prélátufok haíbn-
ló történetben lágyan vifelnék ma
gokat , és Klen ellen , 's a' magok 
lelkek ifméreci ellen cselekednének, 

ok, és Mártír élete. 
ellenek nem alván a' Tirannufok-
nak, kik az Anya-fzent-egyházat öl, 
dőzik. A1 Pápa meg-gondolván ez 
oknak eröfségét, meg eróffité ötét 
a'méltóságban, és meg-parantsolá 
néki, tarcaná-meg azt, a1 mig itil-
nék, hogy más-képpen kellene tse-
lekedni. Azon közbe monda néki 
hogy valamelly Kalaftromot válafz-
tana magának, a' hol néki térze
nék maradni , igyekeznék, hogy 
vifzfza mehetne f a' Királynak ked
vébe. A' Szent Érlek a' Potziáni Ka-
btftromat, a' Tziítertziai Ízérzetet 
válaíztá, és kére a1 pápát; öltöz-
tetné-fel öcet annak a' fzerzetnek 
ruhájába, és úgy tselekedék. A' 
Szent Pűfpók egy kevés ideig ma-
rada abban a' Kalaftromban, a'ho
vá fokán mentek hozzája az ö at-
tya-fiai közfii, kik minnyájan, fzám-
ki-vettettek valának , és ottan pa-
nafzolkodtak ellene , melly nagy 
nyomorúságra jutattak volna miat
ta. Ez dolog igen fzorongatta •&' 
Szent Érieket, és beisó fájdalmak
nak nagy gyötrelmét fzenvedte, de 
ö minden dolgát az lilennek aján
lotta. Tetfzék 6 Szent Felségének, 
hogy mindenütt valahová mentek 
azok a* fzegény fzámki-vetett né
pek , meg-iímérvén őket, és az ö 
(zámki-vetéíeknek okát meg - ért
vén, mindenütt bé-fogadták ókec, 
és nagy bőtsűiectel gazdálkodtak 
nékik: mivel-hogy a' Tamás fzenc 
életének, hire vala az egé*z világon-
Történek , hogy fokara közölök 
gazdagbak lőnek idegen orfzágban, 

hogy-
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hogy - fem a hazájokban Angliá
ban voltak.. 
* 11 . A'Király meg - érté, hogy' 

Szent Tamás abban a' Kalaítoüi-
b'an laknék; az-okáért követeket 
küldvén, meg-fenyege.té a' fzerze-
tefeket, hogy ha Tamáft ott tar-

. tanák, abban a' Szerzetben. léyS 
minden- Barátokat fzámkivettié az 
b Orfzágából. A' Szent Erfek, 
hogy azok a' Szerzetesek valami. 
kart ne fzenvednének 6 miatta; el-' 
méné abból "a* Kalaftromból, és 
a' Frantziai Lajos Király Udvarába 
méné,, ki nagy kegyeíséggel , és 
fzeretettel bé-íbgadván , igen b&-
tsületeffen tartá ötét. Követe
ket kfildé az Angliai Király , La
jos Királyhoz, kik által - kéri vaía 
6tet; ne tartaná- a' snaga Udvará
ban az 6 ellenségét, kit 6 méltat
lan tselekedetiért meg-fbfztott vol
na az Erfekségtól. A' jó Kerefz-
cény Király illyen módon felele né
kik : Mondgyátok-meg a ti Király
toknak, hogy én-is Király vagyok, 
mint 6 , de meg nem merném fbfz-
tani méltóságától a' leg-ízegényeb' 
Papot-is az énOrfeágombans és én 
nem tudom, hogy méréfzlette 6 
meg - bántani az egéfz Kercíztéay 
Anya-fzent-egyházat, meg-íbfztván 
méltóságától, melly leg • nagyon' 
az 6 Qrízágábah , egy olly nagy 
Szent embert, mint .Tamás. A' 
Követek viízfza ménének 
ba ezzel a' válafzfzal. 

ni. Az-után a' Pápa, és a'Fran
tziai Király egygyet. értének, hogy 

Angliá-

meg-békékefsék az Érfeket a1 KÍ-* 
rállyál; és mivei-hogy a' Pápa ex- .. 
comnuitiicatzio')'a.\ú fenyegeté a' Ki-'" 
rályt, ha azt a' gonofz vélekedését 
el nem hadná, végtére meg-fz&nék 
attól. Vífzfza-hivá a'z Érfeket a' 
fzámki-vetésböl, minden attya-fiai-
va l , és egyebekkel egyetembe, 
kik 6 érettek fzámki-vettetcek vol
tak.: Az Erfek a' Királyhoz méné ,' 
ki mint-hogy jo kedvet, és ember
séget mútata ö-hozzá, a' Szene 
Prelátus azon kére ötét; engedné-
meg , had' tselekednék törvény-
fzerént némelly P&fpokók ellen, 
kik az & fzámki-vetésének idején az 
6 igafsága-ellen, a' Király fiát Hen
riket, maga után k&veckezendS 
Királyságra eskftttették volna, mel-
lyet nem kellett volna tseleked-
niek, mint-hbgy a'Metropolitánus 
fzabadsága, és hivatallya" yólt áz. 
A' Király meg-engedé néki, a' mit 
kivána. t Viizfza-méne a' Szent em
ber az Erfekségébe,' és mikor bé-' 
méné Kantuária várafsába, eleibe, 
méné, és igen nag'y örömmel fo-
gadá 6tet mind az egéfz köfség.' 
Nem fok napokkal az-utátt, híváta™ 
a' meg - nevezett P&fpök&kec, és 
meg- parantsolá nékik ; tennének 
bizonyos elég-tételt a' vétekért? mi-
vel-hogy 6 meg-izenté , és meg-
parantsolta volt nékik ; ne tsele
kednék azt a' dolgot áz 6 igafsága, 
és méltósága - ellen ,: és 6k nem a-
kartak engedélmefek lenni. F vólc 
az oka, hogy a' meg-nevezett Prélá-
rafok ujjabban alkalmatofságot ke* 

Aaa 5 resé« 
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' résének oldozni az Érieket, és 1b-
kakac a1 magok vélekedésére húz
ván az Orfz'agnak Fö-emberi kőzűl, 
mind Egyházi, 's mind világi Urakat, 
a' Királyhoz ménének, és mondának 
néki, hogy az Erfek eí-akarná venni 
az Orfzágot tőle; és nem lett aláza
tosa vifza-térvén a' fzámki-vetésből, 
hanem fokkal ^evéllyeb', hogy-fem 
az-előtt volt. Es holott az-előtt kevés 
táríasággal járt, moít, mikor ki-mé-
gyen házából, az egéfz váras követi 
étet, úgy annyira., hogy a' Király ság-
ranints egyéb'heával, hanem hogy 
a' Koronát fejére tegye, és mond-
gya: én Királlyá, akarok lenni- Eze
k e t , és egyéb' hafonló dolgokat, 
mondának Henrik Királynak a' Sz. 
Ériek ellen, mellyek nyilván-való 
hamifskgok voltak: mivel a' népek, 
kik 6tet követték , nem egyébre 
tzéloztak; hanem mint-hogy Szent
nek tartották őtet , áldáft akartak 
tóle venni, és meg - akarták az 6 

. ruháit tsokolni. 
53. De a' Király inkáb' meg-ba-

raguván ezen, hogy - fem az elÓtt, 
azt monda: Mi dolog ez, hogy én 
nem fegéthetern magamot, és nem 
lehet békefségem ,egy Pappal az én 
Orfzágomban ? Átkozottak legye
nek minnyájan, kik az én kenye
remet efzik ; mert fenki közölök 
boízút nem áll érettem ez ember 
ellen. Ezeket az igéket monda 
Henrik Király ; mellyeket halván 
némellyek az ó tselédi közöl azt 
gondolák, hogy kedves dolgot tse-
lekednének a' Királynak, ha meg-

6k, és Mártír élete. 
ölnék az Erfeket. E' végre egybe 
adák magokat, négy iftentelen vak
merő, férfiak ; Kantuária várasíb% 
ménének, és meg-találván az Ér
ieket.,, fok panaízolkodáíbkac véte
nek eleibe , mellyeket a' Király 6 
ellene tett volna. A' Szent Prelá
tus minden dologra meg - felele, 
mentvén magát, a' miben vétkef-
nek itilterett vóina; és nagy ízívö-
nek mutatván magát azok ellen 
monda nékik, hogy nem félne az 
6 fenyegetéfektól: mert kéfz vúlna 
meg - halni áz.Iflen tifzcefségéért, 
és az ó Anya-fzent-egyhkzának fza-
badságáért. 

14. Azok meg-kérdék őtet, mi-
okért üldözné a' Prélátufokat, kik 
igen panafzolkodtak ő ellene a' Ki
rálynak. Felele a' Szent ember, 
hogy ó fzabadságot kére magátój 
a' Királytól, hogy tőrvény-fzerént 
kereíTe-meg a' maga igafságát azok 
ellen; és meg-engedte néki, mivel 
az ö bivatallyában , elegyítették 
volna magokat minden igaf-
ság nélkül. A' vitézek kiáltani 
kezdenek, hogy a' Királynak tifz-
tefsége ellen botsktotta a' nyelvét, 
és árulója lett volna , mint - hogy 
azokat üldözné, kik az ő fzabad-
ságával jót - akartak a' Királynak. 
Azomban nagy zűrzavar támada, és 
mint-hogy az Ériek háza-népe oda 
futának, és némelly Barátok a Ka-
íaftromból , a' négy őízve eskütt 
vitézek el-menének, és más népe
ket hivának, kiket e1 végre egybe
gyűjtötték vala, és nagy kiáltatta!, 

mond-
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mondván, hogy azt a' Király ízoS-
gálattyáért tseíekednék, fegyveres 
kézzel a' Szent-egyházra rohanának, 
meliyet a' Barátok , és Papok be
zártak vala, hogy meg - oltalmaz
nák az ó Préiátuíiokat. O pedig 
fel-kele a' fzékböl,, mondván : Az 
Iften Anya-ízent-egyházát nem úgy 
keli oltalmazni, mint az ellenség
től meg - fzallott erőfségeket; én 
kéfz vagyok meg-halni az Iften tifz-
tefségéért, és az Anya-fzent-egyház 
fzabadságáért. Az-után a' vitézek
hez fordulván: monda nékik.: Én 
parancsolom néktek az Iften réfzé-
r'61, hogy fenkit meg ne őllyetek 
az enyimek kőzíii; ha itt valami 
vétek vagyon, én vagyok annak o-
ka , nem ók: azért nem nékik kel! 
buntetéft fzenvedni , hanem tsak 
egyedül nékem. Ezt mondván tér1 

deire álla, és imádkozék az Iften-
nek: az Anya-fzenc-egyházat, és ön
nön magát néki ajánlván; és fegé-
tséget kére a' Sz&z Máriától, Szent 
Dieneftől, és a' t&b' Szent Patro-
nuíitól Egy a'Jiorérok kózűl nagy 
ditséretet akarván magának ízerze-
ni , kéménnyen hozzá vága a' fe
jéhez: de egy Odvardusi nevft Pap 
lévén ottan, fel-emelé a' karján, 
hogy oltalmazza Prélácufsát, és 
igen meg-íebefítceték : le-esck ofz-
tan a' pallos a' Szent Mártir fejére, 
és egy febet tón rajta, mellybŐl kt-
kezde a' vér tsorogni. O pedig 
magát le nem hajtván, (éra pedig 
teltét, karjait, vagy kezeit meg 
nem mozdítván eróffea, ' és álha-

, és Mártír élete. ' 37'f 
tatoffon meg - marada az imádság
ban , várván a' tőb' febeket. A' 
ki elsőben meg : febefité étet, kiál
tani kezde, mondván: vágjad, vág
jad, vágjad,* old-meg, őld-meg, 
Es mi'ngyárt íbk (ebeket tőnek a' 
Szene Érieken, ki le-esek kőzél az 
Oltárhoz, a' hol térdeire állott va
la , és az- ő Szene fejének agya ve
leje ki-omlék a* földre. 

af. Ezek-után az iftentelenek 
ki-menének a' Szent-egyházból di-
tsekedvén, és mondván: őríillyön. 
moftan bolondságának , és vakme
rőségének jutalmával, a' ki ő magái 
Királlyá akarja vala tenni. Az-után 
bé-mfínének a' Szent Pfifpők kama
ráiba, és fel-törék azokat, nem-is 
hagyának ott egyebet, hanem két ke
mény fzőróyet; de félvén, hogy egy
be ne gyűlne a' kófség, az 6 Sz.Pré-
lácuíibkért boízúrjilianij vagy'pedig 
reájok ne rohannának a* Papok, kik 
őfzve gyűltek vala, látván, hogy 
meg-íébeffittetect, a' ki Sz. Tamáft 
oltalmazni akarta; el-futának ki 
imide , 's ki amoda. Három efî  
tendő alatt mind meg-halának ezek 
a' fzentség törő gyilkofob. , Egy 
kőzülók , a' ki elsőbben meg-febefc 
iité a' Szent Pflfpöket, Szítziiíába 
hala-meg, őnnőn maga darabokra 
fzaggatván a* maga tulajdon teftét. 
Ez a' nyomorúk, halálának* orájáíi 
lévén, meg-vallotta, hogy ó , és 
a' tóbbi, kik abban a'Szentség - tő-
résben találtattak", a' mig életben, 
voltak , mindenkor refzkettek , és 
mint-egy halálos gyötrelemben vól-
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tak, és okofság nélkül; és min-
nyájan meg - vallották, Üogy az I-
ílen az 6 vétkekért, és Szentség-tó-
réfekért büntetné őket. 

<2.6. Minek-utánna az iítentelen 
Szentség-tórő vitézek el-menének, 
a' k&fség meg-értvén a' történt dol
got , a'Szent-egyházba futának. A' 
Papok, és a'Barátok egy koporsó
ba tévék a' fzent teftet. Kiki hoz
zája közelgetett, hogy látná ötét; 
és fokán íirtak az 6 PrélátuíTok ha
lálának keferves fajdalmáért; má-
fok kendőkkel, és kefzkenyókkel 
törölgették fel-vévén az 6 vérét 
a' földről, és azzal meg-kenték 
a' fzemeket magoknak , és a' töb
bit nagy ájtatoísággal, és tifztelet-
tel meg-tartották. El-jóvén az ét-
fzaka, a' Papok le-vévék a' ruhá
kat a'fzent teltről, és egy fzór 
'zákot calálának rajta, rodly a nya
kától fogva a' lábáig bé-fedte őtet, 
melly nagyob' fíralmát ízerze azok
nak , kik jelen valának, mondván 
egy-máfnak: Nem kivánt orfzágot 
e' földön; a' ki a' teftét olly nagy 
fanyargatáffal őldóklőtte. Az - után 
a' Püípöki ruhákba öltöztetek ő-
tet , és el-temeték egy koporsóban 
közéi a' Kereíztelő Szent János 
Oltárához. Sok betegek folyamodá-
nak oda kítlőmb-féle helyekről, és 
a Szent Tamás érdemi által mind 

ők, és Mártír élete. 
jó egéfségben térének-vifzfza a* há
zokhoz. Mikor ez a' Szent Pöfpgjj 
Mártiromságot Ízen védett, ötven 
három eíztendós volt. Meg-értvéa 
Harmadik Alekfzander Pápa az 6 ha
lálát , mi módon történt volna 
minek-utánna nagy bánatnak jelet 
mútatá az egéfz udvarral , ízorgal-
matofon meg-tudván az ő életét 
és tsuda-tételit, a' Szent Mártírok 
Lajítromába fzámlálá őtet; és meg-
parantsolá, hogy az egéfz Kerelz-
tény Anya-ízent-egyház meg-fzen-
teliye az 6 innepét, a1 melly napon 
mártiromságot ízenvedett, melly 
volt Karátson havának ap. napján. 
Kriftus Urunknak ezer fzáz hetven 
égy efztendeiben. Henrik Király 
jelenségeket mútata , hogy igen 
bánná az ő halálát, és azért köve
teket kfilde a' Pápához, ki azt mi-
velé véle, a' mi illendő vala: mert 
noha a' Király világoíTon nem pa-
rantsolta, hogy Szent Tamás meg
ölettelek , mindaz - által az igék , 
mellyeket mondott, voltak oka az 
6 halálának; és azért íel-válalá a' 
penitentziát, melly a'Római Pápá
tól adatott néki. Az-után meg-lá-
togatá a' Szent P&fpÖk , és Már-
tir koporsóját nagy alázatofsággal; 
és meg-íégéteték tőle egy hadban, 
meüyet az ő fia Henrik ellenne tá-
mafztott vala. 

Szent 
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Sz.TZIP WANUS Püfpök, és Mártir ékte. 
Pont%ius Diákonw áltál fommáha 

foglaltatott. 
1. Q Z e n t Tzipriánus Pűfpok , és 

kJ Mártir, noha fok dolgokat 
í r t , olly b&ksefséggel, és ékes be-
fzéddel, hogy meg-marad az 6 emlé
kezete, a' míg a' világ tart , mindaz
által hafznos, hogy az 6 nevével egy-
gyfet azé jofságos tseíekedetinek ,. 
és fzent életének emlékezete meg-
maradgyoix a' Kerefztények épüle
tekre, és elo-menetelekre. És mi
vel fók fzent emberek nagy gondot 
vifekek, hogy meg - írják a' márct-

^romságokat, meilyekec a' Kriftus 
jésus ízerelméért fzenvedtek né-
meily Szent Mártírok; illendő do
log, Szent Tzipriánus Mártírról-is 
írnunk, hogy maradgyon-nieg az ó 
emiékezete, mert o meg - térésétől 
fogva igen tekéntetes volt életében, 
és végezetre a' MártiromságbarL_». 
Tzipriánus tellyefséggel a' világi 
golgoknak adta volt magát, deáki 
tudományokat tanóla, meliyekben 
igen tudós len. A' Retorikát nyil
ván tanította Kártágóban az 6 ha
zájában. Atmíikmtánria mikor az 
Iftenhez meg-tére, é& bálványozó 
Pogányból KereCaényné lén , a' 
Szent Iráíhak olvasására adá ma-
gáti és a' tanóiáíTal egyetembe, 
igen kedves dolgokat tselekedék 
az íitennek. FeHfogadá, hogy 
Bfieg-'tartya_ a' tiíztaságot';• sl-adk 

Ssíatek Ei«íe. 

az attyától maradott &rókségét, és 
annak az árrát a'ízegényeknek oíz-
togatá; és ezzel két jó dolgot tsele
kedék:' mert meg-menekedék as 

rífzteletnek rendetlen kívánásától v 
mellyet magokkal hoznak z! gaz
dagságok } és tekélletes lén a ' j ó - ' 
ságos tselekedetben, mihent meg-
ifméré,. mi dolog volna az. 

. 1. Mint-hogy ónnön maga as 

Kriftus Jésus ezt a' tanátsot adá egy 
ifiúnak, ki téllyes életében hiv volt 
az.íften parantsolatinak meg-tar
tásában, és monda néki:Ma?í.:is)* 
•v.11. Ha tekéüétes ákarfz lenni, 
meny-el, add-el a' mid vagyon, és 
ad' a'. ízegényeknek , és kintsed 
léízen menyben : és j6j-el, kóvefs en
gem'. Tzipriánus jó kezdvén len
ni, tekélleteífen jó akara lenni; mert 
minden jófzágát el - adá, és a' íze
gényeknek adá. Ez tsudkiatos do
log vók ö-benne, mert a' ki magoí 
vét, nem mingyárt gyüjti-bé annak 
gyümSksétj a' ki feöilót piántál, 
nem mingyárt fzedi-bé annak Izél-
léjét; a' ki kórtővélyt, vagy al
ma-iát plántál, aem ajingyárt ízedi 
kÓrtovélyér, vagy almáját. Tzí-
priánusban láttatik ez a' tsuda, 
mert 6 tsak alig vetett magot, 
hogy annak gyfimifeét bé-'gyűj
tötte , alig plántált; volt feöl-
16c, és annak fzSllőjét bé - ízed
r e , és ollyhaiSar láttatának £>-ben-

Bb.b • ' ae 
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ne jófságos tselekedéseknek gyfi-
möltsí, a' mint az lilén, igéjének ^ 
és a" hitnek gy&möits-faja plántál
tatott az 6 lelkében. És noha Sz. 
Pál Apoílol azt tanktsollya: A' Ke-
refztségben nem újnak keli lenni a' 
P&fpöknek,. hogy kevélységgel fel
fuvalkodván ,. az őrdóg ítilecébe ne 
efsék: az az, nem jó néki mingyárt 
olly nagy méltóságot adni , mint 
3L Pöfpókség, hogy valami újságot 
bé ne hozzon az Iíten Anyaszent
egyházába, melly a' Pogányságra, 
"vagy eretnekségre okot adhatna: 
naindaz-által ez nem tartatott-meg 
Tzipriánuffal , mivel - hogy a' mit 
maiakban azidÖ tselekefzik, ö-ben-
ne meg-mivelte az 6 nagy, és ele
ven hite, és mingyárt Pappá fzen-
teketék. . Igen Jzentöl <íyakorlá 
annak a' tifztnek hivatallyát; meg 
nem ellenzetté 6tet az el-hagyott 
világi jóízágoknak emlékezete, és 
hogy látta magát ízegénynek len
ni ; meg nem ellenzetté ötét az 6 
feleségének hizelkedéíé , a' kivel 
élt pogány lévén; nem tartóztat
hatták - meg ötét a' világi riíztele-
tek, és böcsuletek, fém attya-fiai, 
vagy baráti; a' jófságos cselekedet 
tekédetefen meg-maradott ö benne, 
mivel jól fbndáltatott volt ottan. 
Ugy annyira,, hogy íemmi késértet 
nem árthatott néki, sőt mint Szent 
Jób az ö nyorooruságinak tetején, 
hálát adott az lítennek. 
-. 3. Papiévén, egy bizonyos há
zat tartott, melly mindenkor nyit
va volt a' feukÓlködóknek; keve-

fet tehetett, mert ízegény vók, de 
a' kevéffel a' mit tehetett, foha 
úgy hozzája nem "meiít özvegy, ár» 
va , vagy más-féle nyomorult íze
gény ember, hogy tőle meg nem 
fegécetett volna. Egy Tzetzílius ne
vű Pappal tartott barátságot, ki 
ötét okos beízédekkel , és fzent 
tanáts adáfokkal ki-hozta a1 hitet
lenség höl, és meg-kerefztelte ötét; 
e' volt az oka, hogy az-után Tze-
tziíius Tzipriánufnak hittak őtet. Ez 
a' Tzetzílius noha Tzipriánus barát-
tyának hivattatott, mindaz - által 
Tzipriánus Atcya-gyanánt tartotca 
étet: ennek a' feleségét, és attól 
való gyermekeit, hogy gondot vi-
felne reájok; és e' végre egy ré-
fzét az Attyától maradott jófzágá-
nak néki adta vók , és a' többit a' 
ízegényekre költötte. Tzetzílius ma
gára vévé ezt a' terhet, hogy Tzi
priánus jobban foglalhatná magát 
a' jófságos tselekedetekben, és az 
Iften ízolgálattyábsn , mellyekben 
olly tekéik teífen vifelce magát, 
hogy nem (ókkal az-után, hogy Pap
pá (zenteltetett. volna , Pűípökké 
válafztacék az egéíz Kártágói nép
től, Es noha annak a' méltóság
nak ellene, mondott volna, a' mint 
le-hetet, mondván , hogy Kártá
góban fok régj tudós, és ízenc é-
letö Papok volnának , kik inkáb' 
meg-érdemiének azt a' méltóságot 
nálánál, ki nem fok idővel az-elött 
bálványozó vók volna; de men
nél inkáb' ellene mondott, annál 
inkáb' a' köfség álhatacos vók, 

mond-
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mondván: Tzipriánusnak kell len
ni annak a' varasnak Pűfpökkivé. 
Tzipriknus a' maga házában méné, 
és az ájcokat jól bé-zárta: az_a 
egéfe kofség oda futa, és kőrny&l 
fogak & házát, úgy-annyira, hogy 
kénfeeritteték fel-venni azt a' mél
tóságot. 

4, Nem találtatnék .emberi 
nyelv , melly el6 - ízámlálhatná, 
melly nagy ízentséggel, és bóksef-
•séggel gyakorlottá azt a' tifztec. 
Igen irgalmas vóít az egygyfigyü-
ekhez, és'alázatofokhoz; de a' ke
vélyekhez , és a' biuságos ditseke-
dókhoz keménynek mutatta ma
gát. Mindenkor víg-ortzát múca-
• to t t , de azért méltósággal, úgy 
hogy nem tudhatták, ha fzerecni 
keUett-e inkáb' Ótet, avagy félni. 
Az 6 ruhái ne.m igen drágák vol
tak , de nem-is igen alá-valók; 
mert a' felettéb'. való , ártalmas 
lett volna, és az igen a latson nem 
íilendő volt az ő : méltóságához. 
Igen irgalmas volt a' fzegényekhez, 
és fok alamifnát oíztogacotc nékik , 
azokból a' pénzekből , meilyeket 
fok gazdag emberek b&vségeffen ad
tak néki. Kevés idó alatt , olly 
nevezetes lén Tzipriknus, hogy a' 
Pogányok igen ifmérték étet,. és 
nem keve&é gyűlölték ; mert 
oka volt, hogy fokán el had rák a' 
pogányságot , és Kerefztényekké 
lettek. Azokáért tanátskoztak egy
más között., mint élhetnék - meg 
óte t , igen kegyetlenül üldözvén 
akkor az Anya-fzent-egybázat- Vale-

6k> és Mártír élete." fff 
riánus, és Galiértus Tsáfzárok, é& 
minden nap fok Kerefztényeket 
meg - odvén. 

5. De az Iften nem engedé, hogy" 
azó halála olly hamar lenne; mere 
olly nagy ízent életű, és tudomá
nyú ember, mint Tzipriknus vala , 
egy kevés ideig ízűkséges volt az 
Anya-fzent-egyhkznak , hogy az & 
prédiklláíival, és ízent oktatkíival, 
fok lelkeket hozhatna-ki a vétkek
nek tömíetzéből, hogy penitentziát 
tartanának, és fókákat intene_s , 
hogy a' világot el-hadnkk, és fzer-
zeceí'ekké lennének : és fok fzuzek 
Kalaítromokba rekefzkednének, és 
órók tiízcaságot tartanának. Még
is ízűkséges volt az a' nagy Doktor, 
hogy az igafságot prédikállya az 
Eretnekeknek; és az egygyefséget 
az el-ízakadtaknak , és békeíséget 
az Iften fiainak. Még-is ízűkséges 
vők, hogy erődítse a' Mártírokat, 
és biztalíá őket a''gyötrelmeknek, 
és a' halálnak fzenvédésére a' Kri-
ílus jésus fzerelméért, nagy re-
ménséggel, hogy el-nyerjék az ó-
rók ditsőségnek koronáját Menny-
orlzágban. Szükséges-vúle hafon-' 
ló-képpen, hogy azok, kik a' jó-
fzágokat el - vefztették az űldőzés-
ben, vigafztaláít vennének tőle ; 
Matt.x^. v.ig. bizonyofokká té
tetvén, hogy ízáz annyit venné
nek , és az - Örök életet bírnak Men
nyekben. . 

6". Sok tartományokon, és vá-
rofoken által-menvén" az az üldö
zés, Kárcágóba-is el-érkezék, és oly 
: Bbb % »agy 
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nagy kegyetlenséggel, és döhof-
séggel gyakoroltatott, hogy rette
netes dolog volt látni, mi-képpen 
a' fzegény. Kerefztények félelem
mel , és rettegéffel tellyeíék lévén, 
kik imide, 's kik amoda futottak; 
moíl jófzágokat, moft eleteket akar
ván oltalmazni. Kevés idö alíatt 
a' t&mletzek meg-telének Kerefz-
tényekkel; és meg - úrefedének a' 
latroktól, és egyéb' gonoíz életű 
népektől.- Nem büntették a' go-
nofz tévőket , hanem tsak a' ki
ket a' pogányok Kerefztényeknek 
itiltek lenni. Kevés napok múl
va ki-hozatának a' Kerefztények a' 
't&mletz-ekböl, és külómb-íéie gyöt
relmekkel meg - ölerxetének a pia-
' tzokon. Nagy rakatokba hányattat
tak az 6 tellek , és nem találtatott, 
a' ki azokat inerté volna illetni, 
hogy el - temeffe. Mit kellec mi-
- vélni Szent Tzipriánus Pűfpöknek 
-olly nagy vefzedelemnek, és nyo
morúságnak idején? 6 a' Keretz-
tényeket moft ezeket, moít amazo
kat bizonyos titkos helyekre hicca, 
és prédikált nékik, mondván: hogy 
el-jött volna az idó, mellyben meg-

' látzik, ki volna igazán való barát-
tya az Iftennek végig meg "-marad
ván a'hitnek vallásában, nem fél
vén' a' kegyetlen tirannufoktól; 
Matt. ro . v.2S- mert nékik hatal
mok vagyon kárt tenni a'tefteken, 
de nem a' lelkeken. S&t mennél 

"inkáb' kínoztatnának a' tettek, an
nál nagyob' ditsóségek léfzen a' 

'íelkeknek. A?-okáért ne gyfilől-

iifpofc, .és-.Mártii életé; 
nék a' tirannufokát, kik üldözik 
vaía óker, haaem fzeretnék őker 
és imádnák Iftenc érettek; mert 
azt mondgya a' Kriftus jésus, Zu~ 
ccs 6. v. 32. hogy a' Kerefztények, 
és a' pogányok köz&cc való ki\-
lömbség e' volna , hogy a' Kerefz
tények mind baráctyokat, 's mind 
ellenségeket fzeretik; a' pogányok 
pedig tsak haráttyokat."' Meg-mú-
tatá nékik ezt a' jóságot, a' Kri-
ítuS' példájával, ki könyörgött az 
ötét meg-fefzitökért, és azért ha 
igaz fiai akarnak lenni, kővefsék 
ötét a' tselekedetekben. 

7. Sok hafznos dolgokat rende
le Szent Tzipriánus, hogy fok il
letlen dolgokat el - távoztaffon, 
mellyek minden nap történnek va~ 
la: úgy-mint némelly er&s fzívS 
férfiakat válafzta, kik.éjjel bizo
nyos órákon, el-hozták a1 Mártí
rok teílekcc a piatzokról, és el
temették azokat. Mátoknak azt 
rendelte, hogy a' Kereíztényekec, 
kik ki - fzabadúltak a' tőmletzból^ 
meg-febefittettek, és fok gyötrel
mekkel terheltettek lévén, vinnék 
a' magok házokba, és minden fzor-
galmatofsággal orvoíölnák - meg &.-
ket. • Máíöknak pedig azt rendelé, 
hogy a' Kerefztényeket, kiket a' 
Pogányok meg - akarnának fogni, 
és ők kíiíőmb-féle helyekre futná
nak, fegécenék ókét ételekre, és 
ruhájokra gondot vifélvén. Eze
ket, és egyéb' gond- vifeléíéket fzer-
ze a' Szent Pufpök abban a* nagy 
verzedelmes időben, és .annyi mél-

tosa-
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tósága vők a' dolognak rendelésé
bea, hogy kiki engedelmes volt 
néki; és noha. nyilván való veize-
delemre vetették magokat, rrsirtd-
az-ákal meg-tselekedték, a' mit pa-
fantsolt nékik. 

g. A'Prefektus, kiKártágóban 
öldőzte a' Kerefztényéket , efzébe 
vévé a'Tzípriánus jó - tselekedetit, 
de meg-értvén, hogy igea Veret
tetnék a' köfségtől, és nagy mél
tósága volna mindeneknél, nem 
meré meg-íbgatni 6tet, hogy meg-
őletteík, hanem meg-parantsoíá né
ki , hogy menne-el Kártágóból, és 
tőbbfzór vifzfza ne jone oda. A' 
Szene P&fpok engede a' parantso-
latnak, és el-menvén Kártágóból, 
Kofnbitanevű városba méné. Tsak 
nem egy efztendeig ott marada; 
meg-halván az-után a' Prefektus, 
Vifzfza téré kózél Kártágóhoz, és 
bizonyos kertekben marada, mel-
lyek attyától maradott örökségi 
•voltak néki, és ö el-adta vók azo
kat , hogy alamifnát adgyon a' íze-
gén yeknek ; de a' ki meg-vette volt 
t61c, ingyen vifzfza adá azokat né
ki , és ha az üldözés nem lett volna, 
Tzipriánus ismég el-adta volna azo
kat: ottan marada némelly napokig 
fok Papoknak, és jó barátinak úría-
•ságában, kik hozzája jöttek, kik kö
zül vókPontzius-is,ki az ó életét meg
írta. Kártágó varasából, és egyéb' he
lyekből fokán jöttek Tzipriánus 
látogatására, hogy véle lelki dol
gokról befzélgetnének, és minden
kor kedves kellemetesnek találúk 

ne 
tet. 

Ótet lenni. Kiki vigafztaláft ,< és 
fegitséget. vett 6 tőle, és minde
neket az Iften fzolgálatcyára intett. 
Némellyek az ö baráti kózűl azon 
kérték ótet ; menne mefzfzeb' a' 
váraitól, veízedelmes lévén az oc 
tan való maradkfá , hogy az új 
Prefektus, ki akkor jött vala, meg 

" gatná, és meg ne öletné ő-
De ö meg -értvén jelenésből, 

hogy egy efztendö alatt, az ő fzám-
kivetéfe-után, el-kellene nyerni a' 
mártiromságnak, koronáját, nem 
akara el-menni arról a' helyről, 
mert nagy kívánsága volt meg-hal-
ni a' Kriíius Jésus hitiért. 

• 9. A1 Prefektus roeg-ércé, hol
laknék Tzipriánus, és hogy fok 
népek mennének az ó látogatására; 
azokáért vitézeket külde, hogy 
meg-fbgnák 6tet, ki meg-fogattac-
ván , egy éjjel marada egygyiknek 
házában azok közül, a' kiktől meg
fogatok. Sok népek gyfilének oda, 
mert minnyájan kívánták életben 
látni az ó Prélátufokat, bizonyoj-
• fok lévén,' hogy hamar meg-halva 
látnak őtet. " Sok ájtatos afzfzo-
nyok-is ménének . oda, halgatni az 
ó ízent befzédét, de ő el-k&ldé azo
kat, hogy alkalmatofságot ne ad
na a' botránkozáfra.• .,. Követkéz! 
nap reggel a' Prefektus eleibe vi
tetek a1 Szent Páfpök, és Píifpő-
ki ruhákban vala öltözve, mel-
lyek nagy méltóságot jelentettek. 
Mikor a' Prefektus meg-látá őtet ,, 
monda: Te vagy-e ama' Tzipriá
nus, kit Fő-papnak hinak? EnTai-

B b b 1 priá-



Szent TzipriatiusPufpok, és Mártír életéi 3 8 2 
priánus vagyok, monda, a* Szene 
Pfifpök. Monda néki a' Prefektus: 
Tudod-é , hogy a"" mi Tskízárínk 
azt parantsollyák, hogy ha el nem 
akarod vefzteni életedet, áldoza
tot kell tenned a' mi líieninknek. 
Feleié Szent Tzipriknus : Én Ke-
reíztény -vagyok, és nem tehetek: 
*s nem-is akarok áldozatokat ten
ni az Iíleneknek , azért tseleked', 
a' mi néked meg-van parantsolva. 
A'Prefektus meg - haraguvék , és 
monda: Te ízentség-törésbeh éltél, 
és íokakat magad - után húztál; és 
minnyájan egyetembe ofzve eskűt-
tetek az Iftenek ellen , kiket a' 
Tsáfeárok imádnak; és íbha nem 
akartál engedni azok parantsolati-
nak. De mivel-hogy te vagy oka 
mind ennek a' gonofznak, azt aka
rom, hogy a' te tudományod, a' 
te véreddel iratta(sék-meg, hogy a" 
te tárfaid vegyenek példát tőled, 
és tanóllyanak a'te károdon. Ezt 
mondván , ki-adá a' fententzikt, 
hogy feje vétefsék Tzipriánusnak. 
Akkor a' Szent PSfpök monda : 
Végetlen hálák adaffanak az tlr 
íftennek, kinek tetzett, hogy meg-
íz-abaditson engem' e' teftnek töm-
letzéb&l. AV/itézek mingyárt el
vi vék öcet, hogy véghez vigyék a' 
fzentencziáe, és fok népek követék 
őtetiirván, és minnyájan fel-fzó-
val kiáltván 1 Vágjátok-el nék&nk-
is a' fejőnket véle egyetembe. 

. 1 0 . A' márdromságnak helyé
re érkezvén, a1 Szent Pűfpök le-
-vetkézék .a' Pufpóki öltözetekből, 

és azokat egybe fogván az 6 Diá-
konuílnak adá, és tsak egy vkfzon. 
ruhában marada. Az-után e g y é 
ves pénzt kére a' barátitól, kik je
len valának, kik hufz aranyat adá-
nak néki; 6 pedig a' hóhérnak 
adá azokat, fzolgálattyáért, met. 
lyet vár vala tőle. .Az ó baráti 
és a' Papok, kik jelen valának, icreri 
íirának , ' és a' földre teregetek ru
hájukat, hogy azokra folyna az 5 
áldott vére, maga bé-kóté magá
nak a' fzemeit, és térdeire alván,, 
a1 hóhér hivatallya - fzerénc tsele-
kedék. Mihent el-vágaték a' feje 
Szent Tzipriánusnak , mingyárt a' 
Papok, kik jelen valának, fogak 
az 6 teftét, nagy tiízrefséggel, és 
a koporsóba vivék; de mint-hogy 
a' helly, a'hová temetek, nyilván 
való volt; félvén, hogy a'Pogányok 
ki ne ámák , és el ne ízaggatnák; 
ugyan azon Papok kirásák onnét 
étzaka, és fejér Makrobius mezei
re vivék a' Szent teltet. Szent Tzi-
priánus vóít els6 Pfiípók , ki már-
tiromr/ágot fzehver-lett Afrikában. 
Sok Szent Atyák tettek emlékeze
tet az 6 életéről, és haláláról. Az 
Anya-fzent-egyház az 6 Innepétfzen-
teli azon a' napon, mellyen a' Sz.x 

Kornelius Pápáét, ki néki jó ba-
ráttya vólc, és fok leveleket írtak 
egy-máffiak; és ugyan azon a' na
pon fzénvedtek mártiromságot_s, 
de kftlómb helyeken, és nem azoei 
efztendoben, a'mint Szent Jéroni-
mus mondgya. A1 Szent Tziprik
nus Mártíromsága volt Kis.-Afz-

fzony 



Szent Bálás Pufpők 
fzony havának 14. napján, Krittus 
Urunknak 25-9. efztendejében. De 
az Anya-fzent-egyház az 6 ínnepét 
azon holnapnak 16. napján fzenteli: 
mivel-hogy 14. napján Szene Ke-
refzt Magafztalásának innepe, ti
zen ötödiken pedig a' Szentséges 
Szűz Mária Születésének Qktávája. 
fzenteltetik. Néha raég-'engedi az 
líten, hogy a' Szent emberek vét
kezzenek valami dolgokban, mert 
ha femmiben nem vétkeznének, azt 
álitnák felölök, hogy nagyobbak 
voltak, hogy-fem emberek. Ugyan 
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azorj. tórcéuék Tzipriánusnak r mert 
6 olly vélekedésben volt, hogy 
azok, kik az Eretnekektói "Kerefz-
tekecnek-meg, noha meg tartatott 
volna a' forma, .mellyet tart az A-
nya-lzenc-egyház a' Kerefzténység-
ben; mindaz - által ujjabban meg-
keüene kerefzteltetniek , és ebbeli 
vétkezett- De a' tninc Szent A-
gofton mondgya, ennek a' vétek-, 
nek makulája , meg-mefatott a' 
vérrel , mellyet ki - Öntött *z 4 
Mártiromságábao. 

Szent BALAS Pűfpők, és Mártír élete. 
fldetqfrá/ítes Simson-által fommá-

ba foglaltatott. 
I . , 4 Z időben mikor a*. Bálvá-

j£\ nyozás inkab' ki - terjedett 
Volna az egéfz világra, találtatván 
minden helyekben emberek, kik 
Bálványokat imádtak , és k&böl, 
's fából tsinált képeket; virágzott 
mindaz-által a' Kriftus Jésus hite - is, 
fokán lévén, kik annak meg-tartá-
sáért életeket le - téízik vala 7 ku-
lómb - féle mártiromságokat fzen-

* védvén. Egy ezek kózúl Bálás 
vol t , ki mindenkor fzent életet 
viíelvén, igazán mondhatcák róla 
a1 mint Szent {ob'róí: 'jtob. \.v.%. 
Hogy egygyögyu ember, és igaz, 
és líten réló, és gonolztól el-távo
zó. Meg-ifmérteték Balks Arme-

'niában Szebafte varasában, a* hol 
$ Pöípók volt, és egy ideig igaz-

gatá azt az Anya-fzerit-egyházat, 
mindeneknek nagy elégségére, vi
gyázó, b&lts, és igen líten tifzteli 
lévén_». 

2. Tórténék, hogy Diokletziá-
nus Tsáfzár igen nagy iMd&zéít in-
dita az Anya-fzent-egyház ellen: az-
okáért meg-értvén Szent Bálás, 
hogy egy kegyetlen tirannus Agri-
koJaus nevű, küldetnék a'Tsafzár-
tól Préfektufságra abba a' várasba , 
hogy meg - fanyargatná a' Kercfi-
tényeket; és gondolván, hogy ki-
vált-képpen ötét óletné-meg, mint 
fejeket: meg - akarván tartatni a' 
maga életét, az b juhainak hafz-
náért, egy igen darabos Argeus 
nevű hellyre futa, holott tsak az 
erdei vadak laktanak, és ottan la
kék egy barlangban. Gyakran megr 
látogatták Ócet az erdei vadak, és 

amint. 



584 Szent Bálás Pűfpc 
a' mint lehetett áldáft kértek tóle, 
mintha okofsággal éltek volna. Ot
tan néha Orofzlanyok , Tigrifek , 
Párdutzok, Medvék, Leepárdok, 
és F irkafok egyízer 's mind talál
tattak , és egymáft nem bántot
ták , hanem tsendeíségben voltak, 
mintha egymás között órók bé-
kefségek lett volna : midón a ! ízent 
ember imádkozott, mind meg-vár
t á k , hogy el-végezze imádságát, 
és az-után áldáft vévén tőle, kiki 
a' maga úttyára imdűlt. 

3. Agrikolaus igen fok Kereíz-
tényeket ólete-megSzebaítében; és 
hogy nagyob' gyötrelmekkel illef-
•le azokat , kiket napoként meg
fogattatott, fok embereket kűlde 
az erdőkre," fene-vadakat fogni, 
úgy-minr. Medvéket, Tigrifeket, 
és Oroízlányokat: hogy azok ízag-
gatnák-el, és ennék - meg a Már
tírokat. A' vadáfzok a' hegyre 
ménének, a' hol Szent Bálás vala, 
és fok vadakat látának bé - menni 
a' bariágba, mellyben 6 lakott, az-
okáért oda., közelgetvén , láták a' 
Szent Pfifpóken fiini, ki nagy mél
tósággal meg-áki' vala némeily va
dakat , melfek fokán valának 6 
kőröle: némellyeket meg-orvos-
lottj némellyeket meg-fényegecett, 
hogy igen kegyetlenek , és vér-
fzomjuhozók volnának ; mintha 
akarná nékik matatni, hogy érnék 
meg azzal, a' mi elég tápíálálbk-
ra. Ezt látván a' vadáfzok igen 
tsudálkozának , és vifzrza-térének 
értésére adni a' Prefektusnak, ki 

t , és Mártír élete. 
fok vitézeket külde, hogy fognák-
meg Báláit mind a' tób' Kereízté-
nyekkel egygyik, azt gondolván , 
hogy fokán volnának ottan. A.' 
barlanghoz ménének a' vitézek és 
be-menvén abba tsak a' Szent Pök 
p&ket találák ottan, ki imádkozik 
vaia; és mondának néki, hogy 
el-kelíene b vélek menni, mert 
Agrikolaus Prefektus akarna véle 
fzóllani. Mikor Szent Bálás meg* 
érté e' követséget, erről nagy 6-
römet mútata, és monda: Men-
ny&nk-el békével édes fiaim ; az 
Úr háromfzor jelent-meg nékem ez 
éjjel, értéfemre adta nékem a' ti 
jöveteleteket, mivel majd meg-ál-
doztatom 6 néki 7 meg - halván az 
6 hitéérc : én nagy hálákat adok 
néki mind a' buldog lelkekkel, 
mert méltóztatott meg - emlékezni' 
rólam. Ezt mondván ki-méne a' 
barlangból, és el-indúla a! vitézek' 
kel_9. / 

4. Es midón az úton volnának, 
a' Prefektus a'/ tómletzbe téteté 
őtet, holott az Úr Klen fok tsudá-
kat mútata a' Szent Pűípök - álcaL 
Egy gyermek halat évén a' torkán 
akada annak egy kaláfzíza, mclly 
fzavától, és lélegzetétől mcg-lbfzt-
v á n ő t e t , életécöi-is meg-íofctot-
ta volna, mivel emberi fegécség 
által meg nem orvoíolhattatik vala. 
Az annya, kinek tsak az egy fia va
la, igen nagy fzivbéli fájdalmat 
fzenvede miaua. Meg-értvén az
után , hogy Szent Bálás fok tsudá-
kac téfzenj hozzája -méné a fiats 



Szent Bálás "Pufpő 
kajával, és lábaihoz borulván, fok 
könyhullatáfckkal monda : Bálás 
a* Kriftus Jésusnak fzolgája kónyő-
r&ly rajtam. Jmé előtted van a' 
mi engem' fcorongat, és gyötör; 
kőnyőrfily azért rajtam nyomoruk 
keferves anyán. A' Szene Pűfpók 
kfoySrületefségre indulván az afz-
fzony k&nyhullatkíitól , és meg
értvén a' ízfikségét, térdeire áila, 
és kezét a' gyermeknek torkára té
vén , és ízeméit az égre emelvén 
imádkozék: Én Uram, és én líte-
nem , ki mindenkör meg-fegéted 
azokat, kik fegétségíil héjáit a' te 
nevedet az 6 fz&kségekben, kérlek 
halgasd-meg L:Z en imádságomat, 
hogy emberi fegétség nem talál
tatván ennek a' ceremtett állatnak, 
adgy fegétséget néki az Egb&i, és 
gyógyítsd-meg e' gyermeket a''te 
láthatatlan erőddel. Ezt monda a* 
feent ember, és a gyermek meg-
gyógyúla, és meg-adá őtet az an-
nyának, ki ha az-elótt firt keíeró-
.ségébe, kónyveze az-után nagy 
őrömébe, ditsirvén az Úr íftent, 
és az 6 Szentét. Meg - érté ezt 
a' tsudát egy ízegény aízfzony, ki
nek minden gazdagsága egy di(z-
nóban vala, meliytól a'farkas meg-
fofztá ötét. Az - okáért ez - is a' 
fzent emberhez méné, és fegétsé
get kére tóle illy nagy fzerentsét-
lenségben. A' Szent ember egy 
•kevefsé mint - egy nevete azon a' 
kéréfen , mindaz-által monda az 
afzfzonynak , hogy örvendezne, 
mert difznója meg - adatik néki. 

Sztniek Elete, 
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Melly úgy-is lén, mert ugyan azoö 
farkas azt a' difznót minden kár-
nélkúl yifzfza-hozá néki. 

5. Mikor Agrikolaus meg-érté, 
hogy Bálás fok tsudákat tseleked-
nék, maga eleibe viteté 6tet, és 
édeííen kezde véle beízélleni mond
ván : Szerentsés légyen a' te jöve
teled édes barátom Bálás, és az I-
ftenek elótt fzerelmetes. Te-ís jól 
találtaísál, felele Szent Bálás, de 
nem akarom, hogy Méneknek hijad 
azokat, a'kik ördögök: mert azok, 
és a' kik azokat imádgyák, mind 
örökké kínoztatnak az örök tűz
ben. Meg-haraguvék ez igékért a* 
Prefektus, és meg-parantsolá, hogy 
Bálás meg-verettefsék némelly tsö-
gös botokkal. Midőn ollyan mó
don verettetnék, femmi ízomorú-
ságnak jelét netn raútata, hanem 
fzuntelen ditsiri vala az Úr íftent. 
Látván ezt az első próbát a' Ti
rannus, a' tömletzbe viteté őtet, 
holot az 6 nyomoruságinak enyhité-
íiért, étket fzerze nékiazlften, mint 
Dánielnek régen; mert a1 ízegény 
afzízony, kinek Bálás viízíza-adatta 
vala a' diGznóját,.már meg-Őletetvén 
azt, egy darabot főve viye abból 
néki némelly gyftmóksőkkel egye
tembe. A' Szent ember minden 
dolgot érőmmel fogada, és midőn 
ennék, meg-kldá aze az afefzonyt , 
és olly foganatos lén az; Ő áldáfa , 
hogy annak-utánna femmi dolog 
heával nem volt az aízfzony , a 
mi fzákséges volna életének táp-
lálására. 

Ccc 6. Az-
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6- Az-után maga eleibe vitet

vén Agrikolaus a' Szent Pfifpőket, 
monda néki: Bálás, vagy tégy ál
dozatot az Ifteneknek , avagy fzen-
vedgy kegyetlen gyötrelmeket.. 
Felele a' Szent Pufpők : Az Ifie-
t iek, kik az Eget, és a' földet nem 
teremtették, vefzízenek-el, és át
kozottak legyenek.. En nem félek 
a' gyötrelmektől, meüyekkel ce_s 
fenyegetz engem'; sőt: ízeretem 
azokat, mert nékem az őrök éle
tet adgyák. Akkor a' Prefektus 
nagy dühőfeégre gerjedvén, mezí
telen vetkezceté otet; és egy fara 
fel-akafztatvkn karjainál fogva, vas 
•vefzfzőkkel meg-veretteté étet 5 és 
az-után vas fésűkkel éppen meg-
ízaggattatá az ő teltét; úgy-annyira, 
hogy mindenut tsorgott az ó vére. 
Ifin ég a' tőmletzbe vitetek , és mi
dőn az útón menne, fok vér folyt-ki 
az ő teltéből a' főidre, mellyec lát
ván hét ájtatos Kereíztény aizízony-
állatok, fel» fzedegetik vala azt, és 
meg - kenték a' fzemeket véle, és 
-tsókolván tiíztelik vala azt, Eízek-
be vévén ezt a' vitézek', meg-fo
gak őket, és a Tirannus eleibe ví-
vék, ki tellyes" lévén döhőfséggel, 
felsőbben meg-vereté őket, az-után 
egy nagy tüzes kementzébe vet-
té té : de femmit nem árta nékik 
a* tűz, hanem mingyárt meg-alúvék. • 
Mikor a' Tirannus ezt. meg - érté, 
hízelkedő beízédekel akará el-fordi-
tani az ő ízi veket; de igen álhatato-
foknak találván őket lenni a' hitben, 
mind a' hétnek fejeket véceté. 

Í , és Mártír élete. 
•j. Az-után maga eleibe víteté 

Szent Baiáít barmadízor , és kérdé 
öcet, ha még fem akarná az Ifte, 
neket imádni. Feiele a'. Szent 
Pfifpők: Iműdgyad te a' ki vak 
vagy; mert a' kinek lelki fzemei 
vannak, el nem hadgya mádni a' • 
Jésus Kriituft, kinek fzerelméért 
-a' Mártírok tulajdon életeket le
tették. Monda a' Bíró: meg-látom 
én, mit hafznál néked a'te literied 
ba egy méliy tóba vettetlek téged. 
Feieie a' Szent ember: Magam bé-
megyek oda, hogy meg-láfiád, ha az 
én literiem meg-ízabadíthat engem' 
a' vízből, a' mint meg - fzabadká a' 
hét afzízony-áila tokát a'tözes kémen-
tzéből, kiket nem régen oda vet
tettél volt. Es magára a Kerefzt 
jelét vetvén, maga bé méné a víz
be, melly két-felé ofzlék, és utat 
nyica a' ízent embernek, mint két 
kő-fal. Midőn Szent Bálás ollyan 
módon állana a' tóban , nagyon 
kiálta: a' kik az Méneket fzeretik, 
jöjjenek-bé ide hozzám, láfsák-meg, 
ha meg-ízabadithattyák őket az b V 
ftenek, a' mint engem' az én literiem 
meg-ízabadit. Némellyek a' Pogá
nyok kőzfil azt gondolák, hogy az h 
Ifteneknek méltósága a' földre ef-
nék , ha meg nem mernék azt 
próbálni, a' mit a' Szent ember 
monda. Az-okáért vakmerő-kép-
pen , nyóltzvan nyóltz bálványo
zok menének-bé a' tóba, kik min
gyárt el-merűlének , és oda vefzé-
nek, mint az Egyíptziufók, kik az 
Izrael fiait kergetik vala. 

8. Ki-



Szent Januárius Pűfpők, és Mártír elete. j g j 
g. Ki j&ve Szent Balks a'tóból, fzózat }öve-ki, roelly mind az egéíz 

és az 6 ortzája fénlik vala miric a' kórayfil allokcól hallaták, mond-
nap , és nem nézhetik vala őtet. 
Ezekkel femmit nem gondola a' 
kegyetlen Tirannus; sót nagyob': 
duii&fségre gerjedvén , ki - adá a' 
fententzíát, hogy Balásnak feje vé-
tefsék. Minek-elötte a' fó - vétel
re vitetnék Szent Bálás Píifpók, 
térdeire alván, imádkozék az líten-
nek , k&nyór&gvén , hogy a' ki 
6tet fegétségfil hiván , orvofságot 
kér ó Szent Felségétói a' toroknak 
akár minemű nyavalyájáért, mél-
tóztaísék meg-halgatni aztot. Min 

yán: Meg-baigatott téged az Iften, 
és meg-engedte néked, a' mit kér
tél. Az-után £ej,c vétetek a' Sz.. 
Mártírnak, és véle egyetembe két 
Kerefztény ifíúnak , és az & tefte 
némelly ájtacos Kereíztényekt&l 
Szebafte varasában temettetek, a' 
hol az íftea fok tsudákat tén az 
6 érdemiért. Az Anya-fzent-egy 
ház az 6 Innepét Bojt-elő havá
nak 3. napján fzenteíi, melly na
pon mártiromságot fzenvedett_9. 
Krittus Urunknak 289. efetende-. 

gyárt egy fényes TfUh& láttaték a' jében. Diúklétziánus Tsáfzár ide-i 
Szent ember felett, és abból egy jében_». 

Sz. JANUÁRIUS'Püfpók, és Mártír élete. 
Natális Péter , Fdnai Pűfpok-által 

fommába foglaltatott. 
I. OZent januárius PSípok, és az 

k3 6 Táríii: Fefztus, Szolius, és 
Prokulus .Leviták; Deíziderius Le
ktor , Akáizias -, és Eutikes márti
romságot fzenvedének Puteolis va
rasánál, Diókíetziánus Tsáfzár ul-
dözéíe aiattj annak a' tartomány-, 
nak Préfektufa lévén Timóteus, 
ki a' Tsáfzártól küldetett Nolába 
K-ámpaniai várasba , a' Kerefzté-
nyeket meg-rontani, ki meg-fbgá , 
és tómkczüe veté Szoiiuft a' Puceo-
li Anya-fzent-egyhaz Levkáját, és 
Eutikeit, Akátziuít, Nolai Kerefz
tény Polgárokat. De Szent Jaauá-
riult, Beneventutn varasának Puf 

p&két, parantsolá, hogy meg-fog- . 
nák, és maga eleibe-hoznák. Kit 
mint-hogy lem igéretek-által, fem 
fenyegetéíek - által, a' Bálványok" 
nak áldozatot tenni nem húzhatott 
volna; mi agyart meg. parantsolá, 
hogy három egéíz nap egy .tüzes 
kementzát fzöntelen gyújtanának, 
és januári ult minden kegyelem-
néíMl Vetnék-bé abba. De 6 alá-
zatollon imádkozván az Iítennek,-
és énekelvéa az Angyalokkal egye
temben, jár vala sétálván a' tM 
közepében , teftének, minden sérel
me néikáir Melíyet meg-izenének 
a' vitézek a' Préf ektuíhak, ki hogy 
jobban a' dolgot meg-tudhatná, 
meg - nyittaeá a' kemeatze fzáját > 

Qcc a és 



5 g S Szent Januárira Pűfpők, és Mártír élete. 
és nagy febefséggel ki - utvéh a' 
tűznek lángja, meg-égecc, és meg-
emérzte- fzámtalan környul álló 
pogányokat,-'-

a r Szent Januárius pedig ki-jő-
ve a* tázes kementzéböl, még tsak 
a* haja (zalai, vagy ruhái meg nem 
égvén. Melíy dolgot ördögi me-
llérségnek tulajdonítván a' kegyet
len Prefektus , meg - parantsola, 
hogy ismég a' tömletzbe vefsék 
ötét, és mafodik nap maga-elejébe 

" viteté, és duhofséggel tellyes lévén, 
olly rettenetes kegyetlenül jneg-
oítoroztatá, hogy az inak íe. fza-
kadoznának a'.tettéről. Az-után 
ifmég a' -tömletzbe téteté , a' míg 
nagyob' gyötrelmeket ki gondol
hatna, rnellyekkel inkáb' meg-ki-
mozhatnk. BenfevemtumiFefzcus Le
vita , és Defziderius Lektor a' Pre
fektushoz ménének, és igen fzo-
morkpdvkn a' Pufpőknek keferves 
győtrelmiért, könyörgenek érette, 

" többekkel egyetemben. Kiknek 
Gralmas panafzolkodkfít nem ízeri-
vedhetvén a' kegyetlen Tirannus, 
még-fogatván, és tneg- kötözvén 
őket, Januári u'shoz téteté. 

3. Ezek így lévén, Puteolis va
rasába akarván menni Timóteus 
Prefektus, meg - parantsola, hogy 
mind a' meg-nevezett Mártírok 
vas Lántzokkal meg - kötöztetvén , 
az ö fzekere előtt huzattatnának, 
a' tób' Keresztényeknek példájára, 
és rettentésére; és minnyájan a' va
rasnak játék néző helyére vitetné
nek > holott medvéket botsátank-

hak ellenek : a' fene - vadak ter-
méfzet-fzerént való kegyetlensé
gekről el - f sletkezvén, és fzdidek-
ké változván , mint a' juhok a' lá
bokhoz fekűvének a' Mártíroknak. 
Mellyet látván a' Prefektus, néni 
tudván egyebet Cselekedni , ki-
mondá a' fententzíát, bogy minnyá-
jóknak fejeket eí-vágnak. Midőn 
azért a' fö vételre vitetnének a' Sz. 
emberek, a' Prefektus tsudkiatos^ 
képpen , mind a' két ízeméivel 
meg-vakúla; vifzfza-hozatvkn Szent 
Janukriuft, kére ótec, hogy imád
koznék érette az lftennek , és fza-
badkaná-meg őtet attól a' nagy 
nyomorúságtól. Ki imádkozván, 
mingyárt meg-nyeré ízeméinek vi
lága c néki. Melly nagy tsudát 
viíágoflbn látván a' Pogányok , őt 
ezerén meg-térének k&zűíők a' Kri-
ftus hitére.' 

4. De a Prefektus hálá-adatlan 
lévén a' jó téceményért, a' gonoíz-
ban meg-ákalkodvan, sőc inkáb* 
nagyob' dűhöfségre gerjedvén, an
nyi pogány népek meg-téréséért, 
vifzíza - kőidé a' többivel egyetem
ben Janukriuft a' Mártiromságra, 
kit kére egy őrqg ember, hogy 
hadna valamit nékik, mellyet meg
tarthatnának az ó Mártíromsága, 
és halála bizonyságára. Kinek a' 
Szent Pfifpők azt igiré, hogy nya
ka vágáfa-után , néki adgya a' kefz-
kenyőjét. Fejeket vévék azért a1 " 
Szent Mártíroknak , úgy-mint Sz, 
Januárius Pufpőknek, Feíztus, és 
Prokulus Levitáknak, Defziderius 

•Lektor-



Szent Januárius Pűfp 
Lektornak , Akátzius, és Eutikef-
nek. Szolius pedig, ki a'többi kő
zött bátra!}' fzívönek mútatá ma
gát lenni, mind addig fogságban 
marada, míg magától a' Prefektus
tól meg-óleték. Szene Januárius, 
Mártíromsága ízenvedéfe - után , 
meg-jelenék az öreg embernek, és 

*,~az igéret-fzerént, mellyet életében 
tett vala néki, meg-adá néki a' 
kefzkenyőt maga vérével meg-feít-
ve , mellyel bé-fedte vala magának 
a' ízeméit, midőn el-vágták a' fe
jét : mellyet a' jámbor óreg ember, 

• mint egy nagy tsudának jelét, rneg-
mútata az igafság fzolgáinak, kik 
vifzíza-jónek vala a' martiromság
nak fzolgálcatásáról. Ugyan abban 
az órában, mellyben a' Szent embe
reknek fejei el-vágatának. Timó-
teus Préíektus az ördögtől el - ra
gadtatván , és rettenetes - képpen 
győtrettetvén , rút halállal vége-
ződék. 

f. A Szent Januárius Pöfpók 
Annya ugyan azon órában Bene-
ventum varasában, látá álmában, 
hogy Menny-orfzágba vitetnék a'fia; 
és meg - jegyezvén az órát, és a' 
napot, úgy taláiá, hogy ugyan ak
kor fzenvedett halált a' Kriítus hi
tiért. Annak-felette mikor Szent 
Januáriusnak feje vétetődék , ma
ga kezeivel tartván a' fzemei előtt 

'2.' kefzkenyőjét, akkor egyetembe 
a' feje el - vágattatván a' teliétől, 
egy ujja a' földre esek a' kezéről; 
és midón a' Kerefztények el-akarák 
temetni az ö teltét éjjel , a' tób' 

ik, és Mártír életéi %$$ 
Mártírok teltével egyetemben , 
meg-jelenék nékik Szent Januárius, 
mondván: hogy keresnék-meg az 
ujját, mellyet a' fejével egygyfitt 
el-vágtak. Mellyet nagy fzorgal-
matoísággal meg-mivelének , és el
temetek a' váras mellett mind azo-
kat a' Szent telteket, nagy tifzte-
lettel, és Kereíztényi ájtatofság-
gal, Annak-utánna a' kórnyül va
ló várafok, kegyes, és jó akarat
tal, kiki Patronuít, és oltalmazót, 
válafzta magának azok kőzöl a' 
Dítsőséges Mártírok teltei kőzöl. 

5. A' Szent' Januárius teftét 
Iíteai fugaliás által Neápolis vara-
fa-béliek válafzták magoknak, mel
lyet elsőben Puteolisból Beneven-
tumba, az-után a' Szent Szöz he
gyének Kalaltromba, és végezetre 
Hatodik Sándor Pápa idejében , 
Neápolisba vittek, és nagy tifzte-. 
lettel a' nagy Szent-egy-házba hely-., 
heztettek, holott fokfzor igen igen 
nagy tsudák látzottak. Es el
sőbben azok kőzöl , amaz őrák 
emlékezetre méltó , hogy régen 
Vefuvius hegyéből tözes golyóbi-
foknak nagy fokasága ki - öcvén, 
mellyek nem tsak a' kőzél való 
mépeknek, hanem a'távúlvalóknak-
is igen nagy félelmet, és rettegéíl 
fzerzettek, rettenetes-képpen el
rontván azoknak tartományokat; 
ennek a' Szent Púfpőknek érdemi-
áltál, tellyefséggel meg - ízöntenek, 
és el-ólcattak. Az-is halhatatlan 
nagy tsuda, hogy ugyan Neápolis 
varasában, moft-is az 6 vére egy 

Ccc 1 &veg 



5 9© Szent Donát Pűfpők, és Mártír élete. 
•fiveg edénykében tartatik , melly tek Mártirotnságot fzenvedének ' 
jói-lehet oízve-forván meg-ízára- Diókletziánus,ésMakfzimiánusTsá-
dott , és keményedett , mindaz- fzárok idejében. Kriítus Urunknak 
által mihent a' fejének elejébe té- három - fzáz ót efztendeje táján, 
ízik, mingyárt meg-lkgyul, és el- Szent Mihály havának tizen - ki
olvad, mint-ha újjonnan öntetett lentzedik napján. 
vólna-ki a' teftéból. Ezek a' Szén-

Szent DONÁT Püfpók, és Mártír élete. 
Béda3 és tőP Autorok-általfórumá

ba foglaltatott. 
I . Tjlte-fzegett Juliánus Tsáfzár 

XX idejében,Tuftziái Aretziábaa 
fzenveclett Mártiromságot Szent 
Donát Püfpók , ki úgy látzik, az 
Égből adatott vigafztaíására az em
bereknek. Ez a' Szent Nemes 
Nemzetfx vala, és ugyan Juliánus 
táríaságában fel - neveltetett. Es 

' az 6 Mederé R_ornában, Szent, és 
tudós Pigmentus nevft Püfpók 
vol t , ki ,6tet Kis-pappá fzentelé. 
Az-utárt Juliánus Tsáfzárrá lén , 
és hite-ízegett bálványozó, fok Ke-
relztényeket meg - öletett, kik kö
zött vók a' Szent Donát Attya. 
Es & Romából el - futván Tustzián 
Aretziába jőve, és Hiíárión ízent 
életű Baráthoz, ki által Iíten fok 
tsudákot tett , tárfaikodék. A' 
váras Préfektufa Aproman, Sz. Do-
nátushoz, ésHiláriohoz jőve, az ör
dögtől meg-ízáiott egy tiát ő hoz-
zájok hozván, kit e' Szent emberek 
meg-ízabadkának. Mikor az ördög 
abból a' tettből ki-méne, fei-fzóval 
kiált vala, mondván: Donát ki-özé 
í>tet az 6 házából. 

a. Szent Donát Pnfpök egy na-
pon Misét mond vala, és a' népet 
áldoztattya vala. A' kehely, melly-
ben a1 Kriítus vérét fzenteli vala 
fiveg volt: némelly Pogányok reá 
jővén, el - tőrék azt. Ez Iíten te-
lenség igen vifzfza - tetzék Szent 
Donátnak, a' mint a' tőb' jelen
lévő Kerefztényeknek-is.. A' Sz. 
Pfifpők egybe fzedeté az ófzve-ron-
tatott kelyhnek darabotskájt, és azo
kat az oltára tévén , imádkozék: 
és a' darabotskák egybe forradának, 
és a' kehely egéfz lén , mint az 
előtt. Szent Gergely írta-meg ea: 
a' tsudát. Hogy pedig tsak kö-
nyórgéíivel az őízve-rontott edényt 
egéfzfzé tette, a' Bálványok tifz-
telecétől őtt fzáz Pogányoknál töb
bet meg-téritett. Azon kívül töb
ben meg- tértének , midőn látták, 
hogy a' Szent P&ípők kőnyőrgéré-
re a' fzáraz föld meg - vizefedett 
egy tsöpp eísó az égbÖi nem jővén. 

3. A' Tsáfzárnak egy Euiztáfzius 
nevft tifzt - vifelöje vala , kinek, 
gondgya volt a' Tsáfzári minden 
jövedelmeket bé - fzedni Tustziá-

ban: 



Szent Donát Pűfpok, és Mártír' élete. 
ban: és alkalmatofság adatván útra 
menni , a felesége kezében hágya 
minden pénzt, rneilyet bé-ízedett 
vala , hogy meg-őrizze, melly nagy 
fömma vala. Az félvén , hogy él
ne lopnak , vermet áfa a' háza 
fzegletében , és a'" férjété! rea bi-
zattatott fomma pénze mind el-
rejté. Történek az-utáa, hogy 6 
véletlenül meg-halna , és nem lén 
ideje meg-mondani a' pénzt hová 
áfta volna. Vifzíza-tére az 6 fér
j e , és igen bánkodék a' felesége 
halálán: és nagy fzórongatásban 
vala, nem tudván hová tette vol
na a'felesége 6-reája bízatott pénzt. 
Láttya vala magát halálnak vefze-
delmében heiyheztetve lenni: Mert 
gondollya vala, hogy a' kegyetlen 
Tsáfzár azt gondolná, hogy azt a' 
pénzt gonofságból magának akar
ta volna tulajdonítani: és így fze-
gény rettenetes gyötrelmeket, és 
még halált-is fél vala magára kö
vetkezni. Nem tudaEufztáíziusmás 
orvoíságot találni, hanem Szent 
Donáthoz folyamodni: és meg-be-
fzéllé néki igen nagy fzorongatá-

3 9* 
sát. A' Szent ember könyőrfiie 
rajta, és véle egyetembe a' felesé
ge Eufroízba koporsójához méné. 
Szent Donát imádkozék az Iften-
hez, és oíztán fel - fzóval monda: 
Euíroízina ad1 tudtunkra nékünk, 
hol hadtad a' pénzt? Az meg-fe
lele a' koporsóból, és meg - jelenté 
hová rejtette vóína ; oda méné
nek , azon helyen meg-ásák, és tel-
lyeíséggel úgy találák, 

4. Annak - felette egy ember 
három-fzáz forint adofságát meg - fi
zette; de a'kőtelező levelet vifz-
fza kérni el-felejtette. Kinek ha
lála után ama' gonofz ember, a* 
kőtelező levéllel hamiffan élvén, 
a' feleségétől ez adoíságot máfod-
fzor kereíte volna, ha fzent Donát 
a' férjét Ifteni er&vel fel nem tá-
mafztotta volna- Ki meg monda, 
hogy az adoíságot meg-fizette: és 
a' hamis patvarkodó embert, meg-
fzégyenité. Szent Donát Püfpők, 
Hite-ízegett Juliánus Tsáfzár alatt 
mártiromságot fzenvede Szent tii- __ 
lárionnal egyetembe. 

Szent TZIPKIANUS, és JUSZTINA 
Mártírok élete. 

$Sfa%ián%i Szent Gergely-ált al fom~ 
mába foglaltatott. 

I . \ ' mint nintsen gyalázattyá-
í \ ra Szent Pálnak, azt mon

dani felöle , hogy üldözője • volt 
az Anya-fzent-egyhaznak: fem Szent 

Máténak, mondván felőle, hogy 
vámos, és uíörás volt; mihek.elót-
te mind egygyik, 's mjpd máfik meg
tértek volna: mivel-hogy az ő nagy 
jőfságos cselekedetekkel bé- fedez
ték , sőt tellyefséggel femmive-

tet-



g 9 2 Szent Tzipíiánus, és 
tették az 6 elébbi fogyatkozáfokat: 
Úgy nints gyalázattyára Szent Tzi-
priánuíhak-is, mondani felőle, mi-
némíi vófc meg-téréfe-előtt: mint
hogy noha íbk fogyatkozkíi voltak 
n é k i ; azokat mind bé - fedezte, 
sőt femmivé te t te , az 6 ízent éle
tével, mellyet vifek meg-tércfe-
utkn_9. 

2. Antiókia tárásában egy ne
mes nemzetu, igen fzép termetű, 
és igen ájtatos leányzó vala. Tzi
priánus , ki ugyan abban a' varas
ban lakott, igen fzereté &iet. Ifiú 
ember vala Tzipriánus, nagy Filo-
fzofus, de fokkal nagyob' ördöngös : 
elsőbben késérteni, és fzorgalma-
toztatni kezdé a' leányzó ízívét 
követekkel, levelekkel, ajándé
kokkal, és igiretekkel; de a' Szent 
Szűz győzhetetlen ízível ellene_s 
mondott mind ezeknek az oftrom-
láfomnak, -kevefec gondolván az 6 
ajándékival, és kevésbet ö magá
val. Látván Tzipriánus, hogy vég
hez nem vihetne igyekezecét ol-
lyan módon; ördögi meílerséggel 
akara győzedelmes lenni. Elő hivá 
az ördögöket, és áldozatot tén né
kik, örök barátságot igirvén nékik, 
és hogy nem akarna máft imádni, 
fem ifmérni Iften gyanánt, hanem 
a' ki néki ízerzené azt a' leányt. 
Az ördögök ezt az ígéretet vévén, 
Juízcinához ménének , és éktelen 
xút képzeteket, és tifztálalan gon
dolatokat kezdenek botsatani a' ízi-
vébe. Kiki erőlködött, a' mint 
lehetet^, el-forditani a'Ju&úna fzi-

Jufztina Mártírok élete' 
vét , hogy a' Tzipriánus fzerelmére 
hozhatnak őtet. Mint-egy eleibe 
vitték néki Tzipriánuft, mint ízép 
ifiat, gazdagot, jó erköksűt , és 
néki nagy ízeret&jét Gyakran for
gatták az 6 elméjében , a' kedves, 
és fzerelmes befzédeket, meílyekec 
mondott néki, mellyeket ő femr 
minek állított. 

3. A' Szent Szűz efzébe vévén 
az ellene való nagy késértetet, az 
Iílenhez folyamodék, és térdeire al
ván leg-titkosb' kamarájában, igen 
ájtatofon imádkozék, könyörög
vén ő Szent Felségének , hogy a' 
mint meg - fzabaditotta Susan-
ná't a' gonofz vénektói, és Szent 
Teklát az 6 nyughatatlan Jegye
sétől , és tób' Szenteket haíönló 
vefzedelmektől: úgy méltóztatnék 
őtet-is meg-ízabaditani a' jelen va
ló vefzedelemtől. KónyÓrge a' 
Dksőséges Szűz Máriának-is, hogy 
fegétené-meg őtet aban a' nyilván 
való veízedelemben. Az imádság
hoz bőjtőléfeket, ízőr-óveknek ke
ménységét, földön való alúváfo-. 
kat , és egyéb' teíli fanyargatáíbkat-
-is hozzá kaptsola, és íliyen mó
don győzé-meg a' késérteteket; és 
győzedelmes lén az őrdőg ellen, 
ki meg -ízégyenittetvén vifzfza - té
ré Tzipriánushoz, és meg - vállá, 
hogy 6 femmit nem tehetett Jafzti-
na Szűz ellen. Azt-is monda néki, 
hogy ennek az oka az , mivel jufz.-
tina Kereíztény volna, és az ör
dögöknek femmi hatalmok , és e-
rejek nintsen a' Kerefztények el

ten j 



Sz. Tzipriánus, és Jufz 
len , ha önnön magok hatalmat 
nem adnak nékik. 

4. Mikor Tzipriánus meg-érte 
ezt a' dolgot, ki nem mondhatni, 
melly nagy .lén az 6 fzívének faj
dalma ; nem a'Juíztína fzerelméért, 
hanem-hogy ifméré a' maga vétkei, 
hogy az ördögöket tifztelte , és 
nékik engedelmes lett volna , ki
nek olly kevés tehetségek vagyon. 
Ebben a' gondolkodásban lévén , 
ki-akará őket vetni, az ő átkozott 
mefterségekkel egyetembe, és Ke-
refzténnyé akara lenni. Meg-jelen-
té e' rend-béli igyekezetét Antí-
mus nev& Pöfpéknek , ki abban a' 
varasban vala; ki meg - parantsolá 
néki, hogy égetné-meg mind azo
kat a' könyveket, mellyek az ör
dögi mellerségröl volnának néki: 
az-után elégségefen meg-tanitá ő-
tet a' hitnek dolgaiban, és meg-
kerefztelé Ötét, Minek-ucánna pe
dig meg-kerefztelteték, mind tud
tára adá Jufztínának, mondván néki, 
hogy nagy kötelefsége volna hoz
zája: mihc-hogy ö adott volna o-
kot reá, hogy az igafságnak , és 
a' Kriítus jésus hitének iíméretére 

..'jutott volna. Mikor Szent Jufzt'ma 
ezt meg-érté, igen ör&le, és há
lákat adván az lílennck, néha egy-
máíral kezdenek beízélgetni , és 
biztatták egy-máit, hogy jó elő
menetelt tegyenek az Itten fzolgá-
lattyában; es aíkahnatofságot acik-
nak, hogy fokán bé-vennék a' hi
tet , és meg-keré(ztelkednének. 

j . Abban az időbea Máfodik 

Saenick i l t te . 

ina Mártírok élete. 3 95 
Kiaudius volt a Római Tsáízár, kí 
az ö helytartóját Aureliuft a' nap
keleti tartományba k&ldé.' Ez U-
dózi vala a' Kerefztéayeket, a" 
Tsáízár rendeléséért, és meg-arc-
vén, hogy Tzipriánus, ésjufzúna 
Kerelztények, volnának, és okóE 
adtak, hogy fokán meg-kére(zteU 
kednénekj meg - parantsolá, hogy 
meg-fogattatnának; és meg-kér
dezvén Tzipriánuft V és áíhatacos-
nak találván ötét lenni a' hitben, 
mezítelen vetkeztető ötét , és az 
egéfz tettét meg - fzaggattatá bizo
nyos vas horgokkal. Jufztínác pe
dig artzul tsapdoftatá , és az-utát* 
kegyetlenül meg-oftoroztatá.. Mi
nek-utánna illyen módon meg-kí
noztatta volna a (zent Mártírokat, 
a' tömletzbe téteté őket , a1 hot 
némelly napokig lének: de látván, 
hogy álhatatofok volnának a' hit
ben, és femmi módon nem akarnak 
a* Bálványokat imádni, ki - vketá 
ókét a' tŐmletzböl, és fzurokkal, 
fágygyúval, és viafzfzal forró teli 
edénybe téteté őket. Meg-hábo-
rodek egy-kevefsé juíztína, mikor 
abba a'rettenetes forró edénjsb*. 
akarák őtet vetni: de Tzipriánus 
meg - eröllité őtet ; és fzívec, ada 
nékir és így oda vettetének mindi 
a' ketten; de Itten kegyelme-ákal, 
femmi fajdalmát nem érzének: az* 
okáért végetlen hálákat adának 5-
Szent Felségének.' Ki-vétetének 
a' forró edényből, és víízfza - vite
lének a'tömletzbe, Az-után ál« 
kalmatoíTsága lévgn Aureliusnak 

Ihld . Niko-. 



394 
Nikómediába menni, meg-paran-
tsoíá, hogy a'Mártirok-is oda vi
tetnének i és ottan minek-utánna 
kjp&mb - féle fok gyötrelmekkel 
meg-kinoztatta vóina, fejeket vé-

.teté nékik. Az 6 teftek hat na
pig állott temetés - nélköl, mivel 
íenki nem mert azokhoz nyúlni; 

- de végtére a' Kereíztények éjjel 
. el-vívék onnan, és egy hajúba té

vén Romába vívék őket > holott 
elsőbben egy majorban temetteté-

Szént Eufztákíus Mártír élete. 
nek , és az-után bé-vitetének a* 
várasba, és Konftántzia nevű Szent
egyházban temettetének. . Azt 
mondgyák, hogy moftan az teftek 
Plátzentzia varasában vannak. Az 
Anya-fzent-egyház az 6 Innepekec 
ízenteli azon a' napon , mellyen 
mártiromskgot fzenvedtek, melly 
volt Szent Mihály havának 16. nap
ján Kriítus Urunknak iji. efz-
tendejében, máfodik Klaudius Tsá-
fzár idejében. 

Szent EüSZTAKIUS Mártír élete. 
Metajrájítet Simeos^ is Sz, AntonU 

us, Fhrentxiai Erfik-által Jbm-
mába foglattatott. 

I . r-pRajánus Tsá&ar idejében, 
JL vala Rómában egy Fejedel

mi ember Plátzidus nevű , ki a' lo-
•vas feregeknek Kapitánya vala, ki 
noha pogány volna, mindaz - által 
olly tselekedetekben gyakorlottá 
magát j mellyek 6 magokban jók 
voltak, mivel-hogy 6 könyörületes 
irgalmas, igaz vala, és az lírához 
hiv. Történek, hogy Plátzidus egy 
nap vadáízni menvén, egy fzép 
öreg ízarvaft látna , és az - után 
kezdéíarkantyúzni a'lovát: a'ízar-
vas egy bizonyos magas htgyen 
meg-álla, holott Plátzidus hozzája 
közelgetvén > úgy látzék néki , 
tnint-ha a* ízarvai kőzött egy Fe-
fzfilee vólha a' fzarvafnak, és egy 
feózatot hallá, melly monda néki : 
Miért.úidöíz engem' ? Mingyárt le-

{zálla a'lováról, és le-térdepelvén 
a' földre, monda: Ki vagy Uram , 
a 'k i nékem ízóilaÍ7 ? Feleié a' fzó-
zat: En vagyok a' Kriítus jésus 
az Iften fia, ki Mennyekből a' főid
re fzállottam, és meg-fefzíttettem 
az emberek idvőíségéért, és har
mad napon fel-támadtam. Felele 
Plátzidus: Mit akaríz Uram, hogy 
tselekedgyem, miben akarod, hogy 
néked fzolgáílyak? Monda néki: 
Azt akarom, hogy meg - kerefztel-
tefsél te » és feleséged, és az egéfz 
házad népe; és így meg-talállyad 
az igaz utat Menny-orízágba menni 
Minek-utánna pedig meg-kereíztel-
tetel, azt akarom, hogy tűrj, és 
ízenvedgy , hogy fzorongatáfokat 
örömeit féí-váíally, mellyek te re
ád jőnek az én fzeretetemért. Eze
ket mondván, el - rugafekodék a' 
fzarvas, és el-enyéfték előlié. 

a. Igen tsudálkozék azon Plá
tzidus 



Szent- Eufztákii 
tzidus V mi rajta történek. Illecé 
az Iften az 6 felvét, és világofsá-
got ada néki, hogy meg-ifmérné 
a' lelki vakságot, és nyomorúsá
got , ^melíyekbsn találtatott, kö
veket , és fákat imádván. Vifz-
íza-méne házába, és -meg - jelenté 
az 6 igyekezetét némelly Kerefz-
tényeknek, és végezetre meg-ke-
refzteltecék, és a5 Kerefztségben el-
váltóztatá .a'Pláczidus nevet, és 
Eufetákiusnak hivatá magát. A' 
felesége-is Teopiízta meg - kerefe-
teíteték-az 6 két fiacskáival egye
tembe, kik közül egygyiknek ne-. 
ve Agapitus, és a' maiiknak Teo-
pifztus. Nem fok napokkal az-után, 
jólmeg-tanitiatvánEufztákius a'Ke-
reiztényi hitre , az Iften engedel-
méböl, igen kezdé ótet üldözni 
az ördög, mint Szerit jóbot. El-
söbhen mind meg - Ölé az ö lábas 
marháit, mellyek igen fökan vol
tak, az-után meg-halának az ö 
fzolgái, és jobbágyi, és kevés idó 
alatt minden jófzágát el-vefzté; és 
olly nagy fzegénységre ju ta , és 
úgy el-hagyattaték a' világtól, hogy 
Jténfkerittetnék kimenni Romából, 
tsak magán élni, egy ízegény ma
jorban. Ott-is' öldőzé ötét az ör-

^d&gj mert fel indita némellyeket, 
hogy meg - fbfztanák őtet feleségé-

* tő i , kiknek ö nem álhata ellen-. 
nek: de az Iften meg-óltalmazá a' 
feleségét minden ferteztetéítol. Az 
o k é t fiait-is el-veízté,'és egyedfú 
olly nagy fzfikségben marada, hogy 
kénízerictetnék egy gazdag paraízc 

> Máítk élete* $$f 
emberrel lakni; ki ötét egy ma
jornak gond-vifelöjévé tévé. 

3. De noha Euízxákíus olly nagy 
nyomorúságra jutott volna, mind-
az-által minkenkor Kereíztényi erős 
firivet mutatott minden nehéz dol
goknak el-ízenvedésére. Az Iftea 
meg-próbálk ötét mint Szent Jóbot: 
És midőn illy nagy nyomorúság
ban volna, meg-emlékezék róla, és 
a' régi boldog állapottyára vifzCza 
hozá ötét, miveí-hogy had támad
ván Trájánus Tsáízár ellen, és ö 
gondolván, ki volna a' Fejedelmek 
közül alkalmatosb' az ellenséget 
meg-verni, meg - emlékezek Platzi-
dusról, és fzorgalmatoíTon fel-ke-
refteté őtet, és meg - találván, is-
még Generáliísá tévé őtet. Ki fel
vévén a' tiíztet, midőn hadat gyűj
teni menne, meg - ífméré az ő két 
fiát, Agapituft , és Teopifztuft a' 
féregben a vitézek kőzött. An
nak felette meg-találá a' feleségét-
is" egy alatson rend-béli ember há
za ban,ki a'fzarándokoknak volt fzál-
lás adója- Ki nem mondhatni, 
melly nagy öröme volt Szent Eu-
fztákiusnak, és melly nagy hálá
kat adott az Mennek, látván, hogy 
annyi nyomoruságokból meg-íza-
badült , és a' felségét, 's a' fiait 
meg - találta. 

4. Annak-utánnameg-győzvért 
az ellenséget, és nagy betsfilet-
tel vifzfza-térvén Rpmába; Trájá
nus Tsáfzárc halva taJálá, és Adriá-
nus válafctaték helyébe a' Tsáfzár-
ságxa. Igea nagy örömmel , é> 

Pdd % pom-



3 9^ Sz.K-rifzántus, és 
pompával fogadák Euíztákiuíl Ro
mában , miat a' Tsáízár, *s mint 
az egéíz Tanács. Es mind-hogy 
fzokáíbk vók a' Római Kapitányok
nak ; hogy midőn gyózedelmeíTen 
viízfea - jöttek Romába, a' Jupiter 
Templomába mentek , és ottan bi
zonyos áldozatokat tettek; Szent 
Euíztákius menté magát; hogy 6 
oliyan dolgot nem mivelheme , 
mint-hogy 6 Kereízcény volna. A' 
Tsáfzár, ésa 'Tanáts , és az egéfz 
kófség " azt mondák, hogy az-ucán 
foha femmi gyozedelmek nem len
ne , ha az Ifteneknek ízokoct ál
dozatokat t§nni , el - múlatnák. 
Szent Euíztákius femmi-képpen nem 
akará azt mivelni , álhatatoííbn 
mondván , hogy 6 Kereíztény vol
na, az-okáért nem akarna áldoza
tokat tenni, hanem tsak a' Kriftus 
Jésusnak. A' Tsáízár igen meg-
haraguvék , és parancsolá, hogy 
Euíztákius a' feleségével, és fiaival 
egyetembe az Oroízlányok közé 

Dáría Mártírok élete. 
vetteísék : hozzájok méné egy o-
roíziány, de nem bánta őket, ha
nem le-íékfivék a1 Szentek lábai
nai. Látván ezt a' Tsáízár, egy 
nagy réz 6krőt tsináltata, és ab
ba bé - rekefzceté Szent Eufztákiuít 
z feleségével, és fiaival egyetem
be, az-után nagy tüzet rakata alá- -
ja. Uly mártiromságoc fzenved-
vén, ki-adák lelkeket ezen dicsősé -
ges Szencek az Iílennek. Meg-
nyittaték az őkór, és a' Szentek 
teíti egéfzfzen caiáltatának , még 
tsak egy haj-fzála fem égett volt 
meg az 6 fejeknek , hanem tsak 
meg-hóltak vala. Melly dolog igea 
nagy tsudálkozására lén a' Pogá
nyoknak , a' Kereíztényeknek pe
dig nagy épületekre : kik vévék a* 
ízent telteket, és nagy becsületté! 
el-temeték azokat. Ezek a' Szen
tek Mártiromságot ízenvedének, 
Szent Mihály havának ig. napján, 
Kriftus Urunknak n g . efztende-
jében_». 

Szent KRISZANTÜS, és DARIA 
Mártírok élete. 

Várinus. és Armímus, és az Anya-
•-. fz,ent-egyhá%NotáriuJt-által meg

íratott. 
I . A Lekízándria varasában egyTa-

l \ nátsbéli Pollémius nevű Fe
jedelem vala , kinek egy Kriizán-
tus nev5 fia volt. Ez a' Pollémius 
a' fiával, és egyéb' háza népével, 
és minden gazdagságával Romába 

méné lakni.; holott nagy fzefecec-
tel bé fogadtaték a' tanácstól: ts 
igen tifztelteték Numeriánus Tsá-
ízártól, ki néki helyt adá- a' Tanács 
Urak kőzött. Jó alkalmatofsága 
lévén immár Pollémiúsnak Romár 
ban , gondot vifele, hogy az 6 fia 
Krifzántus (kinek nagy ércelme, 
és éles elméje nagy reménségec 

mutat 



Szent Krifzántus, és Dária Mártírok elete.' %^y\ 
mutat vala) a'^deákUudományok- dá'őtet, és a'maga táraságában 
ban eyakorlaná- magát. Szorsaí- tartá egynehány nannkio-: ^ m w . yyaKoriana- magát. szorg; 
matos lévén Krifzántus a' tanó-
lásban , és könyveket forgatván, 
történek Ifteni gond-vifelés által/ 
hogy egy könyvre talála , mellyben 
az Evangéliumok voltak meg - írva, 
mellyeket 6 elöl kezdvén mind 
végig olvasá. . Meg - volvasván , 
nionda az ifiú önnön magának: Te 
Kriízante addig forgatod a' fetét-
ségnek könyveit, hogy a' világof-
ságnak könyveit meg - találtad. 
Tehát jó dolognak itiled-e' lenni, 
hogy el - hagyván a' világofságot, 
vifzíza-térj a' fetétségekre ? Nem , 
nem. Job' léfzen néked olly em
bert kerefned, a' ki jól meg-magya-
rázza néked ezeket a' könyveket, 
és ki-nyilatkoztaífa azt aranyat, ezu» 
ftöt, és drága köveket, meüyek 
ottan vannak el - rejtve , - hogy te 
azokkal élheís. 

i. Az naptól fogva fzorgalma-
tos volt Krifzántus, hogy egy új 
meftert kereffen, ki tanicaná-meg 
ötét az új tudományra, mellyct ö 
meg-talált vala; és meg-érté,-hogy 
egy Kalpoforus nevfi Kerefztény 
ember jól értené a' Szent lráfo-

' kati de magát egy barlangba rej
tette vóina az úldözéfnek félelme 
miatt, mellyet a' Kerefztények el
len tselekedtek. A' barlanghoz 
vitetek az iíiú, és igen kére Kal-
pofbruft; tanitaná-meg ötec a' Kri-
íius Jésus törvényére, és magya-

:gynehány napokig; és meg
tanulván azt, a' mint kívánt vala 
tudni, meg-kerefztelteték; és úgy 
meg-erősődék a' hitben, hogy hét. 
nappal az-után, nyilván prédikál-
lott Romában , mondván , hogy 
a'Jésus Kriftus igaz Iften. Meg-
láták ötét a várasbélí némelly Fő
emberek , kik az-elótt véle nyájas
kodtak : ezek az Attyához méné
nek, és mondának néki: Vifely 
gondot, mert a' mit a.te fiad tse--
lekeízik , a' te fejedre fog - térni, 
és te onnét vétkefnek itiltetel len
ni ; mitsoda újság ez ? ö a' Kriftus. 
Jésuft Mennek mondgya lenni. 
Ha ez a' Tsáfzár föleibe érkezik, 
félek, hogy fem néked, fem néki 
meg nem kegyelmezz. Poliémius 
ezeket halván , igen meg-haragu-
vék, és haza menvén, a' fiát a' 
tömletzbe vetteté, meg-parantsol-
ván , hogy mérték - ízerént adná
nak enni. Ezt nem igen bánta 
-Krifzántus, mert ó fokkal többet 
akart fzenvedni a' Kriftus derei
méért. f 

3. Es ki-hirefedvén ez a' dolog 
az ö baráti, és attya-fiai között, 
egy kőzűlök ízólla Pollémiusnak, 
és monda: Ha azt kivánod, hogy 
a' te fiad meg-váltóztaffa igyeke
zetét , kedveskedgyél néki, és 
tartsd teíti gyönyörűségekben ötét.' 
Kerefs néki egy okos, és fzép le
ányzót , és ad fcleségöl néki; és 
illyen módon a' feleségéről való rázná-megnékiaz£vangéliomot. Az 

Iften embere nagy (zeretettel foga- gondolkodás, el-felejteti véle Ke 
Ddd j ' ráz; 



•y^S Szerit Krifzintü&i 
refeténnyé lenni. Engedvén ez 
tanácsnak Poiiémius, el-kéízistete 
egy házat az 6 palotájában, és e-
géízíen fel-ékeíitteté azt, íélyem „ 
és aranyas ízöayegekkel, és kárpi
tokkal; az-xitím ki-vétet i Krí-
ízántust a' tömletzböl, és abba a' 
házba vitetvén , igen gazdag , és 
drága ruhákba öltozteté ócet. Meg-
parantsolk két ízolgáíójáoak , kik 
igen fzép leányzók valknak , hogy 
ízép ruhákba 61t&zvén, és mago- . 
Jtat fel-ékeíitvéa , mermének-bé aJ 

meg-nevezett házba, és tseleked-
nék , hogy az ifiú közösülne vélek, 
nagy ajándékokat ígérvén nékik, 
ha azt cselekednék; és igen fenye
getvén 6ket, ha úgy nem jseíeked-
nének. Annak-felette azt rendelé , 
hogy mindenkor ei-kéízitett afealok 
lennének ottan , drága, és frifs ét
kekkel , és borokkal meg-rakattak. 

f. A* Szent ifiú a'feemtelen le
ányzók kózőtt, és a' frifs eledelek kö
zött, nagy tiízteíségeffen, és ízemér-_ 
meteűen marada: nem illette az ele
deleket; és a* leányzókat haragos íze-
mekei nézte, mint-ha mérges kígyók 
lettek volna, és ötét meg-enni jöt
tek volna. A' hizelkedefek, és ked-
veskedéfek , meílyeket a' leányzók 
néki cselekedtek, és a' gyönyörűsé
ges beízédek, meílyeket mondottak, 
vífzíza verettek a' Kriftus fzolgájátói 
a' hitnek, és ífteni félelemnek paisá-
vaL Ő fél- emelte ízeméit a' Terem
tőhöz, és mondotta: Én Uram, és én 
íftenem figyelmezz az én fegécsé-
gemre j mondgyad az én lelkemnek : 

tés'üárl&Mártirok élete. 
Én vagyok a'te idveíséged. Oh édes 
Uram kicsoda elégséges magát meg
oltalmazni ettől a' hartztói, mellyet 
az ördög talált, ésazó.ízolgki ké&i-
tettek, ha te Uram Iften meg nem fe-
géteíz a' te hatalmas kezeddel ? Igen 
meg-tsallya magát, a' ki aztgondol-
lya, hogy magát meg-óltalrnazhac-
tya a'tifztátalanságtól, és meg-tart-
hattya a' tifztaságot maga tulaj
don erejével: íz&kség, hogy a* 
fzent malaíztodnak vizével meg-
ókafsék az a' pokolbéli bujaságnak 
tüze. A' teílí gyönyörűség egy ke
gyetlen fene-vad, melly rejtekben 
áll,az életnek erdejében, hogy a* 
lelkekre tobáanyoa, és'ekiyellye 
6ket; és a 'k i el-fzalad az 6 kezei
tói, és el nem fzaggattatik tőle, 
te-néked kell háMikat adni- An
nák-okáért , hogy én néked teliyes 
ízívemböl hálákat adgyak, aláza-
toífon könyörgök néked, hogy a' 
mint Jófefet tifztálan afzfzonyá* 
tói meg-fzabaditád , úgy engemet-
is ízabadits - meg ezektói a ízem-
telen aízízony állatoktól. 

5. Ezt monda KriSzántus, és 
meg - halgattaték: annak füleitől, 
ki -mindenkor • hall, ki olly -méliy 
álmot botsáta a' két aízízony ál
latra , hogy úgy el-aíuvának, hogy 
ha abból a' házából ki nem vitet
tek volna, fel nem ferkenhectek 
volna.. Annak-utánna monda Pol- . 
lémiusnak egy baráttya : Ezek a' 
Kereíztények minnyájan őrdÖngő*-
sök, és bfivös - bájóíok , és Kri-
ízáacus könnyea meg-tsalhatta ezc -

a' kéc 



• Szent Kiiízimis, és D; 
a* két egygyfigyfi leányzót; kerefs 
azért egy igen bólts,, és okos fzü-
zet, és küíd-bé hozzája , mert az 
mind meg-tselekfzi, a'mit teakarfe. 

-Monda Pollémius: Hol találhatunk 
"•egygyet ollyant ? Monda a' barát-
• tya: Vagyon egy a' ízüzek koz&tt 
Minervában; kihez fzépséggel, el
mének élefségével, bőltseíséggel, 

- és ékes befzéddei , nintsen hafon-
' ló ebben a' varasban; és immár van 
annyi ideje, hogy férjhez mehet. 
Mennyünk hozzá fzólkni, vifel-
lyünk gondot, hogy vegye-fel ma
gára azt a' dolgot r és igirjük -meg 
néki , hogy meg-nyervén azt, a' 
mit mi kívánunk, légyen férje né-

• ki Kriízántus, és véle egyetembe 
légyen 6vé minden örökséged. 

6. A' leányzóhoz ménének, és 
igen nehezen reá vévék 6cet, hogy 
fel venné azt a', terhet. Ezt a1 leány
zót Dáriának hittak, ki drága ru
hákba -ólt6zvén, bé-méne az ifiú-
hoz, és kedveskedő édes befzé-
dekkel k5fz&nté otet , mellyeket 
b&ltsen, és okoffan mondott arra 
tzélozván, hogy meg - változtatná 
igyekezetét, és 6tet feleségül ven
né. Az erős ifiú fegitségül hiván 
3? Szent Lelket, illyen módon fzól-
la néki: Te okos leányzó , ha a' 
te ékes, és mefterséges- befzéded-
del engem', ki halandó ember va
gyok , igyekezel meg - fofztani a' 

. Kriftus Jésus fzerelmét&l, hogy én 
téged fzereífelek, és feleségül ve
gyelek téged, és te velem, és az 
én jófzágommal . 6r.v«ndezhefs , 
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mennyivel inkáb' kellene az hal
hatatlan Király Jésus. Kriftus, élő 
Iften fiának fzereiméc kerefned? 
mellyet könnyen meg-nyerhetnéL, 
mivel-hogy tsak a' belső fzépségét 
kerefvén a' léleknek, fel-ékefitvén 
azt jófságos tselekedettel, és meg-

. tartván ízívedet tifztán az Mennek, 
meg - nyered azt: és illyen módon 
fzép léfzefz mind kfils& - képpea,, 
's mind belsö-képpen; meg-fzeret-
nek téged az Angyalok; az Apo-
ftolok, és Mártírok, meg-fegétnek 
téged; és maga az Ur Iften jegye
sévé íogad téged; és gazdaggá té-
fzen téged Mennyekben,'- oliy gaz
dagságokatadván náked, mellyek-
kel mind Őrökké órvendezhetz. 

7. Felele néki Dária: Nem em
beri hafzonért , fem pedig, hogy 
férjem légy, téged meg-nyerni jöt
tem én ide ; hanem a te Atyád
nak k&ny - hullatáfiért, hogy té
ged a' mi Ifteninknek imádására 
vifzfza - vigyelek. Monda Krifzán-
tus: Minémü okokkal akarod t e , 
hogy én azt tselekedgyem ? Fele-

. le Dária: Ezek az okok, hogy nints 
hafznosb', fem fzükségesb' doíogaz 
embereknek, mint igaz hiteket meg
tartani ; mivel - hogy azt meg-utál-
ván, íeg - nagyob' haragjában ef-

- nek minden Ifteneknek : tnelly né
kik igen nagy károkat fzerez. A' 
mint ellenébe , a' kik az Ifteneknek 
kedvében vannak, fok jókat nyer
nek: mivel-hogy ha nékik fzolgá-

•lunk, meg-ériznek, és óltalmaz-
• nak minket. Akkor Krjfzántus 

minc 



400 Szent Krifzántüs s és Dária Mártírok élete. 
mint egy nevetven, monda: Oh 
te tudós leányzó, mi módon őriz
hetnek mirTket azok a' te Iítenid; 
mivel - hogy nékik ízfikségek va
gyon az» ebekre, kik éjjel a' tem
plomokban legyenek , hogy el ne 
lopattaffanak a' tolvajoktól: anaak-
- felette, hogy a' főidre ne eífenek, 
vas fzegekkel feegefztecnek az ól-
cárokra ? Felele Dária: Ha a' tu
datlan kófség imádhatná az lite
rieket 3 nem látván az ö Bálvá
nyokat , és képeket; nem volna 
ízfikség a.' templomokban tartani 
azokat; de iílendó dolog, hogy ott 
legyenek azoknak haíbnlatoíságok 
márványból, aranyból, ezftilbol, 
vagy fából tsináltatva, hogy tefti 
ízemekkel láttatván azoktól , kik 
6ket imádgyák, tanóllyak-meg, és 
értsék mit kellyen lelkekben i-
mádni. 

8- Monda Kriízántus : Viígál-
lyuk-meg egy-kevefsé, ha üabad-e' 
nékik azokat imádni, kiket ezek 
az ábrázatok jelentenek: Nyilván 
való dolog , hogy a' ki nem fzent, 
és nincsenek magában minden er6k, 
nem érdemli az ííten nevét. De 
kérlek téged , minému joíság, vagy 
ízentbég találtatik Szaturnusban, ki 
meg-óite tulajdon fiait kisdedek 
lévén, és meg-ette azoknak húsát ? 
Mi dologért, érdemlené Jupiter, -
hogy 6tet imádgyák? mint-hogy 
a' mennyi napot é l t , annyi házaf-
ság-tőréfeket , gyilkofságokat, és 
egyéb' éktelen vétkeket tselekedett ? 
t meg-oke az Attyát3 el-foglalta 

O-rzágát i meg - ók né.neüyekec 
a' maga fiai közű! : fok izüzekec 
meg-fzeploiitert: fok aízízony álla
tokon eróízakot tett: tulajdon nén-
nyét vette magának feleségfii: o r . ' 
döngós, és bűvós-bájos volt; mi-
vel-hogy fok állatoknak formájára 
változtatta magát. Micsoda líten-
ség láttatik Merkuriusban ? ki tel-
lyes vólc tsalárdsággal , föívéa)^ 
ki-kereskedett, és ízővecségec ve
tett volt az ördögökkel, és min
den nap áldozatokat tett nékik ? 
Apolló hafonló-képpen nem érdem
li, hogylften gyanántimádtafsék, az 
ó paráznaságiért, házaíság-t&réíiértj 
és egyéb' nagy vétkeiért. Ha pedig 
ízemeídet azokra fordítod, kik Iften 
atzízonyok gyanánt tartatnak, meg
látod az irigy Junót, a' kevély Pal-
láíl, és Vénuít; azon bujaságot, 
és tifztátalanságot. Ezekkel a' dol
gokkal nem tellyeíek-e' a' hiitoriák, 
mellyek el6-beízéilik az 6 életeket? 
és a' Poéták a piatzokon járván 
éneklik. Az-okáérc ha ezek, kik 
nagyob' ííteneknek tartatnak, azt 
a' nevet meg nem érdemlik: a'kik 
kifíebeknek tarcatBak5mi-képpen ér
demlik, hogy ííteneknek tarcaűknak. 

9. Monda Dária,'én nem aka
rom , hogy mi hidgyánk a' Poéták
nak abban , a' mit az Iftenekról 
.mondanak, mivel nékik ízabadsá-
gok vagyon a-' ízóllásban : hanem 
azt akarom , hogy hidgyünk a' Fi-
lofzofuíoknak. Ezek fok féle ma. 
gyarázatokkal meg-mútattyák a1 

világnak , igazgatásáé 7 mondván 3 



Sz&ít Kriízántus, ésDí 
Tiogy Száturnus az időt jelenti, Ju
piter a' meleget ., funo a' levegő
eget ,' Venus a' tüzet, Neptunus a' 

, vizét, Tzeres a' földet; és így a' 
többi mind kőtömb' dolgokat je
lentenek. Monda'Krifzántus : Ha 
így vagyon, ebben inkáb' meg-lá-
tzik a' Báívknyozóknak vaksága: 
mert nyilván :való dolog, hogy 
abrázatokat nem tsmál-nak azoknak 
a' dolgoknak, meilyek mindénkor 
jelen vannak. De a' fold, a' viz, 
cfiz, levegö-ég" mindenkor jelene 
vannak; tehát mi-okért tsinákat-
nak Bálványok ezeknek a' dolgok
nak. De ha tsináítatnak-is, miért 
nem imádgyák magokat ezeket y 
hanem tsak a'Bálványokat ? Ta
láltatik e' valaha egy Király , ki 
fzabadságotadna, hogy a' maga fze-
méllyét meg-fzaggatnák; és imád
nák a' képét, vagy Bálványát ? Hid-
gyed bizonnyal okos leányzó, hogy 
íém a' víz, fem a' leveg6-ég, fem 
egyéb' valami teremtett állat nem 
érdemli, ^hogy imádtafsék, hanem 
tsak az Ur ííten, ki mind ezeket 
teremtette, igazgattya , és meg-

•" tartya; és meg-parantsollya nékik, 
hogy gyom&ltsöt hozzanak , és 
minket táplállyanak. 

10. Ezeket, és halbnló dolgo
kat monda Krifzántus Dáriának, 
ki mint okos, és az Iftentöl meg-fegé-
tetett fzfiz meg-alázá magát, mond-
ván,hogy Kerefzténnyé akarna lenni. 
Igen er&le Kriízántus, hogy meg
nyerte volna annak az okos (zúz
nék lelkét. Azt végezek egymás 

Síentek Elete. 
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között, kpgy azt mondanak, mint* 
ha házafságban- élnének, de a' há-
zafságnak paláftya alatt, tartanák^ 
meg fzfizefségeket. illyen módon 
Krifzántus meg-Czabadúla abból a* 
fzorongatásbólj mellyben tartya va-
la ötét az Attya, és alkalmatofsá-
ga lévén néki, meg - kerefztelteté 
Dáriát, és mind aJ ketten egygyutt 
lakának, sérelem-nélkúí meg - tart
ván a' tifztaságot. Annak - felette 
Krifzántus fok embereket meg-tér 
ritett, és oka vók, hogy meg-ke-
refztelkednének. Dária-is hafoialó-
képpen fok afzízony állatokat- té
ritett -a' Kriftus hitére. És mind 
a*'ketten fókákkal el-hiteték, hogy 
azok-is tartanák-meg a' tifztafsa* 
got. E* volt az oka , hogy nagy 
zendfilés támada a' varasban. A" 
köfség.Tzelerinus Prefektushoz mé
né panafzolkodni; némelly ifiak pa-
nafzolkodtak, hogy el - vefztették 
volna mátkájokat Dária miatt; né
melly afzízony állatok azt mondót^ 
ták, hogy nékik nem lehet férjek 
Krifzántus miatt. 

* i i . A' Prefektus meg-fogatá ezt 
a-' két Szentet., és Klaudius nevft 
Kapitánynak adá, hogy visgálna-
meg az 5 igyeket, és vétkefeknek 
találván, büntetné-meg ókét. A' 
Kapitány a Jupiter templomába 
vívé Krifzántuil, és mint-hogy 
nem akará a'Bálványt imádni, meg-
parantsolá, hogy verette tnék-meg. 
Olly igen kegyetlenni meg - kinoz-
taték, és fzaggattaték az 6 tefte, 
hogy látzottak az ö tsontyai; és 
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4o 2 Szent KrifzaMuSi és Dana Mártírok élete." 
feeíső réfeei. Mindaz -áltál álhata-
tos lévén Szent Krifzántus az ő 
igyekezetében, a' t&mletzbe vite
tek, és lántzokkal meg-terheiteték, 
de a' lántzok porrá lének, és a! 
fzent ember fzabadon marada. Az
után a' Bíró egy ökröt meg-nyúza-
ta , és Krifzántuít mezítelen an
nak bérébe tétetvén , egy- egéíz 
nap a' napnak hévségében tartatá, 
de az néki femmit Rem árta. An-
.nak-utánna vifzfza - vívék őtet a' 
t&mletzbe , vas lántzokkal meg-kő-
tőzvén, de mint az-előtt el-rom-
lásak. Es mivel a' tőmletz fetéc 
vala, nagy viíágofság jelenék ot
t a n , mint a' fényes nap. Ezt mind 
meg-ízenék a' Kapitánynak , ki a* 
tómletzhez méné, és roeg-iátá azt 
a" viiágoíságot. Az-okáért ki - vé-
teté Kriízkntust , és kére ötét', 
mondaná-meg néki , minemű ör
dögi roeílerség volna az övé, mel
lyel magát meg - ízabadittya a' 
gyötrelmektől. 

11. Feleié Szent Krifzántus a' 
Kapitánynak, mondván : Ha jó 
értelmed, volna , meg - ifmérnéd, 
hogy nem ördögi mefterség e z , 
hanem az Iften ereje, és hatalma, 
ki meg fegéti az ö ízolgáit: és aa-
nak-íelette el-hadnád a' hamis, és 
tsalárd Ifteneknek imádáfít. Ezt 
halván a' Bíró egy fához k&tőzte-
té ótet, és vas vefzfzőkkei kegyet
lenül meg - vereté. Á' hóhérok 
efzekbe vévék, hogy meg-lágyúíná-
nak a' vas vefzízők, -mint a' gya-
pottj és femmit nem ártanának a' 

fzent embernek. Azok azért tsu. 
dálkozván, a' Kapitány meg-okíoz-
tatá a' fától , és ifmég ruhájába 
óltózreté btzt. Az-után a' vité
zekhez fordulván , monda nékikj 
En, a' mint az egeíz váras tudgya, 
canóltam, és fókáknál inkáb' ér
tettem az ördögi meflerségnek tsa* 
lárdságit, és a' buvós- bájolóknak 
ábokságit, Bérházért, hogy azok
kal élnek, hanem tsak, hogy érte
ném ; és látom, hogy enndt az iíiú-
nak tselekedetiben , íemmi ördögi 
mefterség nintsen, hanem az Iften 
hatalma munkálkodik Ö általa: 
Azért hafznos -dolgoknak itilém 
lenni, hogy mi hajtsuk^meg térde
inket e' (zent ember előtt: botsáfTa-
'meg nékünk a' gonofzt , meílyet. 
néki tselekedtfink; és könyörög
jön érettünk annak a' hatalmas 
jítennek, a' kit ő imád. Klaudius 
Kapitány térdeire álla Szent Kri
fzántus előtt, és ugyan azoht tse-
lekedék minnyújan az ő vitézi, 
mondván t Mi bizonnnyal meg-i& 
mértük, és valláft téfzűnk 3 . hogy 
igaz Iften, a' kit te imádafz ; és~ 
azért kérőnk téged, taníts-meg 
minket az ő ifméretére , és mond-
meg nékünk , mit kivan mi-tőlönk. 
Akkor Krifzántus nagy őrömmel 
meg-őielé őket , és a' mint lehete, 
az időnek rövid voltához képeit, 
meg-tanitá őket, a' Kriftus Jésus 
hitének ágazatira, és ugyan azon na
pon, meg-kereízteltetének Klaudius 
a; fiaival, és féleségével,, és egéfc 
háza népével, és minnyájan az ó 

víté-



Szent Krifzántus, és D; 
vitézi, kik az 6 gond'-vifeléfe alatt 
valtak, más egyéb' népekkel egye
tembe. 

i g. Mikor Numériánus Tsáfzkf 
ezt naeg-érté, meg-parantsolá, hogy 
minnyájan meg-óletteíTenek. Az
után Szent -Krifzántust a' Tuliá-
na nevű tőmletzbe vkecé. Szent 
Dáriát peclig, ki fogságban tárta-
tik vala, a' nyilván való tifztáta-
lan afzfzonypk bordély házába vi-. 
tetéj abban a'gyalázatos helyben 
találtatván a1 Szent Szűz} egy orofz-
lányt kíüde az Iften , melly meg-
fzabaditváfi 6tec - a' lántzoktól, 
mellyekkel meg-vala kötözve, ele
jébe méné, mutatván, hogy meg
akarná őtet oltalmazni. Történek 
nem fokkal az-után, hogy egy vak
merő fzemtelen ifiú , bé-méne a' 
meg-nevezetr helyre , hogy raeg-
fzeplőíkse a' leányzót; de az oröfz-
Jány reá rohana, és a' földhez csa
pa a' tifztátalan ifiat, és tapodgyá 
vala a' lábaival, a' Szent- Szűzre 
nézvén, mint-ha kérdeni akarná, 
mit akarna, hogy tselekednék véle. 
Mellyet látván a' Szent Száz mon
da nékifKénfzeritlek téged a'Kri-
ítus Jésusért, hogy femrrai gonofzt 
ne tégy ennek az inának. Az o-
rolzlány egy-kevefsé hátráb' álla, 
és a'Szent Szűz ízólván az ifiúnak, 
monda: Lád'-e' mi-képpen ez o-
rofzlánynak kegyetlensége enged a' 
Kriftus Jésusnak; te pedig ember 
ltvén, és okofsággal meg - áldatván, 
nem félfz meg-bántani ötét. Az 
ifiú igen reízketvén, éstsak nem. 
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meg-halván a' félelem miatt,, tér- • 
deire álla a' Szent Száz előtt, és 
monda néki: Szűz Szent leányzó, 
ne enged'-meg, hogy ez a' kegyét
len vad engem' meg-őllyőnj és én 
fogadáfl: téfzek, hogy ki-hirdetem, 
egéfz -Romában •-, melly nagy jóc 
tselekedtél velem, és el-járok fel-
ízóval kiáltván , hogy mindenha^ 
tó igaz Iften, a 'ki t te imádafz. 
Szent Dária meg-parantsolá az o-
rofzlánynak, hogy fzabadon botsa-
taná-el őtet. Mihent ki -méné az 
ifiú abból a' helyből , jár vala* az 
egéfz várafon kiáltván , és. meg
tartván fogadását, azt gondolván,; 
hogy-ha egy-kevefsé meg-állana, 
mingyárt' rajta lenne a' kegyetlen, 
orofzlány. 

14. Tzelerínus Préfektas ezeket 
. a' dolgokat mind~ értésére adá a! 
Tsáfzárnak, ki meg - parantsolá j 
hogy menne a' tómletzhez, a' hol 
Krifzántus, és Dária valának , és 
ha reá nem veheti őket, hogy ál
dozatot tegyenek az Ifteneknek, 
ízőrnyu halállal -őletteífe-meg őket. 
Látván a' Prefektus a' Szenteknek 
álha tatofságát, retten etes.- káppen 
meg-akará kínoztatni -őket," ,de a' 
melly fához Krifzántus kötözte
tett vala, az mingyárt el - romlék, 
a' kötelek meg -. óldoztatának;...és 
a' fzővécnekek , i. meliyeket meg
gyújtották vol t / hogy az b: olda
lait meg-égetnék magoktól meg-
ólcattak. Azoknak pedig, kik Dá
riát akarták meg-kínozni, kezek 
meg-fzáradván , '• igea nagy íájdal-
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» a t kellett ízenvedniek. A' Bíró 
látván ezeket a' dolgokat, igen kl-
méikodék, és mind meg-izené a' 
Tsáfzarnak , ki minden dolgot ör
dögi meíterségnek tulajdonítván, 
ki-viteté éket a' varasából, és Sza-
lária nevű útban egy nagy vermet 
áfatvá'n, elevenen vecteté abba eze
ket a." ditsóséges Szenteket , az-

Szcnt Bonifátzius Martir élete. 
után kövekkel, és földel bé-borfc-
tatá őket, úgy-hogy egyfzer 's mind 
meg - őlettetének, és el - temettetl-
nek. Az Anya-ízent-egyház az 6 
Innepeket ízenteli a j . napján Mind-
ízent havának; az 6 halálok volt 
Kriítus Urunknak 287. efztende-
jében. Numeriánus Tsáfzár ide
jében. 

Szent BONÍFATZIUS Mártir élete. 
Aioms Trtviri Erfik-általfommá-

ba foglaltatott. 
I. TjOnifátzius Római Polgár volt, 

JÖ és egy AgláeS- nevű-gazdag 
FÓ-afzízony jófzágának gond-vife-
lője. Ennek a' két fzemélynek 
egygy&tt való ny'jjaskodáfa , al-
kalmatofság vol t , hogy az literit 
fifztátalan vétkekkel meg - bánta-
hkk, és egy darab ideig abban a' 
tiíztátalanságban maradának. Mind-
az-által Boniíktzius igen alamisnás , 
és irgalmas vúít a' ízegényekhez, 
és fzukőlködő emberekhez; e' volt 
az oka, hogy az Iíten meg-világo-
íitá ötét, és meg- ifmérteté véle a' 
maga vétkét. Azzal-is fegéttetók, 
hogy Agláes igen nagy, és nemze
tes Fó - afzízony lévén , és látván , 
hogy el - vefztené betsfiletét , és 
tifztefségét az emberek előtt, nem 
-kezde lenni kedve a' vétekre, mint 
•annak előtte. Az-is fegété é te t , 
hogy mind a' ketten Kerefztények 
salának; és meg-gondolák, hogy 
-ekíeíztették az Iíient, és az An

gyalok tar&ságát; és pokolra kár
hoztattak volna , a' jelen való igaf-
ság-ízerént, holott az ördögökkel 
mind őrökké kínoztatnának. *£' 
volt az oka, hogy mind a' ketten 
egyenlő akarattal azt rendelek, 
hogy ei-hadgyák a' véckeket , és 
penitentziát tartván, nyerjenek bo
csánatot .Iftent&l. 

2. Eízekbe vévék, hogy. mél
tatlanok volnának az Iíleni Felség
nek eleibe menni, az ő vétkeknek 
fulyos voltáért. 9 Az-okáért mint
hogy meg-érték , hogy az üldözés, 
melly et Diokletziánus, és Makfzimiá-
nus Tsáfzárok téfznek vala a Ke-

• refztények ellen, igen kegyetlen vol
na kiffeb' Aliában, és Szitzilia tar
tományában; és hogy fok Kerefz
tények fzenvedtek volna mártj-
romságoe: ázt végezek egy-máfláí, 
hogy Bonifatzius odamenne, és va-
lamellyik Mártírnak teftét; venné 
magához, hogy annak kőnyörgéíe 
általT nyernék; meg bűnöknek bo-
tsánaetyát. Útra indúja Bontfa-

* tzius, 



Szent Bonifatzii 
tzius, és Tárfzusba érkezek annak a' 
tartománynak F6-várasába, és mon
da azoknak,.kik az ö tárfaság'ában 
valának; mennének-el fíálláft ke-
reíhi; mint-hogy ó oda akara. men
n i , a' hoi azt láthatná, a' mit olly 
igen- kivan vala , melly a' piatz 
vők , holott a' Kerefztények már
tiromságot fzenvednek vala. Mi
kor oda érkezek, lkta egygyét lá
bainál fogva fel-akafztva, kinek a' 
feje alatt rettenetes nagy cazel rak
tak vala. Láta máit, kinek kezei, 
és lábai meg-valának kötözve., és 
négy fával ide 's tova húzattatotc 
vók , - igen kegyetlen gyötrelmet 
fzenvedvén.. Mainak a'teítét ép
pen meg-fzaggatcák bizonyos vas 
körmökkel. Máit pedig közepett 

* ketcé vágtak. Másnak a' kezeit 
el-vagdakák. Egy fzóval, látá, hogy 
a' Kerefztények igen kegyetlen_» 
gyötrelmekec fzenvednének. •- Ak
kor igen nagy kívánsága lén néki , 
a' Kriítus Jésus fzerelméért haíon-
16 gyötrelmeket fzenvedni: az-oká-
ért fel-fzóval kiáltani kezde: Nagy a' 
kerefztények Iítenejő bizonnyal meg
érdemli , . hogy hafonló mártirom
ságokat , és gyötrelmeket fzenved-
gyenek az ö fzerelméért: Boldogok 
azok, kik az ö fzerelméért ezeket 
fzenvedik. Ezt mondván, nagy 

• ájtatofsággal a' Mártírokhoz futa, 
és azoknak íebeket meg-csókolta, 
ortzájoknak verítékét le - tórlötté. 
A' maga fzemeit azoknak kidön
tött, vérével meg - kente, és nagy 
buzgósággal azt mondotta nékik: 
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Hafznofon hartzollyatok oh ál
dott Mártírok, és győzzétek - meg 
az ördögöt; mert a' gyötrelem ha
mar eí-múlik, és a' ti nyúgodalmo-
tok örökké meg-marad. El-jö az 
idö, hogy ti meg - láttyácok , ki
mondhatatlan nagy gyötrelmekkel 
kinoztatni pokolban azokat , kik 
titeket kínoznak moítan. 

3. Ezeket a' dolgokat tudtára 
adkk Szimplicziufnak, ki azokat a*, 
kegyetlenségeket tselekedte; az- • 
okáért meg-íbgatá Boriifatziuít, és 
maga eleibe vitetvén, monda néki: 
Ki vagy te? Felele Bonifazzius: En 
Kerefztény vagyok. A' Bíró min-
gyárt mezítelen vetkezteté.ötét, és 
karjainál fogva fel-akafztatá, és az 
egéfz teftét vas körmökkel meg-; 

ízaggattatá; úgy-annyira , hogy lá-
tzottak a1 tsor\tyai. Az-után bi
zonyos hegyes nádakat vereté a* 
•körmei, és a' húfa közibe. A' Sz. 
Mártir fel-emelte fzemeit az égre^ 
és a' gyötrelmeket örömeit ízen-
vedte. Annak - utánna a' Bíró a' 
földre fekteté őtet, és'nyitva tart
ván a' fzáját, bizonyos efzközök-
kel., olvafztott ónat öntete beléje 
Ezzel nem elégedvén, egy édényttelí 
töltete fzúrokkal, és mikor ige'ri hé
ven fbrrana, abba téteté a' Mártír 
fejét, de az a' gyötrelem, Iílen aka-
rattya-által femmit nem árta nékij. 
úgy-annyira, hogy a' Bíró duhöíség-
gel meg-telvén, fejét véteté' néki; 

•4. Mikor Szent Bonificzias mag
hala , igen nagy föld-indulás cáma-
da az egéfz .yárafon ; és kiki azt 
' Ée.é 3 "'"'"' moij- " 



40 ó Szent Kriízogonus, és Nefte'Mártírok élete. 
•mondotta _, hogy BonifátzmS ellen 
rett kegyetlenség miatt történt vól-" 
na. E ' volt az oka , hogy fok po
gányok meg- térének , és a'Kerefz-
tények meg - er&s&dvén kéfzek lé
nek a' Kriftus Jésus ízei-elméért 
meg-halni. Más nap pedig keref-
vén 6tet a' tárfai, mikor meg-ér-
t é k , hogy Mártiromságot fzenve-
dett vúlna , ót ízáz pénzén meg
váltak az 6 tettét j és drága kene
tekkel meg-kenvén, és tifzta lepe
dőkbe takarván Komába vívék. 
Meg-jelenék egy Angyal Agláes-
nek, és meg-mondá néki, mi do
log t&rténc volna BomfátziuíTal r 
és 6 nagy kjtatofsággai eleibe mé
né annak a' ízent teltnek , és egy 

Szent-egyházat építette az 6 tiíztefc 
ségére kózél Romához , és ottan 
nagy tiíztefséggel temeté ótet. 
Ezc tselekedvén el-hagyá a' vilá
got minden pompáival; és el-oízt-
ván a' jóízágit, a' Templomoknak, 
Kalaftromoknak, és a'Szegényeknek 
adá. A' jobbágyinak pedig fza-
badságot adván, Apátza ruhába öl
tözék , olly életet vifele , hogy 
az Iften íbk csudákat tett 6-általa. 
Az-után tizen-három eíztendeig élt , 
és halála-után a' Szent Boniíkczius 
tettéhez temettetek; kinek innepét 
az Anya-fzenc-egyház az 6 Mártirom-
ságának napján ízenteli, melly Pün
kösd havának 14, napján volt, Dio-
klétziáons Tskfear idejében. 

Szent KRISZÓGONUS , és NESTE 
Mártírok élete. 

Béáti) isAiómsTrevíríÉrfik-által. 
Jómmal<afoglaltatott. 

j . T7"KiízógonuS nemes nemzetü, 
i \ és fzent erköksfi ember 

meg-fogattaték Romában Drokle-
tziánus Tsáíiáf párantsolatcyából, 
és két eíztendeig mind. a" t&mletz-
fcen tartaték ; holott Izükséges 
dolgaiban Szent Nefte aízízony ál
tal tápláltatik, ki Publiusnak ne
mes y és hatalmas, de bálványozó 
^en kegyetlen em-bernék volt" fe
lesége. Ez a' Pu'bltus meg-rudván 
mit tselekednék Nefte ar felesége, 
bé-íekefzteté ötét a'Palotajának egy 
Itamarájába, és őrizet alatc taftotca, 

hogy ne küldhetné eledelt Krifzógo-
nusnak; és magának fe vehetne r mi
vel azt akarta, hogy mind a1 ketten 
éhei halnának-meg. így bé-rekefztet- • 
vén a* Sz. aízízony állat, levelet ífa 
Kriízógonusnak, illyen módon: Ne
fte , a' Jésus Kriftus Konfeííorának. 
Noha az én teítí atyám bálványozó 
volt volna, az anyám, kit Faufztának 
hittak "kerefztény volt, és jó életit 
aízízony; 6 engem' kereízténységben 
neVelt kitsinségemtól fogva y és az ő 
halála-titán, egy fzentség-tóro, és ke
gyetlen embernek adattam feleségül, 
kinek ágyát,éstárfaságátfokízor meg 
vetettem betegségnek mentségé

velj 



Szent Krifzógonus, és 
•ffel,. mellvet e' végre kértem az 
Ittentől. Éjjel, és nappal a' Jésus 
Krifiushoz való imádságban foglal
tam magamot , - erőlködvén az $ 
fzent nyomdokit követni. Ez az 
igen kegyetlen ember, niínek-után-
na az én atyámtól maradott jöfza-
gomat magához hafonló gonofz 
emberekkel el - költötte , engem' 
mint valami gonofzt , és ízéntség-
töré-aízfzony állatott a tőmletzbe 
vetett, és nem akarja, hogy nékem 
eledelt adgyanak , hogy illyen mó
don meg-fbízfzon engem' életem-
tél; és noha nagy jó kedvel kéíz-
vagyok el-yefzteni azt z' Jésus fíri-
ftus (zerelméért: mindaz-által igen 

* nagy fajdalmát érzek, hogy az én jó-
fzágomat tifzcátalanságra, és a' ha
mis ífteneknek fzolgáiactyára köl
tik. . Kérlek azért téged. Iítennek 
ízólgája, imádgyad érettem a' ma-
gafságbéli igaz Iílent; váJtóztaíTa-
meg ennek az emberek terméízc 
t é t , hogy térjen meg, vagy pedig 
ha meg-akar maradni vakmerő ke
ménységében , botsáílbn halalt né
ki t mert job' néki életét el-vefz-
teni , hogy - fem minden nap vét
kekkel öregbíteni , mellyek na-
gyob' gyötrelmekkel fogják étet 
kínozni pokolban. Én azt fogadom 
a' Mindenható Iítennek., és néked 
6 ízolgájának, hogy ha engem' meg-
ízabadit ebből a' nyomorúságból, 
mindenkor a' Kriftus Jésus fzolgá-
lattyában foglalom magamot , a' 
mint fzokáfom volt gondot vifel-
Vén a' te fzűkségedre , és más Sz. 
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Konféííbrokéra. Iílen veled Iíiefii 
embere, emlekezzéi-rneg rólam. 

2. , El-vévén Krifzógonus ezc 
a levelet, minek -utánna könyör
gött yólna Neftéért, a1 töb' fzent 
Konfellbrokkal egyetembe, kik vé
le a* tómíetzben valának ; válafzt 
íra néki illyen módon : ennek a* 
világnak háborúságban, mellyek-
ben.moílan találtacol, hid'-el bizon
nyal , hogy fegétséged léfzen a' Krí-
ftuítól,, ki könnyen a' mélységbe 
merici az ördögöt, ki ellenned har-
tzoh és kínoz téged. Légyen békefsé-
ged a' nyomorúságokban, bízzál a 
Kriftusbán, mert ömeg-fzabadit cé
ged. Kiálts a' Prófétával mondván.; 
Pfahn. 41. Miért vagy fzomoru én 
lelkem ? és miért háborgacz engem ? 
Bízzál az Iftenben, mert még hálát 
adok néki: az én ortzám fzabadi-
tója, és én Iftenem, Gondold- meg 
hogy. ez jele, hogy az Iften igen 
fok jókat ád nékedMenny-orfzágban, 
mint-hagy meg-engedce, hogy meg-
fofztafskl a' földi jóktól. Meg,, né 
háborodgyál, fernmic ne tórődgyé], 
és ne kételkedgyél, hogy jól élvén-
gonofz tőrténnyék veled. Az í-
ften meg-próbál, de meg nem tsal. 
Tsalárd az ember, jferem.ij.v. f-
7. Átkozott ember , a' ki ember.-
ben bízik, és &'f teftet téfzi az b 
karjává , és az Úrtól d-távozik a' 
fzíve. Áldoct a' ki az Úrban bízik , 
és az Ur léízen az o bizodalma. 
Fufs a' vétkektől minden erőddel, 
és tsak IílentÖl várj nyugodalmat. 
Tartsd-meg az ő parancsolatit, és 6 



4 o é Széni Kr ifzrogonus, 
mikor tetzik néki, és mikor nem-
is gondolnád, tsendes, és nyugo
dalmas időt botsát néked'; el jő 
a' viíágofság, és el-futnak a' íetéc-
ségek: el -'múlik a' hideg, és ke
mény tél , és el-jö a' gyönyörűsé
ges cavafz; el-jő a* tifzta, és nyu
godalmas idő, hogy fegétséggel le-
hefs, és jól cseíekedgyél azokkal, 
kik fildőzéfekec fzenvednek , meg-
fegitvén 6kec ízükségekben, és az 
Iften őrök jutáimat ád néked. Az 
Úr Itten veled, és imádgy Iftent 
érettem. 

3. Ez a' levél nagy vigafztalaít 
atía Szení Neítének, ki annak-u-
iánna annál nagyob' békefséges 
törésben marada abban az üldözés
ben , mennél inkáb' panaízolkodotc 
annak-előtte az ő gonofz férje fe
lől , ki olly kegyetlen volt 6 elle
ne , hogy nem engedte, hogy töb
bet enni adnának , hanem tsak 
negyed réfzét annak a' közönséges 
kenyérnek, mellyetegy nap-is meg
ehetett volna. Azt gondolván az
után Szent Nefte, hogy az h ha
lála közéi volna , más levelet íra 
Szent Krifzogonüsnak, illyen mó
don : - A' Kriftus Konfeííorának_9 
'Krifzogonüsnak, Nefte. El-kö
zelget az én életemnek vége, em
lékezzél-meg rólam. Könyörögj 
az lítennek, vegye kezébe a' lelke 
m e t , mikor el-válik a' teltemtől , 
mert az ő ízerelméért ízenvedek 
gyötrelmeket. Szent Krifzógonus 
yáíáfzt adá néki, illyen formán: 
ferHzogonus Neftének : A' {etet

és Nefte Mártírok élete. 
ség-után viíágofság következik, úgy 
a' betegség - után viízízajő az ege? 
ség, és élet a' halál-után. Gonofz íze-
rentsei e' világnak, és jó fzerentsei 
hafonió-képpen végeződnek; hogy 
a' fzegények kétségbe ne eífenek; 
és a' gazdagok fel ne fuvalkodgya-
nak. Oruly Kriftus Jésusnak fes}-
gáló leánya, mert a' te ízarándok-
ságod tellyes volt nyomorúsággal, 
és fzerentsétlenséggel ; végezetre 
meg-nyugfzol, és be-telik a' te kí
vánságod , mert a' Kriítus Jésushoz 
mégy örvendezni, a' Mártirom
ságnak pálmájával. 

4. Meg-fzabadúlván Szent Ne
fte annak a! tömletznek nyomo
rúságától , nagyob' nyomorúság, 
követé ötét; mert meg-fogatá őtet 
a* Prefektus, és két holnapig a1 

tőmletzben tartatván , az-után egy 
rofz hajóba téceté é t e t , két fzáz 
afzfzony állatoknak tárfaságában 4 
hogy mind a' tengerbe merfllvén , 
el-veíznének. De az Iften tsúdá-
latos-képpen Palmália fzigetébe vi-
vé őket. Holott más Prefektus ál. 
tal ismég a' tőmletzbe vettecének, 
és kűlőmb-féle gyötrelmekkel ki-
noztatának. Szent Neíte egy fá
hoz köröztetek, és kezénél, 's lá
bainál fogva, kegyetlenül ide 's tó
vá húzattatván, tűzet rakának alá
ja , melly laílán laíTan meg-fofztá 
őtet a' teíti életétől, és őrök éle
tet nyere a' lelke. Az ő félig meg
égett teítét, drága kenetekkel meg
kenvén egy Apalin nevű afzfzony % 
és igen. fejér lepedőkbe bé - takar

ván > 
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ván, egy kertben temeté, holott 
nem fokkal az-után egy Szene-egy
házat épittete az 6 tifzteíségére. 
Az ó Mártíromsága volt, Kriftus 
Urunknak közel 300. efztendejé-
ben, Karátson havának 2f. napján. 
Es mint - hogy azon a' napon az I-
ften Fiának fziíletését (zenteli az 
Anya-ízenc-egyház: akkor három 
Mife lévén, a' máfodikban téfzen 
emlékezetet Szent Neftéről. * 

-.5. De immár hogy viízfza tér
jünk Szent Krifzógonushoz, tud
nunk kell, hogy Dioklecziánus Tsá-
fzár Apulea varasában fok Kereíz-
tényeket meg-oleevén meg-paran-
tsola, hogy maga eleibe vinnék 
Kriízogonuft. Es moda néki: 
Én néked a' Préfektufságnak mél
tóságát adom, mint-bogy meg-ér-
demled nemzetedre, és magad-vi-
feléfedre nézve, de íllyen okkal, 
hogy imádgyad az Ifteneketj3 és 

tégy áldozatokat nékik. ' Felőle 
Szent Krifzógomis : En tsak egy 
Iítent imádok, és tifztelek az én fzí-
vembén, és küiso jelenségekkel-is 
valláft téfzek, hogy igaz Iflen, ki 
a' Kriftus Jésus. Ezeket pedig a' 
te bálványidat, mint-hogy az 6r-
d&gSknek hajléki , igen utálom, 
és átkozom. DiokletzJánus igen 
meg-haragúván e' feleletért , azt 
parantsolá, hogy mingyárt íeje-
vétefsék , és a' tefte a' tengerbe 
vettefsék. Úgy tselekedének az 6 
fzolgái. Meg-találá az 6 teftét Zoli-
us Ppa, és tifztefségeffen el-temeté. 
Az ó mártíromsága volt azon a' 
napon, mellyen az Anya-fzent-egy-
ház az 6 Innepit fzenceli, úgy
mint Szent András havának 54. 
napján. Kriftus Urunknak 30a. 
efztendejében. Diokletziánus Tsá-
fzár idejében. 

Szent BÁLINT Mártír élete. 
BéJa, és Vsvárdus-általfommába 

foglaltatott. 
I . '\/t Afodik Klaudius Tsáfzár bir-

1VJ ja vala a' Római Imperio-
mot , ki noha réfz-fzerént jó volna, 
úgy-mint igafság fzeretó; réfz-fze
rént gonofz volt, úgy-mint Bálvá
nyozó , és meg - engedte, hogy a' 
Kerefztények úldÓzteíTenek. Mind
az - által ezt nem magától tselek'ed-
te; hanem az 6 fzolgáitól, Préfektus-
íitól, Tiíztar tóitól, és gond-vifelői-

Szemek Elete, V 

tol izgattatott erre. Kik az-elfat v** 
ló Tsáízárnak idejében, meg-ízokták 
volt a'Kerefztényeket öldézni, és 
azoknak jóízágít magoknak ragadoz
ni. Az időben azért mikor Klaudius 

-Romában volna, némelly kerefzté- • 
nyék fogva-vitetének néki, kik k&zSl 
volt Bálint igen Sz. életű ember, Ki 
midón a' Tsáfzár elétt volna, mon
da néki a.' Tsáfzár; Bálint mond-meg 
nékem , miére nem akarfz a' mi ba
rátunk lenni í Miért tarfaikodol 

Eíf azok-



41 o Szent "Bálint 
azokhoz, kik az 6 hiúskgos Szer
zetekén: ellenségünk lettek né
künk ? Nékem azt mondották, hogy 
te okos, ésJbÓks ember volnál: de 
a' mit tselekefzel nem illik okos, 
és tudós emberhez. Felele Bálint: 
Oh Tsáfzár , ha te tudnád az iilen 
ajándékát; "és ha el-akarnad hadni 
ezt a' nyilván való hiúságot , úgy
mint a' fából , és kövekből való 
ífteneknek imádását ; és az egy 
mindenható Atya lílent váltanád j 
Menynek, és földnek ^Teremtőjét, 
és az 6 Szent F|át az Úr Jésus Kri-
ítuíl, a' Szent Lélekkel egyetembe, 
három ízemélyt, de t%k egy lílent, 
nem három Ifteneket; "minden két-
ség-nélk&l a' te~ birodatrrlod bóído-
gab ' , fzerentséffeb',. és fokkal kl-
íandob' lenne. 

i. Egy Doktor, ki ottan a'Tsá-
ízárral vala, eiö - álla, és monda: 
Te Bálint azt mondod, hogy a' te 
Iftened teremtette az Eget, és a' 
földet: mit állitafz a' mi Ifteniak 
felöl, Jupiter, és Merkurius felöl? 
Feleié Szent Bálint: Azok oily em
berek vókak , kik az 6 életeket 
teíli gyönyörűségekben , tifztáta-
lanságokban, hkzaíság-törétekben, 
és egyéb rút vétkekben töltötték , 
mellyek nem illenek emberekhez, 
nem hogy Ménekhez, üknének. Ta-
nóld-me.g azoktól, kik őket ifmér-
ték. Olvasd-meg a'könyveket, 
melíyeket az Autorok 6 felölök 
irtanak, és meg-látod igaznak len
n i , á' mit mondok. Akkor fel-kiál-
ta a' Doktor, és monda: Ez károm-
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.kodék a' mi litenink ellen, és igen 
meg - bántotta a' mi közönséges 
jónkat, azért méltó a' halálra. De 
a' Tsáfzár jó értelemmel vévén a', 
dolgokat, melíyeket Szent Bálint 
monda, és fernmi haragra nem ger
jedvén, monda néki: Ha"a*Kriftus 
a' kit te imádíz, Iften, fzfikség, hogy 
meg - tudgyuk mind azokat , mi 
vóit ö , minémá életet vifeít, mi-
tsoda tudományt tanított, és mi-, 
némú vége, és halála, volt néki. 
Mind ezekre meg-felele Szent Bá
lint , okát adván: miért lett Itten 
emberré: mi módon nyájaskodott 
az emberek kőzött: fzólla az ó 
életéről, tsuda-tételéről, tudomá
nyáról; és meg-mútatáazö ízabad 
akarattya -fzerént való halálának 
okát. Szollá az Ó igaz fel-táma-
dásáról-is r> és az ő Mennybe mene
teléről. "Mind ezeket a' dolgokat' 
olly rendefien elő-beízélié Szent 
Bálint, hogy a' Tsáfzár, és német -
lyek. kik jelen valának, fzeret íi 
kezdek őtet , és mint-egy Kerefí-
tényekké akarnak vala lenni. 

3. Mellyet látván Kálf'urnius 
Prefektus , igen kezde kiáltani, 
mondván r Romaiak vigyázzatok 
magatokra, mert Klaudius a mi 
Tsáizárunk, meg - engedte magát 
győzetni a' hamis tudománytól. 
Göndollyátok-rneg, ha ízabad-e' né
künk el-hadnunk az Méneknek 
imádását, kiket mindenkor imád-

. tünk, hogy egy meg - fefzittetett 
embert imádgyunk. Féle a' Tsá
fzár, hogy ez a'beízéd ne fzerezne 

vala-
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valami zendüléft a' népben ,• az-o- gaira, meg-kerefztelé ókét. Mel
lekért meg - parancsolá ugyan azon lyet meg-értvén Klaudius Tsáfzár, 
Kalfuraiusnak, hogy lktnk-meg a' és félvén, hogy a' Római Tanáts 
Bálint rgyét, és minden dolgot iga- maga ellen ne támadna, mint-ha 
zán itilne - meg. A'Prefektus lát- kedvezne a' Kerefztéayéknek; meg
van , hogy a Tsáfzár igen jó ízi- fogata Afzteriuft, azokkal a' Keréfz-
vel volna Bálinthoz; hogy haragra "tényekel egyetembe, kik az ó há-
ne gerjéfzíze ótet , azt a dolgot zkban találtattak, kik nem kevé-
az & Vitzéjére Aízteriusra bízá, és fen voltak ; mert oda ízoktak vaía 
monda néki: Erólkedgyél minden gyűlni, hogy "Szent-Bálintot hal
módon-, fzépfzókkal, és igíretek- gafsák, ki nékik mennyei igéket 
kel el - fordítani a' Bálint ízi vét , hirdet vala ; és mirinyájan meg-
hogy imádgya a 'mi Iíteninket, és ölettetének, kűlömb-féle marti
na'azt nem tselekefzi, femmit ne romságokkal. A'Szent Bálint már
kegyelmezz néki. Afzterius a'ma- tiromsága igy volt, hogy ő némelly 
ga házához vívé ótet v és egy vak tsőgós botokkal meg - verettetek, 
leánya lévén néki, Szene Bálint és végre a'feje el.vágattaték, Bójt-
ímádkozék érette, és meg-gyógyi- elő havának 14. napján, Kriftus 
tá ótet: Azokáért Afzterius, és a' Urunknak 272. efztendejében. Má-
íelesége , és az egéfz háza népe födik Klaudius Tsáfzár idejében, 
meg-térének az igaz hitre , és há- Az Anyarfzenc-egyház ugyan azon 
rom nap tanítván ókét a' hit dol- a' napon fzenteli az ó Innepét. 

/ 
Szent KRISTÓF Mártir élete.-

Szúrius Lórintz által meg-iratott. 
I . CjZent Pál Apoftoí a' Korintu-

k3 fiakhoz írván, mondgya: Ki 
ki mind a' melly hivatalban hivat -
tatot-, abban roara/lgyon. i.Cor. 
7. v. 20. Szent Agoíton magya
rázván ez igéket, azt mondgya, 
hogy Szene Pál fzóll itten a' gya-
korlatofságokról, és az életnek_» 
módgyairól, meilyek nem ellenkez
nek a' hittel, és a1 jó erkölcsökkel;• 
merc ezekben a' gyakorlatofságok-
ban kinek kinek jneg-kell elégedni 

azzal, a'mit az íften.adott néki, 
egyebet nem kerefvén. Ha e' tu-, 
domány bé-vétetnék, és megtar
tatnék mindenektől, kik a' világon 
élnek : nem volna az egéfö világ 
olly gonofz állapotban helyhezcet-
ve, és nem találtatnának annyi fzo-
morúságban éíö emberek, a' mint 
talklcatnak. Kennek nagy gond-
vifeléfe 'VÓlt kűiőmb - kníómb 
hajlandóságokat, és alkalmatoísá* 
gokat adni az embereknek. Mi
vel - hogy nem vala ülendő a' kö-
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zönsjges jónak igaztatására, hogy 
miadsa ember a' deákl tudomány
nak tanulására igyekeznék ; fem 
hogy minnyájan a' kézi me£tersé-
gekben. foglainák magokat. Miad-
az-által fz&kség, hogy meíier em
berek legyenek , írás - tudó b&ks 
emberek legyenek, vitéz emberek 
legyenek. 

i. De ha a' kinek hajlandósá
ga vagyon, és alkalmatofsága mefter 
emberré lenni, vitézzé akarna len
ni , és a' hadba menni; és a' ki
nek hajlandósága, ereje, és fzíve 
volna a' hadakozáíra , Teológiát 
világi , és Egyházi törvényeket, 
Vagy orvos-doktorságot akarna ta
nulni; és a 'ki alkalmatos ezekre, és 
van elméje , a1 kézi meiterségek-
ben akarná magát foglalni; nyil-
ván-való dolog, hogy egygyik roíz 
.meíter ember, máfik xoíz orvos dok
tor , xofzízab* .torvény-tudó , és 
íbkkaí roízízab' Teológus lenne , 
és a' harmadik fem lenne jó vitéz 
ember. Innen vagyon , hogy ké
véién találtatván, kik hajlandósá
gokat követnék , nagyob' réíkre 
el-hadgygyák azt, hogy máit kővef-
íenek, melíyre nem alkalmatofok ; 
azért találtatik olly gonofz állapot
ban, és rendetlenségben a' világ;. 
és azért találtatnak abban annyi 
bánattal , és keferúséggel tellyes 
emberek , orvoíság nélkül. 

3. Jól meg-gondolván ezt Sz, 
Kriffcóf, meg-tekénté az 6 hivatal-
Iyát, és azt, a' mire volna hajlan
dó. Lkta magát, nagy vaftag , és 
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erós teílönek lenni, honnét mon
da magában: Mi dologban gyako
rolhatom magamat, és ízolgálha-
tok jobban az Úr líteanek ? E' gon
dolkodásban lévén, egy folyó v'a,-
re taiála , meliyben íbk emberek 
vefztenek, ízukségek lévén azon 
által menni; és fem híd, fem hajó-nem 
találtatván. O azért el-végezé ma
gában, hogy hid, és hajó helyett 
lenne abban a' foiyó-vízben; és egy 
kalíbát, vagy kunnyot tsinála ma
gának a' folyó-víz partyán, és ot
tan lakván, kiki az 6 vállain ákal-
mehetett a' folyó-vízen minden ve-
ízedelem -nélkül. Ez-okáért kőzón-
ségeffen ollyan formán-írattya ótet 
az Anya-fzent-egyház az egéfz Ke*' 
refzténységben , tudni - illik , egy 
folyó - vizén által - menvén, és a' 
Kriítus Jésuíl gyermek képében_s 
vállain tart%'án; mivel-hogy meg
akarván Kriftus Urunk mutatni né
ki , meily kedves volna Klen előtt 
azaz 6 gyakorlatoísága, azt akará, 
hogy őtet - is által vinné a' vállain. 
Szent Kríitóf valamelly Szent em
ber tanátsa-által,, vagy Iftentöl il
lettetvén, adta vók magát arra a' 
gyakorlatoíságra, hogy abban fzol-
gáliyon az Úr Iftennek; mind ad
dig míglen tettzenék 6 Szent fel
ségének el-vinni ótet abból a' hely
ből, hogy méltób" gyakoríatofság-
gaí ízolgállyon, melty volt a' Szent 
Evangéliumnak prédikálláíá, a' mint 
meg-láttyuk az 6" életében. 

.4. Szent KriftófKanáné^ nem
zetéből volt, és Litzia tartománya-
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ba jőve prédikálni az Evangéliu
mát a' Kriftus Jésuftóí igazgattat-
van. Elsőbben fok ideig gyakor
lottá magát az imádságban, fegétsé-
get kérvén az Iftentől, hogy méltán 
forgódgyék abban a'gyaköriatofskg- -
ban. Igen magas termetű ember va-
la, és egy nagy botot, a'maga terme
téhez képeit hordozott kezében- Egy 
nap íok népeket gyfijte egybe, és a' 
KriftusJésust prédikálja nékik, és 
annak bizonyítására , hogy igaz 
volna, a' mit prédikál vala, a' főld-
be plántálá azt az 6 bottyát, melly 
mingyárt meg - zőldöle,, leveleket, 
Yirágokat, és gyumőltsőket hoza; 
melly oka volt, hogy fokán meg-

- térnének az igaz hitre. Annak-fé-
lette más fok tsudkkat tön Iften az 
& fzolgája-által; el-annyira, hogy 
azoknak hire, a' miket Szent Kri
ftóf tselekedik rala , Dágnusnak 
a' Licziai Királynak füleibe terjede; 
kinek vifzfza tetzett, hogy az Mé
neknek tifztelete meg - kiífebbed-
nék; azokáért fegyveres vitézeket 
k tilde Kriítóíbt meg-fogni, meg-
parantsolván , hogy maga elejébe 
hoznák ótet. Mingyárt véghez vi
ttetek , a' mit parantsola a' Király , 
ki látván Kriftófot maga-elótt len
ni , hízelkedő édes befzéddel kezdé 
hitegetni, hogy h a d n á l a' Kriftuft 
imádni. De Szent Kriftófhak igen 
nagy Ifteni fzeretete lévén, bátran 
meg-vállá, hogy a' Kriftus Jésus 
igaz Iften; és hogy hamiffak a' po
gányok Ifteni. Monda Dágnus Ki
rály : Vak vagy tQ Kriftóf. Ő pe-
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dig felele : sót te magad vagy vak* 
mert olly Ifteneket imádfz, kiknek 
fzemek vagyon, és nem látnak. 

(f. A* Király a' t&mletzbe ví-
teté a' Szent embert, hogy el - vó-
gezze , minémii nagy gyötrelmek
kel akarná meg-kinoztatni őtet: és 
elsőbben két tifztátalan afzfzonyok 
tárfaságába gondola étet adni , 
hogy a' vétkekre indítanák őtet; 
mivel-hogy a'tefti vétekbe efvéri, 
úgylátzot néki, hogy könnyen 
a' bálványok imádására vehetnék 
ótet. A' két afzfzonynak neve, 
egygyiknek Akvilina, maiiknak HU 
tzéca vala; kik alig ménének-bé a' 
tőmletzbe a' hol a' Sz. ember vala, 
hogy mingyárt meg-világofittatának 
az Iftentől, és meg-ismérék a'magok 
vétkeket; az-okáért térdekre állá
nak Sz. Kriftóf előtt; és kerék őtet, 
könyörögne az Iftennek ő érettek.-
Monda nékik a' Sz. ember: úgy tse-
leksfzik, de olly okkal, hogy ők 
hadgyák-el Jupitert, és a'Pogányság-
nak tőb' hamis Iftenit imádni; és 
vallanák-meg a' Kriftus Jésust igaz 
Iftennek lenni. Mingyárt meg-igir-
ték azt tselekedni: és Dágnus Ki* 
rálynak értésére adaték, mint foly
nának a' dolgok* Az-okáért maga 
eleibe viteté a' két afzfionyt, és 
keményen meg -feddé" -őket,. hogy 
egy ember, ki fogságban vagyon, 
és közel a' halálra vili ízententziá-
hoz, arra vehette őket, hogy el
riadnák régi valláfckat, és követ
nék azt az új valláft, m Ily ért ö 
megfogattatott, Meg-pára ntsolk 
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az-ucán, vitetnének egy Templom-
ba bizonyos Bálványok imádására , 
mellyet ha imádni nem akarnák T 
minden kónyórfileteíség - nélkül, 
meg - kínoztatva őket. A' Tem
plomba vitetvén az aízfzonyok , 
csúfolni kezdek a' Jupiter Bálvá
nyát mellynek imádására kénfze-
ritik vaia 6ket. Annak - felette a' 
magok öveket a' Jupiter nyakára 
kőcék, és a' főidre ránták a Bál-
xknt, és az egéfz Templomban ide 
's tova hurtzolák, és lábokkal meg-
tapodák. Ezt látván a' pogányok, 
igen meg - feddek , és fenyegetek 
okét; és. ők.feleiének, hogy nem 
máfnak mivelnék azt a' meg-utá-
láft, hanem a' kőnek, és a' fának, 
és a' kik azokat a' Bálványokat 
Iften gyanánt tartanák, efzekbe ve
hetnék 3 melly alá-vaíók legyenek; 
mint-hogy meg-engednék magokat 
olly gonofzúl tartani két ízegény 
afzfzónytól. E' volt az oka, hogy 
kfilőmb - kúlőmb gyötrelmekkel 
illették 6ket , mellyeket ők nagy 
álhatatoísággal fzenvedének ; és 
végtére fejek vécétek a' Kriftus Já-
sus fzeielméértv negyven Kereíz-
tények táriáságában, kik meg-tér-
tek vala az igaz hitre a' Szent Kri
ítóf préiik'iliáfa- által. 

6. Vifzontag a' Király eleibe 
vitetek Szent Kriftóf , . ki kéníze-
liti vala őtec meg - tagadni a' Kri-
ftuftj kinek bátran meg-felele a' 
ízent ember, minden emberitekin-
tet-néikuS; el annyira, hogy egy a* 
fcolgák. közül arczul tsapá őtec, 
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kihez fordulván Szent Kriftóf, min
den boízonkodás -nélkül monda né
ki: En téged el-ízenvedlek; mert 
Kerelzcény vagyok. Látván a' Ki
rály, hogy áihatatos volna a' Sz. 
ember a' Kriftus hitében; eisóbbea 
meg-ofloroztatá ótet; és mint-hogy 
a' veréíek fokak voltak, és a' vité
zek kegyetlenek, igen nagy vólc 
a! Szent Mártír gyötrelme. Az
után tfizes fiiakat tétete fejére, és 
egy roftély formára csináltatott vas 
ágyra fekteté ótet, és tűzet gyúj-
caca az alatti és olajjal, és meg-
rodhatt ízalonnával, meg-keneté 
a' teliét. De az Úr Iften e' gyöt
relemtől tsudálatos - képpen meg-
fzabaditá étet. Es ő meg nem_® 
ízánvén prédikálni a' népeknek, 
kik jelen valának, fokán meg-té
rének az igaz hitre: el-annyira, 
hogy a' kik Szent Kriftóf által 
Kereíztényekké lettének -, negy
ven .. nyóítz ezerén voltának, 
kik kőzál fokán Mártiromságot 
fzenvedtenek. Szent Ifzidórus azt 
írja, hogy az Iften minden nyel
veknek ajándékit adta volt Szent 
Kriítófaak'j • és ő minden nyelve
ken prédikállott. Az-után a' ke
gyetlen Tirannus egy fához kó-
tözteté őte t ; és nyilakkal lővői-
dőzteté : de az Úr iften e' gyöt
relmektől - is meg - fzabaditá ótet , 
minden - kár - nélkül. „ 

7. Végezetre Dágnus Király fe
jét véteté néki. De elsőbben'a* 
Szent ember imádkozék, alázatot 
ion kérvén, az Iüent3 hogy a' hol 

az ő 
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az' ö feftc , vagy annak réfze 
volna tétetve, a' fzélvéízek , és 
íUd - indúláfok kárt ne tennének 
ottan. Ez az oka, hogy 3' Szent 
Kriftóf "képe minden Templomok--
nak kő falára inkát' meg-van írva , 
hogy-fem más Szentnek képe; mi-
veí-hogy nem lehetvén mindenütt 
az 6 telte, avagy annak maradéki 
leg-aláb' meg - írattatik a' képe , 
hogy ennek a' Szentnek érdemi, 
és efedezéli ákal menekedgyen'ek-
meg , a' kik. hozzá folyamódnak a' 
fzélvéfzeknek duhőfségétől, és a' 
tóid indulásnak vefzedelmit&l; bi
zonyos dolcgnak tartván , -hogy 
mivel 5 ezt a' kegyelmet kérte az 
Iftentöl, mikor a' hóhér fel-emelte 
a' pallóit, hogy el-vágja a' nyakát 
az Iften. ízeretetéérc, meg - enged
te légyen néki ö Szent-felségei és 
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azért irattyák-3e a' Kerefztényefc 
minden&tt az 6 képét, hogy örven
dezzenek azzal a' kegyelemmel. 
Azon a' napon fzenvedett Márti
romságot kiíTebbik-Afiában , mel
lyen az Anya-ízent-egyház emléke
zetet fiízen róla, Szent Jakab ha
vának 2f. napján, Kriftus Urunk
nak három ízáz hatvan -négy efz-
tendejében, Hite-ízegett Julián us 
Tsáfzár idejében. Tíz-ezer vité--
zek ízeavedcSk Mártiromságot 6' 
véle egyetembe. Az 6' Szent éle
téért , és a' fok lelkekért, kiket 
az lítenhez térített, és a' fok gyöt
relmeknek fzenvedéséért , igen 
nagyba' jutalom, mellyet néki adott 
az lír Iften' Mennyekben; mellyre 
tegyen méltókká minket-is, nagy 
irgalmafságáérc, 6 Szent - felsége , 
Ámen. 

Szent FELIKSZ Pap, és Mártír élete. 
Szent Paúlims PuspSk,- és Béda ál

tal fommáb a foglaltatott. 
1. \ Zt mondgya a' Szent Lélek: 

í \ Boldog, a' kinek lelke nem 
volt fzomorúságban, és ki nem eíétt 
az 6 reménségéb&l. Eccl. 14. v.i. 
Találtatnak némellyek olly tűrhe
tetlenek a' nyomorúságokban-^, 
mellyet az liten reájok botsát, 
hogy panaízolkodnak ellene, mint
ha boízízúságot tselekednék nékik, 
és valami ízomorúságot táplálnak 
lelkekben, melly néha kétségbe 
viízi őket. Azok nem mondat

hatnak boldogoknak, hanem bol
dogtalanoknak , és nyomorultak-, 
nak. De azok, kik békeíséges-fzen-
vedéíTel hafonló fzorongatáfokat 
fzenvednek , és • hálákat adnak I-
ítennek, látván, hogy mindenek az-
6 kezéből, javokra, - és haíznokra 
következnek nékik;, ezek bóldo-
gok, és ízerentséfék háborúságok
ban ; vig ízível ízenvednek a' Kri
ftus jésus fzerelméért .• 'a' mint_t" 
fzenvedett Szent Felikfz, Meg-lát-
hattyuk az 6. életéből. 

a. Szfi» 



4 i 6 Szent Teiikfz K 
a. SzSleték Szent Felikíz Nóla 

Varaiában Kampaniában. Az At-
ty i Sziriából volt, és Hermiának 
hivattatott. Ki fok gazdagságo
kat hagyván hláta - után, el-oízta-
tának Felikíz, és az attya-fia kőzött, 
ici Hermiának hivattatott , mint 
az Attya. Ez a' Hermia, hadi me-
fterséget követe a' Római Tsáfeár 
Udvarában. Felikíz hadat akara kö
vetni , nem világi Tsáfeárét, ha
nem Mennyei Királyét. Egyházi 
emberré lén ? és garáditsonként fel
menvén , Pappá ízentelteték. Ab
ban az időben igen nagy üldözés 
indittaték a Kerefztéhyek - ellen: 
és az igaíság ízolgái Nolába jövé-
xiek, hogy meg-fognák mind a'Ke-
refztényeket, kik ottan valának. 
Akkor annak a várafnak egy Pfif-
p6kje vala, fzent életű, kit Mak-
ízimusnak hittak, ki látván , hogy 
©tet meg akarnák fogni, meg-em-
lekezvén Kriftns Urunknak mon
dásáról : Mikor üldöznek titeket e' 
varasban, fuffatok másba. Matt. 
10. v. 23 . úgy tselekedék. El fu
ta a' Szent ember Nolából, és a' 
lelki dolgoknak terhét Felikfznek 
hagyá, intvén étet , hogy gondgya 
lenne az Klen tifztefségére, és fe
lebarátinak üdvefségére. Mivel-hogy 
o mint ifiú ember Jobban fzenved-
hetné az üldőzéft. Fel-vállalá a' 
terhet Felikíz, és igen ízorgalmatof-
fon erófficette a' Kereíztényeket, 
mondván nékik : Tekintenék-meg 
a' Pogányoknak nagy vakságokat: 
mivel-hogy úgy imádnák , mint I-
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ftent, kezeknek munkáit. Ez volt 
az oka, hogy az üldőzéíhek fzolgái-
tól fei-kereíterett. Kik meg-fogván 
étet , igen fetét tómletzbe vetek, 
vasba vervén , és vas lántzokkaí 
meg-terheívén. Ollyan módon me
zítelen tévék tengeri tsigáknak da-
rabira , és éles tégla darabokra, 
melly néki rettenetes gyötrelmet 
fzerzett. 

.3. Makízimus Pfifpók egy hegy
re futott vala, és noha ottan íza-
bados volna; mindaz - ákal . nem 
kiíTeb' gyötrelmet fzenvedett, mint 
Felikíz Pap ízen ved vala. Lelki Ju
hainak meg - gondoláfa ízorongatta 
az ö lelkét; és az éhség gyötrötte 
a' tettét. Annak felette hideg tél 
lévén, meg-győzte a' hideg a' ke
vés meleget, melly a' vénségtől 
nyomorittatott teliében vala: hon
nét minden ereitől el-hagyattaték, 
és egy tővifekkel tellyes helyre le-
esék. De az irgalmas Iften nem 
akará hagyni az 6 fzolgáját abban 
a' nyomorúságban: sót egy Angyalt 
kfilde a* tőmletzhez, a'hol Felikíz 
vala. Ki monda néki , hogy ki
keltene menni abból a' helyből: és 
noha 6 kételkedik vala, ne talám 
az ördög tsalatáía volna : mindaz
által el-hiteté véle az Angyal, hogy 
kimenne a' tömletzből. Meg-pró-
bálá fel-kel vén lábaira, és mingyárt 
le-esének a'lántzok, és a'vas, mel-
lyekkel meg - kötöztetett vala a! 

főidőn: és 6 fzabadon marada... Es 
követvén az Angyalt által méné
nek az őrizeteken, minden kapuk 

. meg-



Szent Pelíkfz Pap 
meg-nyilván nékik. Az Angyal 
mindenkor előtte ment, és a' hegy
re -vívé ötét , a'hol az <3reg Szent 
Makfzimus Pűfpők vala igen közéi 
a' halaihoz. Mihent Felikfz látá 6-
tet j igen nagy kőnyőröletefsége 
lén rajta: és fel-emelé Őtet a' föld
ről j de íemmi módgya nem vala 
meg-éíefzteni 6tet. Azért az'imad-
sághoz folyamodék, minden nyo
morúságoknak orvofságához : és 
midőn abban foglalatos volna, 
kőrnyöl nézvén láta egy fzőlő ge
rezdet bizonyos tóvifen függeni, 
melly Mennyeknek igére földé
ből- jótc vala. Felikfz vévén a' ízé-
lót , kezeivel ki-íatsará azt, és az 
öreg Szent Makfzimus fzájába őnté, 
ki mihent meg-kóftulá , mingyárt 
magában térvén, fel-nyitá ízeméit, 
és panaízolkodván, monda Felikfz-
nek: miért olly fokáig múlatott 
6-hozzá jönni , meg-igirvén az I-
ften, hogy fegétségére jóne néki,? 
Menté magát Felikfz igafsággal. Es 
egygyútt befzélgetének kónyhulla-
táfokkal egyelittetett fzókkal, a' 
Fanyargatáfokért, melly ékben ta
láltatik vala az líten népe : Es 
ketten egyetembe el-végezek, hogy 
vifzfza mennének a' várasba. Szent 
Felikfz a' vállaira vévé a fent em
bert , nem lévén akkor más mód
gya erre a'' végre. És. nem tsak 
a' várasba vívé Őtet, hanem egy 
jó tselekedetű őzvegy-afzfzony há
zába helyheztété, holott -hátoxsá-
gofon maradott, míglen meg-fzö-
nék az üldözés. 

Sicntck ilete. 
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4. Szent Felikfz gondgyát vifel* 

vén a' S.7ent P&fpőknek , vifzfza-
tére tulajdon házába , holott la
kék aémelly napig egy tifztefséges 
öreg afzfzonnyal, a' ki néki £zol? 

gál vala. Annak - utánna meg:-
fziínvén az üldözés azon varasban, 
el-menvéa onnan ; a' Tirannufok: 
meg-jelenék ujjabban a' Kriítus Jé-
sus vitéze kettős erővel, .. és na-
gyob' méréfzséggel, hogy-fem an
nak - előtte , a' piatzokon prédi
kálván a' Kriítus Jésus hitét, bíz
tatván a'Kerefztényeket, kik meg
ijedtek vala az el - múlt üldözés 
miatt. Ki - méné ennek hire a' 
fzomfzéd helyekben, és oka lén., 
hogy vifzfza - térnének N ólába, a 
Tirannufok , Felikfz keresésére. A' 
piátzra futának, a' hol ő vala: és 
a' kitől kérdezkedének Felikfzről , 
Önnön maga volt, ki feleié, hogy 
nem igen mefzíze volna. Azon
ban midőn Fehkfz el-ment volna a' 
piatzrúl, meg-értvén, miért keref-
nék azok őtet: és midőn az üldö
zés ízolgái őtet kerefni mennének, 
a' varasnak bizonyos régi kő - falai 
közé méné, és gondolván , hogy 
oliyan alkalmatofságra jó hely 
volna az, magát el-rejteni, bé mé
né romladozáíi közé annak a' kő-fal
nak. Mihent bé - méné , tetzék az' 
literinek, hogy a' pókoknak fóka-
sága egybé-gyfilne, mellyek pók
hálókkal tellyefséggel bé-boriták 
őtet. Láttatott Felekíz bé-tnenni a' 
romladozott kő - falak közé: és 
meg-mondacott azoknak, kik ötét 

G g g kére-



41 & Szent Telikfz Pap 
kefefík v a k , kik nem igen távul 
valának; de mikor látták az egéfz 
helyt pók-hálókkal bé-fedeztetve, 
mondának 6 magok kóz&tt: A* ki 
nékünk mondotta, hogy Feiikfz ide 
i>é-j6tt volna, úgy látzik , meg
akart tsufelni minkec. Mivel-hogy 
a' hová egy légy bé oem mehetne, 
annái inkáb' bé nem mehetne_» 
egy ember, hogy meg nem látza-
nék: és bofzonkodkff.il bé-telvén. 
mks-hová ménének ótet kereíhi. 

5. F.z a' dolog bizonyára tsudá-
iatos; mert néha igen er&s kő-fa
lak, és vitézeknek fokasága nem 
lévén elégségefek meg - oltalmazni, 
hogy az ellenségek bé ne mennének 
a' várasba , mindeneket fegyverrel 
meg-olvén; mindaz -által elégsége
fek a' pók-háíjk a- fegyvertelen_» 
embert meg-okalmazni fok fegyve
res vitézektől Azért Szent Pau* 
linus, ki a' Szent Fsiikiz éietét meg
írta, azt mondgya: Bizonyára a' 
kinek tárfaságáb.v^ vagyon a' Kri-
ftus, egy pók-h'ió kó-ial gyanánt 
elég néki. De a' ki Kriftus nél
kül vagyon , igen erős Ró - falak 
nem elégségefek meg - oltalmazásá
ra. Minek-utánna a'vitézek el-tá-
vozának, Szent Feiikfz "ki-menvén 
abból a' helyből, el méné énekelvén 
ama Dávid versét: Ha a' halál ár
nyéka közepett járok-is , nem fé
lek ' gonofíoktól : mert te velem 
•vagy. Pjab s a . v. 4. Az-után egy 
bátorságosb' helyt kerefe , meily 
egy magán-lévő ház vala, holott 
három holnapig marada, az embe-
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rek nyájaskodáía-néikál.' Az Iftea 
adott étek néki, egy ájtatos afe-
fzony által, ki ugyan azon. házban 
lakik vala: ki nem tsak ti-kon tar
totta Szent Fehkízec, fenkinek 6-
tet meg nem jelentvén: de még 
magának - is femmit nem fzóllott 
az egéfz időben, míglen ottan ma
radott. Es Iflent&l igazgattatván 
adott ételt néki. 

6. Három holnap múlva, Sz. Fe-
likfznck jelenéfe lén Iftentől, hogy 
meg-fzőnt volna az oldőzés: az - 0-
káért nyilván ki.méne. Oíly nagy 
őrvendezéffel voltak hozzája mia-
nyájan az ő Polgári, mintha Para-
ditsomból láttatott volna jőni. Ke
vés napok múlva, meg-hala Szent 
Makfzimus Pűfpők, és az egéfz nép
nek egygyezésével azt a' méltósá
got Szent Felikfznek akarák adni., O 
íemmi-képpen nem akará, mond- 4 
ván , hogy a' varasban vó:na egy 
Kvintus nevfi Pap, ki hét nappál 
ö előtte fzenteltetett Papságra: 
honnét mint ezért , mint pedig 
mivel abban meg - volnának min
den jóságok, mellyek kívántatnak 
a' Páfpókséghez , azt kell válafzta-
ni : és így Kvintus válafztaték ar
ra a' méltóságra , meg - maradván 
Feiikfz előbbi állapottyában, tanít
ván a' népeket a' hit dolgaira, és 
jó erkőksékre- Szent Feiikfz igen 
gazdag vala, és fok jófzági valának 
néki: de az üldözésnek idejében , 
minden javai el - foglaltatának. Ta-
nátsolták. néki a' baráti, hogy igye
keznék a'jófzágit yifzfza-nrernyi, 
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Szent Felikfz Paj 
mellyet törvénnyel könnyen meg
nyerhetne Azt feleké: Mint-hogy 
az 6 javait a' Krjftus Jésus feerete-
téért vefztete-el, távúi légyen_9, 
hogy vifzfza igyekezzék nyerni. 
Honnét nagy fzegénységben é l t , 
míglen napokkal, és jófságos tse-
lekídetekkel tellyes lévén , maga 
betegségében meg-hala, a' földet 
el-valtván Menny-orízágért. 

?. A' Szent Felikfz tefte el-te
mettetek közéi Nóla varasához 
egy Pintzis nevft hellyen: holott 
az ö tifztefségére egy Templom 
építtetett, mellyben az Úr Iften, 
az § .Szenté által fok tsudákat tse-
lekedett , a' mint vólc , mellyet 
Szent Paulinus tulajdon fzemeivel 
látott: tudni-illik két rút , és ren
detlen épületek lévén közéi a' Sz. 
Felikfz Templomához-, nagy akadá
lyára valának a" meg-nevezett Szent
egyház ékefségánek: nem-is nyer-
hették-meg , hogy el - adná a' ki 
azokat bírta. Történek egy étfza-
ka : t&z támada; és féltenek , hogy 
igen nagy károkot tenne, a' mint 
kegyetlenül mútattya vala: de reg
gel világofon láttatott, hogy nem 
égett, hanem tsak egygyik amaz 
épületek közöl. Mellyet látván 
azoknak ura : meg-gondolá, hogy 
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az Ur Klen tsudálatos-képpen tse-
lekedte volna; mint-hogy ö nem 
akarta engedni ollyan ízent dolog
ra : meg - engedé , hogy a' máfik, 
melly meg-máradott vala, el-ron-
tafsék: honnét a' Szent-egyház illen
dő ékeíségbea marada, ** 

8. Egy parafzt embernek két 
ökrei loppáfíal el - vitettek, ki- a' 
Szent Felikfz Templomába méné; 
kére ötét:, tselekedné, hogy nyer-
hetné-viízíza az ö ökreit, mellyek 
az ö életének táplálására .valának: 
vifzfza-tére az-után a' maga házá
hoz , íiratyán a maga fzerentsét-
lenségét. Ej-félkor hallá az ö kapu
jának zörgetését, fel-kelvén, látá 
az ő két ökreit, mellyek Szent 
Felikfz álta! ki-botsástattak vak egy 
igen rejtek helyből, a' hova a' 
tolvajok el-rejtették vala, és ő ma
goktól haza mentenek. Vifzíza-
méne kővetkező nap a' parafzt em
ber a' Templomhoz, és meg-jelen-
té ezt a' tsudát: és hálákat ada 
Mennek, és Szent Felikfznek az el
vett jó-tétetnényért. E' Szentnek 
halála vúlt Buldog Afzfzony havá
nak 14. napján, Kriílus Urunknak 
mint-egy 300. eíztendejében, melly 
napon az Anya-fzent-egyház emlé
kezetet téízen róla. 

Ggg % Nepo-
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Nepomuki Szent JÁNOS Mártír élete. 
BálMmisBohnfxlauSy'JésíisTárJhsá-

" ga-híü Szerzetes Pap által, fom-
málfa foglaltatott. 

I . QZüfetett Nepomotzénus Szene 
kJ János Tiwh-orfzágaak Nepo-

viuk, vagy (§.' mint a' régiek hit
t ak) Pomuk nevű mezi) Várofsá-
ban. Az 6 ízfilői k6z rendűek 
vólcak, nevezetesbek ájtatoísággal, 
mint Nemmel; mellynek elégséges 
jele az, hogy már vének lévén, és 
minden magzat - nélköl, fogadáfl: 
tévén Boldogságos Száz Máriának, 
ez-által nyerték Nepomutzénus Sz. 
Jánoft. Kinek ízöletéfe tsudklatos 
v ó k , mert annak ideje el-kőzelget-
vén, láttat tanak némeiíy ízépen ra-
gyagó lángok le-£zállani az égből, és 
a' házat, mellybea {zöletett, kőr-
nyül - alván meg - világofittani, az 
égéíz városbelieknek gyönyörköd
tető álmélkodására. Még tsetsemö 
gyermek lévén Szent János, ugyan 
a' fzűlöitól Boldogságos Szöz Má
riának tett fogadás-ákal gyógyúla-
meg halálos betegségéből : melly-
ért egéfz életében kivált--képpen 
.való tiíztelettel, és ájtatoísággal 
vifeltetett Boldogságos Szűz Má
riához. 

i. Oskolába adatván , elsőb-
ben-is az Oltárhoz való Szent fzol-
gálatnak módgyát tanóik-meg Sz. 
János; és abban olly nagy gyönyö
rűsége vők,, hogy naponként ko

rán reggel ki-futván a''k5;él lévő 
Tziíztertziumbéli fzerzetefek Kala-
ftromába, az ott való Papoknak 
mind rendre a' Sz. Misén Angyali áj. 
tatofskggal fzolgalnj , íeg-kedvefeb' 
foglalacoískgának tartaná. Neve
kedvén az-utkn idejével egygyfitt 
a' jó erkóksókben, ájtatofságban , 
és a' deáki tudományokra, azok
nak eisó íondamentomiban éles el
mét mutatván, az Attyaitól Zátc-
tzium Vkrofsába köideték : a' hol 
"dirsíretes elő - menetellel -azokat 
meg-tanólván , fő-képpen az éke-
fen fzóllásban máfok felett fénlett, 
hajlandó lévén arra terméízet-fze-
rént. Onnan Prágába méné, hogy 
mint emberi , 's mint Iíleni méí-
lyeb' tudományokkal' elméjét éke-
íictené: ott elsőbben a' Filoízofiát, 
az-utkn a' Teológiát, és az Egy
házi fzent törvényeket olly ditsí-
retefen végezé, hogy mindeniknek 
Doktori palkftyát az elsők - kőzött 
venni érdemlétte. 

3. így el - kéfzitvén magát az 
lílennek ditsóségére, és a' lelkek
nek ízolgklattyára, mellyekre ta-
nóláfinak eleitől fogva belső ífte-
ni fugallás ákal érzette magát hi
vattatni; és már fzorofsabban az 
Iftea ízolgklattyára fzándékozvkn 
magát kötelezni a' Papi rendnek 
Szentségével, jól-lehet*a tudomá
nyokat az áj tatofskggal, és tekéi-

• íetes 



Nepomufcí Sz. János Mártír élete. 
letes erkőftsokkeí mindenkor egy 
be Itaptsolta, mindaz - által minek-
ellőtte fel-venné a' Papi rendnek 
Szentségét, félre tévén minden vi
lági dolgot, egy egéfz holnapot 
töltött a1 tefti fanyargarásban, lelki
ismeretinek tifztogatásában, és é-
gyéb Iftenes fbgíalatofságokban, és 
az-után rendeltetek Pappá. Tsak 
hamar Papságra fzenteltetéfe - után, 
oüy hathatofon kezde -prédikállaní, 
hogy mindeneknek fzíveken ural
kodni láttatnék, és halgatóita'.hová 
kívánná, hajtani; úgy annyira, hogy 
máfokban jó indulatokat, máfokban 
kónyhullatáfokat, máfokban életek 
jobbítására való gondolatokat ger-
Jefztene. Nagy nevet fzerze ezzel a' 
Prágaiaknál, és mindeneknek itilete 
fzerént, O Prágában a' F6 Templom
ban Prédikátorrá tétetek; melly tifzt-
bén úgy vifelte magát, hogy nem tsak 
bé-tellyeíittené halgatóinak kíván
ságát, hanem meg-haladná , és 
nagy hafznokat tenne buzgó, és 
foganatos prédikállásával. 

4. Nem fokáig marada Szent 
János ezen tifztben, mert az 6 fá
radhatatlan buzgósága, mélly tudo
mánya , jóíságos cselekedetekben 
való gazdagsága, meg-érdemlecték, 
hogy fellyeb' emeltetnék. Azért 
János Erfek kívánságára, egygyes 
akarattal a1 Prágai Kanonokoknak 
-tárfaságába válafztaték, és azzal 
egygyűtt a' Szene Vitus Templo
mában a'Tsáfzár előtt való prédi-
kállásra. Nagyon ellenzetté ezt 
Szent János, alázatofságtól vifel-

4 2 1 
cetvén , és magát méítatlannak_j 
válván, de minnyájan annál mél-
tóbnak kiáltván a tifztekre, mé
néi irakáb' kerülné azokat, kénfze* 
rittetett fel-vállalni. Sok efzten-
dókig az-után ditsirtefen vifelte 
Szent János ezen ciízceket, és az 
ő préctikállására a' Szent Vitus 
Templomában, nem tsak a' Király 
egéfz Udvaiával, hanem azok-is, 
kik elób' az ó halgatói voltak, 
feregenként meg-jelentek, öröm
mel halgatván ötét, és az 6 okta-
táíitúi iugvén. Még akor Wen-
tzefzlausTsátzárnem merült vala el-
tellyefséggel a' gonofságban , jól
lehet arra igen hajlandó volna fes
lett erkölcsei, és kegyetlen ter-
méfzece miatt : azért halgatváa 
Szent Jánoft, fokát tselekefzik va-
la. Sót annyira bőtsülte Szent 
Jánoft, hogy mind a' gazdag jöve
delmű Wiífehrádi Prépoftsággal 
( melly tsak egyedül a' Római Pá
pától függ ) mind a' Litomifsliai 
Pufpökséggel meg-akarta tifztelni; 
de mind ezekről fok alázatos men
tségekkel Szent János el-forditocta 
a' Király gondolattyác. Az egy 
alamifna ofztogató tifztet (tifztef-
séges méltóság volt ez a' Királyok 
Udvarába) mellyet mindá* Király, 
mind a Királyné fzép ízókkal aján
lott, végtére nem akarta meg-vet
ni, hanem fel-vállalván, abban úgy 
vifelte magát, hogy az ő gyors 
fzorgalmatoíságát az Udvariak, kő-
nyóruletefséget/ízegények, okof-
ságát , és az alamiíöa ofzcogatás? 
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ban való igafságkt mindenek ta-
paíztalván, dicsérni meg nem ízűn-
nének. 

. f. Innen inkkb' ki-terjede a' Sz. 
János hire, neve, és igen meg-
6regbedék bótsfilete mindenek_s 
előtt: azérc az ártatlansággal, ájta-
tofsá^gaí, és minden tekélietefség-
gel íénió Királyné Joanna, a' ki 
érőméit halgatca Szent Jánoft, és 
bizonyos lévén az ö lítenes erköl
cseiről ' bőkseségéről , egéízfzen_» 
az 6 tanitáfitol f&ggott, étet va-
lafztá lelki ismerete igazgatójának, 
és gyóntató Attyának. Azonban 
a meg - vefztegetect terméfzetfi 
Wentzeízlaus Király, naponként a' 
gonofságban méllyebben merülvén, 
magánál roízlzab' léízen vala, és 
a' fedhetetlen életű Királynéhoz 
Joanához oliy változó kedvel kez-
de lenni, hogy jelen-létében gyű
lölné , és nem fzenvedhetné, távúi 
létében pedig fzerelraétől gerjedez
ne .Tör tének 1383- eíztendób en 
Kriftus ízöletéfe-után, hogy Joanna 
a' Wentzefelaus minden-napi utála
tos , és Iftentelen tselekedetiben 
nagyon meg-botránkozván, feíet-
tcb' meg - irtóznék kegyetlenségé
től ( mivel arra vetemedett vala 
"Wentzefzlaus, hogy az afztalánál-is 
a' Fő-renden lévőknek vérével az 
étkeket meg - fertőztetni, gyönyö
rűségének tartaná) azért nem lé
vén femmi vigafztaláfa a1 világi 
dolgokban Joannának , egyedül az 
Ménhez ragaízkodék, gyakrabban 
kszde gyúoi, kicsin fogyatkozás 

jános Mártír élete. 
fk-is kény hulla táfok ka! mofogatni, 
éjjel nappal az Iftent kérni, hos,y 
az ő Férjének pb' elmét adgyon. 

• Nem tettzett ez a' dolog "Wen-
tzefzlausnak, sőt inkáb' nála gya-
nóságot ízérzete: minémá vétkei 
volnának joannának, hogy annyi-
ízor gyónnék ? mit gondolna Fér
jéről, máft kivfiilócre ízeretne-e'? 
ezeket kívánván meg-cudni, és más 
módot nem találván, hivatcya Sz. 
Jánolt, a' kivel tudta, hogy min
den titkait Joanna közli, hoízfeas 
kerülő beíiédek u tán , végre a' Ki
rálynéról lévén emlékezet, Wen-
tzefzlaus a' fzent gyónásra ereízke-
dik=, nagy kintseket, és tiíztsé-
geket Ígérvén Szent Jánosnak, arra 
igyekezi hajtani, hogy jelentené-
meg néki a' Joanna gyónksát, és 
minemű véckeket fzokott gyónni. 
El-rémfiíe az iftentelen kérésre Sz, 
János , és kerefztényi. ízabadsággal 
meg-mutatá a' Királynak, melly 
haliatlan fzentség - tórő. kívánság 
volna az , és . meg-inté ,• hogy. az 
illyen kérdézkedéfektől fzfinnék-
meg. Igen fel-indúla ezen az I-
ftentelen Király, mindaz-ákal egy 
ideig meg-tartózcacá haragját, job' 
alka'matofságot várván gonofe 
ízándéká na k bé-tellyeíittésére. 

6. Talákaték rövid idő múlva 
olly alkalmatosság , melly a' ke* 
gyeden Királynak dőhőfségét új-
jabban fel - gerjeíztené : mert tör
tének , hogy a' ízakáts nem ked-
ve-fzerént sült kappant adna - fel 
az aíztalára; azért hirtelen fel-lob

ban-
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bánván Wetitzefzlaus, annyira meg-
haraguvék, hogy nyársra kötöztet
vén a' fzakácsot, süttetni kezdet-: 
te. Meg-rettenének mind az udva
riak erre a' kegyetlenségre annyira, 
hogy fzinekben el-változnának, vél
vén, hogy ők-is hafonló állapotra 
juthatnak: de fenki nemvala, ki a' 
Királynak kegyetlenségét meg-ga-
tolná. Szent János akkor az Ud
varban lévén, meg-ércé a' dolgot, 
mingyárt a' Királyhoz méné, ízép 
ízókkal elsóbben a' dolognak mi
voltát eleihe-adá; de látván, hogy 
így kevelTet hafználna, kemény 
dorgáláíTal kezdé a' terméfzetcel. 
tufakodó kegyetlenséget eleije-' 
terjeízteni. Nem fokát fzóllott va
ja Szent János , és a' kegyeden 
Király inkáb' meg - mérgefedvén, 
íemmit nem tekintvén az 6 Papi 
méltóságára , a' tómletzbe vetteté 
a' Szent embert; ott egy-nehány 
napokig fetétséget , bAdófséget, 
tsak nem halált fcerző éhséget, 's 
fzomjúságot kénfzerittetett feen-
vedni: vigadott mindaz-által Sz. 
János az Iltenben, és örvendezett, 
hogy méltó lett volna az igafság-
ért gyalázatott fzenvedni. 

7. Kevés napok u tán , vélvén 
Wentzeízlaus,hogy már könnyebben 
maga akarattyára hajthatná Szent 
Jánoft, ha a'fogság után jó aka
ratot mutatna hozzá , nagy hi-
zelkedéllel követet kfild hozzá a' 
tómletzbe, izeni, hogy bánná, a* 
mit hirtelenségéből tsd€kedett vol
na, kéri,-hogy engedgyen-meg néki, 
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és felejtse-el, a' mik történtének, 
és maga fzabadságával éllyen: hogy 
pedig bizonyofab' légyen az 6 ke
gyelméről , ebédre hozzá j&jjőn. 
Engede mindenekben Szent János, 
el-méne, nagy tifzteletteí fogadta-
ték a' Királytól. Aíztal-után ma
gános helyre hiván Szent Janóit 
"Wentzefzlaus, jelenti néki, miért 
hivatta volna : hogy tudni-illik 
nem nyughatik elméjében, míglen 
meg nem tudhattya, mit gyónt a* 
Királynéi azért mindent, a'"mic 
hallott tőle a' Sz. gyónásban ízám-
lálna eló, ha az ö Királyi kegyel-
msfségét akarná inkáb' tapafztalm', 
mint haragját, és a' hóhéroknak ke
gyetlen tsigázását. De Szent ]á« 
nos mint a' kegyelmeket, mint a' 
fenyegetéfeket íémminek állítván, 
és meg-vecvén, méréfz fzível eleibe 
adá a' Királynak a'gyóntató Atyák-, 
nak hivatallyát, meg - magyarázat 
mint ideig, mint Őrökké való b&n-

- cetéfeket azoknak, kik azt a' fzenc-
séges titkot ki-nyilatkoztatnák, és 
melly nagy fzentség-tórésben efnék 
az, a' ki azokat akarná meg-tudni, 
avagy meg-jelenteni, mellyek mind 
az emberi, mind az Ifteni tórvé-
nyek-fzerént, foha fenkinek az egy 
Iftenen kivnl meg nem jelentet
hetnek. Inté azért nagy bátorság
gal a' Királyt, hogy arra ne kén-
ízerittené, mert kéízeb' volna ha
lált fzenvedni, mint abban enge
delmeskedni. Ezeket halván, ftl-
gyúlada"Wentzeízlaus, és fzúllicván, 
a'hóhérokat, a' kik mindenkor je-
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len voltak, Szene jánoft a' tőm- ron emelgetvén amaz Kriftus fza-
letzbe ragadtata, kegyetlenül meg 
tsigáztatá , és égő fáklyákkal az 
oldalait meg-sfitógetteté. A* nagy 
gyötrelmek kőzött egyebet nem 
ízúllott Szent János, hanem a' Jé-
sus , és Mária nevéc kiáltotta, és 
minden fajdalmit, életét, és halk
lát az lítennek ajánlotta. Semmit 
a'kegyetlen hóhérok el nem múlat-
tanak a' Szent János gyötrésében a' 
Király jelen-létében, mindaz-által, 
mínt-hogy femmit t61e ki nem fátsar-
hattak, véget vetvén a' tsigázásban, 
jneg-ízfintenek az ő kínzásától, 

8- Az - után Wentzeízlaus tart
ván attól , ne talám ez a' nagy ke
gyetlenség ki-nyilatkoznék, Szent 
Jánoft alattomban eí - botsáttacá. 
Szent János Kerefztényi békefség-
gel tűrvén, és el-félejtvén minden 
kinzáíit , annyira, hogy meg-hict 
barátinak-is azokról foha emléke
zetet nem tenne, titkon valame-
nyire meg-gyógyitatá febeit, és na-
gyob' buzgósággal, mint annak-előt-
te kezde a' maga hivatalíyában el
járni ; femmit el nem hagyván a-
zokból, mellyek vagy az Iften na-
gyob' dicsőségére, -vagy a' lelkek
nek űdv&fségére ízolgálnának, ha
nem mind azokban nagy ízorgal-
matoísággal Mntelen foglalván_9 
iri2gácj- tudván > hogy nem fokára 
el-véízi faradságinak jutalmát; mi
vel a' Márciromságról, a' Király ke
gyetlensége miatt, nem kételkedett. 
Prédikálván azért nagy buzgóság- b ö „ ... , 
gal, egykor a' többi kőzött gyak- az ablakról ízemléli vak ; meg-if-

mér-

vait: Kevés ideig láttok ergemet, és: 
már mm fokát fzóílok veletek, öröm
mel, és víg ortzával meg-jöven
dőié a' maga halálát az Anyaszent
egyház törvényinek védelmezése-
ért. Az-után a1 Tseh-orízágra kö
vetkezendő vefzedelmeket kőny-
húllatáfok között kezdé le -rajzol
ni , és tellyes lévén Prófétái lélek
kel , előre meg-jővendölni, melly 
nagy tsapáfokat , fildözéfeket, és 
romláfokat fog-fzenvedni az Anya-
fzent-egyház a' pokolból eredendő 
eretnekségek miatt: végre minde
nektől el-bútsúzván, és fbgyatko-
záíiról alázatofon botsánatot kér
vén, nagy firáfial, és álmélkodáf-
fal bé-tőlté halgatóit jövendőlé-
fekkel tellyes befzédivel, mellyek 
idővel mind bé-teílyefedtenek. 

9, Kevés napok múlva az-után 
Szent János Bolezlaviába méne_s, 
az ott való Boldogságos Szűz Mária 
csudálatos képéhez, melly az egéfr 
Tseh - orfzágtól nagy 'ájtatofsággal 
tifzteltetik. Itt melly ájtatos buz
gósággal kérte a' Boldogságos Szü
zet, hogy el-kőzelgetó halálának 
idején fegétséggel lenne, Szent Fiá* 
nak ajánlaná, és az utolsó hartzon 
meg-erőíittenéj könnyen meg-tud-
hattya , a' ki meg-gondollya, mine
mű ájtatofsággal, és Szeretettel vi-
feltetett kitsiriségétól fogva az I-
ften Annyihoz. Vifzfza-térvén eft-
ve-felé Szent János, és már Prá
gához közelgetvén , Wentzeízlaus 



I ' Ntpömti&l.Sz. Jái 
I mérvéa, leg-ottan efzébe jutának 

a' Királynéról Joannáról való gya
rlóságok , és hogy femmit Szent 
Janóitól meg nem tudhatott volna; 
ujjabban dúhöfséggel bé-telek;an
nyira , hogy nem bírván haragjával^ 
íietséggel hivattya Szent Jánoít, és 
minden tiízt'elet-nélkül így fzóllit-
tya-megrHalod-iPap, meg-kell l>al-
ttod, ha mhigyárt eló nem fxúmlálfi, 
mindent, valamit néked gyónt Joan-
aa ; hafzontalan minden mentséged., 
el kell vefíned; az Ifteare eskúfzőm, 
vitet ijzol: ( jelentette ezzel, mi-
tsoda halállal kellene meg-halni) 
Szent János fenamit meg nem ret
tenvén , söc inkáb'''minden gyöt
relmet, 's halált-is fzenvedni ké-
fzeb* levén, mint a' Király fzent-
ség-t6rÓ kívánságának engedni, 
valamint annak-előtte, úgy itt-is 
nagy bátorsággal ellent monda. 
Azért inlíáb' fel-gyúladván "Wen-
tzefzlaus, nagy haraggal jelt ád a' 
fzolgáknak, azok fel' - ragadván a 
Szent embert, egy magános házba 
hurczollyák : meg - parantsolá éle
tek veíztéíé alatt , hogy ott -olly 
titkon tartanák , hogy lenki meg 
ne tudhaaná. Már el rendelt vala 
a' kegyetlen Király mindeneket: 
azért el - közelgetvén az étzaka, 
ki-vezettetek Szent- János a' Mol-
dava vizen-valJ hidra, és meg-kó-
toztetet kezekkel, és lábakkal a' 
Király parantsolactya - ízerént ke
gyetlenül a' Moldava vizébe vette-

•tckj Kriíkis Urunk Mennybe-me-
netele elötc való étzakan, ezer hi* 

Sieiiuk Elet*. 
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rotn-ízáz nyóltzvaa harmadik e&-
tendében. így nyeré-el a' máro-
romságnak koronáját. 

10. .A' Szent Mártír halálát, 
mellyet annyira kívánt titkolni 
Wentzefzlaus , az líten. mingyárt 
tsudák-által ki-jelentette, és ditso-
ségefsé tette, mert leg-ottan a' Sz. 
Mártír teílét a' mennyei világof-
ság kórnyül-fogá, és az egéíz Mol
dava vízén ékefen tündöklő égő 
gyertyáknak Czámtalaa fokasága 
láttaték uízkálni; a' hol pedig a1 

Szent Mártír teíle laffan lafDm a' 
víz-fzinen folydogál vala, oct ma-
gafsabban ki-tetzó fáklyáknak , és. 
ízővétnekeknek fokasága tandók-. 
l&tc, mellyek fzép rendel késér
vén a' Szent téftet, annak mint-, 
egy temetó pompát, és tiízteletef" 
tettének. Ki-rohana az egéíz Prá
ga Várofsa erre a1 nagy tsudáraj Jo-
anna-is a' Királyné femmit nem tud
ván a' dologban, mi-képpen tor
tént volna, látván a' Királyi palo-
tából a' tstidát, gyorfan a' Király
hoz fút, kérdi ártatlan együgyű--
seggel, mit jelentene ez a' fzokat-
ían dolog? a' Király itt mingyárc 
meg - háborodck ízi vében, furdal
ván a' lelki - ifméret, és látván a' 
tsudát, mint-ha a' menny-kö meg
ütötte volna, mindenek fzemê  
el&l el-rejté magát, és három na
pig fenkinek magát nem mutatta, 
fém pedig a' fzákségefekcn kivul 
fenkit magához nem botsátott, 
Azomba a' Szent Mártir teliénél 
egéíz" étzaka a mennyei fényefség 

Hti.h jsieg-
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meg-marada , és a következendő 
nap ki-nyilatkoztata, mi tőrtént 
volna. Mivel-hogy roeg-találák a' 
Szent Mártír tettét víg, és fényes 
ortzáva!, és ékes tékéntettel a' ma
ga Öltözetében dilzeíen a' fövényre 
helyheztetve. Ki-terjede mingykrc 
a' hír az egéfz Varoíön , a' Szene 
Mártír halálának fzerzője-is, nem 
maradhatott titokban, mint-hogy 
rudva vúlt mindeneknél a' Wen-
tzefzlaus kegyetlensége; a' felett a' 
hóhérok, és Udvariak, tudván min
deneket, meg nem tartóztathatták 
magokat, hogy ki ne jelentenék. 
Hogy pedig a5 Prágái Kanonokok 
ülendő tiízteletet tennének a' Sz. 
Mártírnak, fzép protzeízíiót rendel
vén , az b teltét a' kózel lévó Sz. 
Kerefzt templomába vívék, és ott 
le-tévék, míg tiízteíséges temető 
helyet kéfzitetnének-aTö-Templom-
ban. . Nem volt jutalom nélkül ez 
az ájtatos igyekezet: mert midőn 
a* Szent Vkus Templomában teme
tő helyet áíátnának, gazdag kin-
tset , iok srahy, és ezűft tálento-
raokat, és egyéb' drága jófzágokat 
találának' le-áfva; mint-ha a'Szent 
Mártír az 6 temető hellyéért, és 
utolsó tifzceietéért, ezekkel akar
ná gazdagíttani mind a' Templo
mát, mind a' Kanonokoknak íá-
ratságát meg - jutalmaztatni. 

I I . Míg a' temető hely el-ké-
ízütne, a' Szeqt Kerefzt templomá
ban lévén le-téve a' Szent Mártir 
telte, annak látására fzámtalan fo
kaság gyök egybe: Boldognak hir-

inos Mártir éíttél' 
detvén, és az ő álhatatofságát, *s~ 
erőfségéc magafztalván , meg nem 
ízűntenek kezeit, 's lábait tsokol-
gatni, és az ö efedezésébe magokat 
ajániani. Nem rejtette vala úgy el 
magát Wrentzefzlaus, hogy nexud-

^ná álarcomba, mit tselekednének a' 
Szent tettnél: azért a' Szent Ke
refzt templománál lévő Szerzete-
fékhez , kik a" Pmitmtxiáról hivat. 
tatnak, követeket kulde, és meg-
parantsolá azok-által, hogy új dol
gokat ne kezdgyenek, zenebonát 
ne índitsanak, hanem fzéllyefzfzék-
el a'népet, és a'János tettét vefiék 
valami ízegeletbe, a' hová fenki ne 
meheffen. Engedének a' Király pa-
rantsolattyának a' Szerzetetek, és 
a' tettet el-zárak: de ez nagyob* 
ditsőségére volt Szent Jánosnak; 
mert a' helyet, mellyfee zárattatott 
vala, úgy bé-tóké mennyei drága 
illattal, hogy nagyon ki-hatván ,. 
újabban temérdek íokaság gyűlne 
oda az ő tifzteletére. Az alatt már 
el-kéfzitettek vala mindenek -a' te-
metéfre: azért a'Kanonokok, és az 
egéfz Papi rend nagy "pompával, 
és illendő kéfzúlettei a' Szent Már
tir tettét a Szent Vitus templomá
ba vívék, késérvén fzámtalan nép
nek íökasága. Minek-előtte el-te-
mettetnék, fzükség volt fél-nyit-
tani a' koporsót, a' népnek mint
egy kénfzerittő kérésére, hogy ille -
nék, és tifzteletet tennének a' Sz. 
teftnek,és fok-féle betegségben lévők 
illetvén nagy bizodalommal, meg-
gvógyúltanak, az-után fok kőny-

:, hulla-
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húHatáfok kőzött el - temettelek. 
A' temetésén yalo kőre idővel il-
lyen írás tétetett: Nepomurz.é?2UsJá~ 
ms, ennek.«' Templomnak Kanonoka-, 
(i Királynénak gyóntatóAttya^nint-, 
hogy a* Szent gyanúsnak pefséttyét 
mind holtig védelmezte, Negyedik 
Went%eJ%laus' ,Tseb-or/zági Király-
tél,Negyedik Károly fiától, meg-tsi--
gáxtatván, a' hidrái a' Moldava vi-
%ébi vettetett, tsudákhalfénlett} ide 
temettetett. 1383- ejitendöben, Kri-
fius Urunk pLÚktéfe-után. Joanna. 
pedig a' Királyné , meg-értvén a Sz. 
János halálát, és hogy 6 - érette 
fzejavedete vóína mártiromságot, 
feletcéb való fzomorúsággal bé - tel
vén, laffan laffan el-kezde fogyni, 
és négy efztendöveí Szene János 
mártíromsága-után y femmi mag
zatot nem fogadván; {zentől hala-
meg IÍJ87. eíztendőben, 

12. írásban hadgyták a' régiek, 
hogy abban a' házban , mellyben 
Szent János fz&letett, az 6 halála-
ucán íenki nem alhatott , hanem 
egéfz étzakát álom-néíkfil kétele-
nittetett tölteni: azért 1' Pouiuk la-
kofi el-rontacván a házat, aftoak 
heilyére a' Szent János tiíztefségé-
re Kápolnát építettek-, az-után idó 
jártával ínkáb' ki - terjedvén fok 
•tsuda tételek-által a' Szent János 
íften előtt való nagy érdeme, és 
az b tiíztej&inek'ízánaa meg-foka-
íödván, a' Kápoba-is már régi, és 
romladozó lévén, el-rontatott, és 
azon a' hellyen nagy, és jeks Tero-
.ploro épketeteic gazdag .költség-

gel a' Szent János úfzteísegére; -a' 
hová minden hellyekről efztenrtfa-
'ként fzép prótzeffiók fzoktak járni, 
és fzámtalaa fokaiság egybe-gyfii-, 
ni a' Szent János tiízteletére; mint
hogy fok jókat nyernek az Iften-
cől ezen tsudá-tévo Szenteknek efe-
dezéfe-által. Bizonyos dolog, hogy 
midőn árcalma-s fzárazság vagyon , 
és az fokáig tart , ha egyfzer, vagy 
kétzer közönséges Prótzeffio ren
deketik ezen Szentnek Templo
mához % mingykrt kívánatos efsőc 
nyernek. iS4s>.efztendÓben, midőn 
igen el - hatalmazott volna Tseh-
Orfzágban a dög-halál, a'kik Sz. 
Jánosnak oltalmába ajánlottak ma
gokat, a' mirigytől meg-fzabadúl-
taaak. Egy-ízoval minden rendet* 
lévők, a' kik Szent Jánoshoz nagy 
bizodalommal folyamodnak j annyi 
ígalafztokat,. és kegyelmeket tsu-
dálatoían nyernek általa az Iííen-. 
t&l, hogy méltán az ő csudáiról 
írt könyvben Tseh - orfzági csuda
tévő Szentnek neveztetik. 

13, Tsudálatos dolog az-is, és 
mindeneknél tudva vagyon, hogy 
a' ki- a' Szent János temető helyét 
lábaival illeti ? tó-képpen ha azt oú-
fzándékból tselekefzi, azon a' na* 
porc el nem kerülheti, hogy vala
mi gyalázatot , és kinebséget ne 
valiyon, Ki-tetzik az fok példák
ból; liSS' eíztendöben , misiőri 
Radziviíus Fejedelem a' Lengyei 
Királytól máfodik BLudolíf Tsáízár-
hoz kővet&l kíJdetett volna * Prá
gába jött vala Méltóságos Úr 



4 & I Nepemtíki Sía f ános -Üáitíf éf ete." 
ázluska Kriftóf Vendet Palatínus: 
ez ízorgrlmatofbn meg - látogatván 
mindeneket a' F6 Templomban, a' 
Szent János tetőért helyéhez-is ve
zettetik : mondgya néki a* Kano
nok, a' ki vezeti vala, hogy tsu-
dálatos volna az a* temető-hely, 
mért a' ki azt lábaival illetné, 
azon a' napon valami kiuebséget 
fzenvedne. Nevete erre a' Palatí
n u s , és dicsőségnek tartván azt, 
a' mitől máfok rettegnek, a' te
mető helyre lépek : és imé min-
gyárt mintha homlokba ütötték, 
volna, elméjében-is naeg-háboro-
Jdék: mellyet tapafztalv'an, ki-me-
gyen a' xemplomból, kéízen vár
ták a' fzolgak, mind lóval, mind 
fzekérrel ; elsőbben kéri a' lovat, 
de imé mint-ha eíze-néikűl volna, 
Jób' kéz felól akar fel-filni; vég
tére ugyan tsak fel - fik , de imé 
fem 6f2t6nnel , fem kiáltozáfiaí a* 
lovat hellyéből meg nem mozdít
hatták : kénízerittetvén azért le-
ízállani, ízekérre fii , de azzal-is 
hafonló-képpen történek; mert a' 
Jovakot lehetetlen volt hellyekből 
ki-mozdittani, azért nagy fzégyen-
nel bé-telvéh á* Palatínus, az egéfz 
Tsáfeár udvara láttára, kik a' vár
ból nézvén , nevetik vala, gyalog 
jcénízeritett jó melzíze a'Izáiiásk-
xa menni, m3ga fem tudván elég
gé tsudálni, mi történt volna véle. 

14. Más példa olvaftatik a' Jé-
süs Tár(asága-béli tekéüetes életfi 
$vano\vfzki Albert Pap életében: ez 
thidön Prágában 14. efztendös lé

vén, oskolába járna, a? attya Pra* 
gába méné, meg-akarván látogat-
ni az ott való Szenteknek tetemit; 
kiknek , hogy tifzteletére édesget
né , Aibertec-is magával e l -vi t te , 
történek, hogy a' Szent János te-
metéséhez-is mennének: ott moad-
gya az attya Albertnek, minémü 
feent hely volna az , és melly bi
zonyos volna azoknak bfintetéfe, 
kik azt a! földet meg - tapodnák : 
befzélli, mi történt nem régen egy 
tiízteíséges leányzóval, a' ki nagy 
méréízséggel aztmeg-tapodta, hogy' 
tudni-illik, midőn fok nép kőzött 
haza - menne a' leányzó, a' Prágái 
hidon hirtelen nagy forgó- ízéi tá
madván, úgy fel-fbrditotta míndefi 
alsó ruháit a' fejére, hogy ki-mond-
hatatlan fzégyent (zenvedett íbr 
kaknak láttára. Ezt halván Al
bert % és meg-akarván gyermeki 
tsintalanságbúl próbálni, ha igaz-e', 
a' mit hallott volna az atcyától, 
azt írja maga-felől: tágas lévén a' 
temetés kőről való roftély, bé-nyúj-
tám ízánt-fzándékkal a'lábamat, anu 

nyira, hogy a'temető helyet meg
nyom hatnám;és imé mikor keservén 
atyámat a' Prágái hidra jutottunk 
volna, hirtelen a' sárba esem, és mé
néi inkáb' akartam fel-kelni, annál 
inkáb' egéízízen a' sárba kevered
tem , 's mint egy illyen fzózátot hal
lottam magamba: hznm vettetett a%-
d Sz.a* ví-zfa, és nagy fzégyennel be
teltem, mivel tsudáikoztak, és ne
vettek az emberek, miért, és mi-kép-
pen történt volna e' dolog én-vekm. 

IS-



.;<>-..i'ij,- Na-gyob' büntetés-.; kóvette 
5R.aupp.owa Wentzetzlaüs Rárót, a'ki 
Kálvinifta lévén, midőn egykor a' 
Szent Vitus .templomban idő töl
tésért .magához hafonló/^tárfaryal 
az. ott való dolgokat visgalná, tőr-, 
ténetböl a' Szent János, temetésé
re talála,, és tudván 's még-nevet
vén , a' mit- arról mondanak kózőn-
ségefen , a'.fzent helyet. meg-tapp-
dá. Kevés láb múlva ki igyekezik 
altemplomból, és ímé aüg jutott 
vala á' templom ajtajához, midőn 
Lehelve a' fíetség. miac érkezik egy 
fzolgája, jelentvén, hogy éppen 
mait hólt - meg véletlenül a'. fiats-
kája; mellynél tőb'in.agzaftya-nem 
fala. így bünteti-meg az Iften az 
Í Szentéinek tett kiílebséget. Itt 
íem lett vége: mert az-után nem 
fokára maga Raupowa meg-tébo-
lyodván , igén kezde dühösködni, 
mindenek ellen; azért, midőn.Li-
tomeritzium.városában az embereket 
fegyverrel kergetné, nyomorultul 
veíztette-el életét. 

16. Rettenetes a1 mi követke
zik; I 6 " I 8 - efztendő-után, midőn 
Tseh-Orfzágban az eretnekség már 
igen el - hatalmazott volna, és a' 
Kálvininak a''Szent Vitus templo
mának felét, úgy-mint a' hátulsó 
réfzét magoknak foglalták volna, 
a' Szent Vitus, Sigmond, 's tőb1 

fzenteknek telteit könnyen el-fzen-
•vedték, Szent Jánosnak pedig még 
tsak temető helyét-ÍS jó fzemmel 
nem nézhették. El-végezék azért 
magokban ., hogy ki-álátván az ő 

nos Máí£#LeJ<§£. 4^Q 
teltét, valami félre * valóf.Jiglygj. 
vetnék. . Válafztamak erős , ^ s 
meg-hitt emberek, kikre a' doíog 
bizaftatik, meg'jelennek azok a' 
rendelt napra, nagy fzentség-tőrét 
fel a';dplí>ghoz fogni fzándékoznak: 
de alig kezdették vak kapákkal a' 
temető hely kőről való vas rofté-
lyokat. feízegetni, midőn imé ket
tő azok kőzfil hirtelen a' íőldre 
esek,, mint-ha a* menykő megíütöt
te volna , ; és egygyik mingyárt 
meg-hala, a* máíik alig vitetek-ki 
a' templomból, és az-is nyomorul
tul végezé életét. Bizonyságot tet
tek .erről, a'jtik akkor jelen voltak^. 
és fzemlélték. ', A' többi azért erxej 
igen meg-rettentvén, félbe fzakafí-; 
tották gonofz igyekezeteket. EK 
re nézve,. hogy fenki ez-után- úgy 
ne közelíthetne a' Szent János'te
mető, hellyéhez , hogy azt „megy 
tapodhatná, az el&bbeni roftélyo-( 
kon kivul, a' Kanonokok új ro*. 
ítélyokkal három-ölni magaíságra. 
bé-kerittették. -

íj. Illy fok tsuda tételekkel 
mindenkor tündökölvén Szent Já
nos , 300. efzten'dők múlva ki-áfat*, 
ván az ő tetemi, hogy közönsé
ges tifzteletre ki-tétetnének; a' nyel
ve , mint a' Szent gyónás titkainak 
fel - nyithatatlan tárháza, minden 
rothadás-nélkől épen, és frifs fzin-
ben találtatott; mellyel hat eteten
dő!1 niúlva az^titas, midőn a' Ro
mai Pápától reaáelt Bíráknak meg
mutattatnék (kikarra rendeltettek 
vók, hogy a' Szent?János tsuda-

H h h 1 té,c^ 
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45o ^poúukí §z;fmo&M£ttk életé. 
iételirór hiteles bizonyságot tenné
nek) új csuda történt, mert a' Sz-
nyelv a' Bírák láttára hirtelen meg-
dagadott, és kétséges piros fzinét 
éppen é!6 piros ízinre változtatta. 
Mellyröl, és t&b' tsuda tétellrol már 
nem lévén femmi kételkedés, hogy 
az egéfz Kerefztény világon mint 
Mártír ti&teltetnék XIII. Benedek 
Pápa, 1729- efztendoben , Böjt
más Havának 19. napján a' Szent 
Mártírok lajftromába irá. 

18. Szent János minden 6tet 
tiStelóínek, nagy - fzófzűliúja 's 
párt-fogója Iften előtt: mindaz-ál-
sal azokat Izokta tapaíztalható-kép-
pen efedezéfe-kltal íegéteni , kik 
gyalázatnak , ^agy valami kiffeb-
^égnek vefeedeímében forganak; és 
a" kik attól tartanak, ne talám tit
kos vétkek, és gonos cselekede
tek ki-nyilatkozzék. Sokan tapafz-
tálták ezt az 6 tiízceíöi k&z&f. 
Azokat-is fegéti Szent János, kik 
veízedelmes ízemérmetefségtol vi-
íeltecvén, feégyenlik a' Szent gyó
násban igazáa meg - vallani tulaj
don vétkeket: a' felett mind a* 
íz ölésben kínlódó afeízonyok , 
mind a* vizi-betegségefek , mind a* 
hideg - !e!6s&k az é eíedezésének 
íbganatofságát tapaíztalták , a' mint 

bizoriyittyák az 6 temetésénél env 
lekezecre fel - fűggeíztett ajándé-
kok : sót némeiiyek tsak a' teme
tésén lévó kőr&I "vakart porral-is, 
fok betegségekből meg - gyógyul
ták. ' Egy fzóval, minden ínség
ben , veízedelemben, fzorongatás-
ban, a' kik 5 hozzá ájtatofoo. fo« 
lyamodnak, azoknak Szent János 
az Iftentől vígaíztaláft ízokotc nyer
ni. Azért, tlíy nagy lévén lílen 
elótt Szent Jánosnak érdeme, kér-
jSkőtet, éledezzék érettünk, hogjr 
minden tefti, és lelki velzedelem^ 
tol, mind ideig, 's mind &rókké 
tartó gyalázattól meg-fzabadúíván , 
étet tifzfceivén e* fökföra;, vala
ha táríaságában órvendezhefsünk 
Mennyben, Ámen. 

a" régi Szeiatck péí-
a' Mártírok Innepét 

Kóvefsűk 
dítját r kik 
azért akarták fzentelni, hogy azok 
nak ízent életét tökórül vegyük 
magunknak : és ha oda akarunk 
menni, a' hova ok jutottak y úgy 
éllyünk, mint azok éltek , hogy az 
ok imádságok.. által a* Mennyei 
boldogságban éllyitnk. Ezeket 
mojidgya Szent /Igofion Doktor, 
Fauftuf eikit* 

&.<^ •0* J? 

A* SZÉN-
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E L E T É-'N EK ' 

NEGYEDIK RÉSZE. 
A' Szent KbnfeíTorokróL 

nr% vartok a' világ világofsága. 
•*• Nem rejt bet Ik-el á'-begyen beJy-
• b'cztetett varas, fim gyertyát nem 

gyújtunk, bogy a\ véka alá te
gyék , hanem a' gyért a tartóra, 
bogy vi Lúgos kogy ék mindeneknek^ 
'kik d hájban vannak. Úgy vila-i 
goskodgyék «* tiyilágofságiok az 

• emberek előtt, hogy láfxák a'tijó-
tselekedetíteket, és ditsrhtsékaz 
Atyátokot, ki mennyekben vagyon. 
Matt. f. v. 14. 

JM'eg-emlekezzetek d ti elöttetek-já-
rokról, a' kik néktek az Ifién igé

jét, hirdették: kiknek látván ma
gok yifeléfsének végét, kőve/sé-
tek biteket, mert igen jó a' ma-
lafztal' meg-erő£iteni a'Jzíuet ne in 

. étkekkel, mejlyek nem baíználtak 
. azoknak,.(? kik azok után jártak. 
, Hebr. 13. v. 7, & 9. 

Legyetek én kővetőim atyám-fiai, és 
vegyétek éjietekbe azokat, a' kik 

úgy járnak , a' mint a* mi pél
dánk nálatok vagyon. PhiKp. 3. 
y. 17. 

Kérlek azért.titeket, legyetek én kő-
vetőim, .a' mint én-is a Krifiusé. 
1- 'Cprincb.:4t y, 16. • 

De hajol tselekidpén békével fzen-
. védtek,az kedves az Iflennél. Mert 

- erre hivattattatok'.;mert d Kri-
- flus-is Jzenvedett érettünk, nék--

tek példát hagyván, bogy az §, 
nyomdokit kővefséfek. i.Petri a» 

."v. ao. •„.'..; • • • • - » 

Nézvén d bitnek' el-keziojére,' -és\ 
el-végezőjéreá ffifíisra', kiviéibe-; 
vévén az őromet/l-Jzeiivedtea'ke-

- refztet, meg-vetvín a" gyalázatot, 
és azIftenfzékénekjohjámítl.Mert • 
gond olyat ok-meg azt, «' ki maga 
ellen a"bűnösöktőlíüyen ellen-vion-
dáfl Jzenvedett. Hogy meg ne fá
raigyatok lelketekben el-Jógyaf-
kozván. Hébr, ia . v. 1. 

Szeri* 



föb Szent Szilvefztcf: Pápa élete. 

Szent SZILVESZTER Pápa élete. 
Damq/zus, éstőb* mvezetessititorok 

iráfibólJbnmuíba foglaltatott. 
í?9j I . 
^ Z e n c Szilvefzter í tomá-

ban íz&íeték, kinek 
Ruflnűs "volt az Attya. 

I Minek - előtte Pápa
ságra válafztatnék,, meg-fogattaték 
egy Préíektuftól, mivel a' Kereíz-

• t é n y e k e t , kik mefzfz&nnen jötté
nek , a' maga hazába bé fogadta. 
Annak felette azt akarja vala a' Pre
fektus, hogy Szilvefzter némelly.Ke-
refztényeknek jóízágác , kik már
tiromságot feenvedtek v ó k , adná 
n é k i , mert azt mondo t t ák , hogy 
azoknak jófzága az ö kéziben vol
na . Mikor Szilvefzter a' t&mletz^ 
b e vittetek , firatták étet az 6 bará
ti , kiknek 6 monda : Ne firjatok 
Tajtam , mert kevefeé tart az én 
fogságom , úgy-is l én : mert kö
vetkező éjjel meg-haía a' Bíró , ki 
őtet meg- foga t tavól t , és más nap 
ineg-fzabadúla a* fogságból, Annák-
uránná meg-halván Melkiades Pá
pa , és Márt ír , Szilvefzter helyhez-
te ték a' Szent Péter Székébe. Még 
a' Diokíétziknus, és Maklzimiánus 
Tsálzárok üldózélinek maradéki 
meg nem fzfmtek vala Egyiptus-
fcan: jól-lehet, mivel-hogy Konftan-
tinusra fzállot vala immár az Im
périum , az ftkíózéíhek döhoísége 

Bagyojj* xéíare • iktat vöit^ 

mjndaz-által minek -utánna Szilve
fzter Pápaságra válafztaték, félvén 
hogy meg-fögattatnék, titkon ki-
méne Romából , és eí-rcjté magát 
egy barlangba Szokrates hegyén, 
nem mefzfze Romától , mellyet' 
mof tan , ez alkaímatoíságért Szent 
Szilvefzter hegyének hínak. Meg-
marada ottan némelly napokig e' 
Szent Pápa , míglen tetzék az I--
ftennek, hogy Konflántínus Tsá--
ízár meg-gyógyúlna, egy meg-gyo-
gyíthatalán poktofságboí: meilynek 
orvoíságáérc tanátsot adtak val* 
néki a' Pogányok Papja j , h°gy 
mosódnék-meg három ezer ártat
lan gyermetskéknek várébői tsi-
nált féredóben: de a' Tsáfeár, nem 
akarván olly nagy kegyetlenséget 
t e n n i , azt rendelé , hogy inkáb' 
meg-hallyon abban a' betegségben, 
hogy-fem meg-gyógyúllyon, ollyaa 
kegyetlen orvoíság'gal élvén. Im
már a' végre eló - hozattak volt az 
ártatlan gyermetskék, de 6 azokat 
ajándékokkal mind viízíza küldé az 
armyoknak. 

<%. Ugyan azon étzaka, meg-je
lenének Szent Pé t e r , és-Sz. Pál A-
poílolok Konítantinusriak, kik di-
tsirvén etet a' jó tseiekedetért, 
hogy meg nem ölette az ártatlaa 
gyermetskéket; mondának n é k i , 
hogy küldene a' Szokrates hegyére, 
a' lUrefztények. Papi Fejedelméért, 

ki 



Szent Szilvefzter Pápa éíete, 435' 
ki más feredöre tanítaná ötét, nánt imádtafsék; és a' gonoíz - té* 
írlelly meg-gyógyítaná a'poklofság- vók Kerefzt-fán ne őletteíTenek. 
bói. A' Tsáízár mingyárt Szent 
Szilvefzterért k&lde, ki nagy félelem
mel méne-bé Romába, azt álitván , 
hogy mártiremságra vitetnék. D# 
a' Tsáízár maga-eleibe vitetvén ó-
te t , és meg-beízélvén néki a' lá-
táft, meg-bátorodék Szent Szilve
fzter, és a'Jésus Kriíluft kezdépré-
dikálíaní, intvén a' Tsáfzárt, hogy 
meg-kerefztelkednék; mellyet meg
cselekedvén, mingyárt meg-gyó-
gyúla a' poklofságból- Meg-hallá 
e' dolgot Ilona a' Tsáfzár Annya , 
íra néki, ditsérvén xket, hogy el-
hadta volna a' Bálványokat-: de in-
káb' akarta volna, hogy a' 'Zidók 
bitére tért volna, hogy-fem a' Ke-
reíztényekére, kik Ilten gyanánt 
egy embert imádnának, ki meg
holt a' Kerefzt-fán. Felele Kon
ftántínus néki, hogy jöne Romába, 
és hozna magával l^g - böltseb', 
és tudósb'"'Zidókat. Ugy tseleke-
dék Ilona, és a"Zidókdifputálának 
Szent Szilvefzterrel, Kráto, és Zénó, 
nagy, és nevezetes Filofzofufok e-
lött. Szent Szilvefzter olly böltsen 
meg-felele z' kérdéfekre^ és ellen-
vetefekre , mellyeket a' Kereízté-
nyi Hitnek titkai ellen a' 'Zidók ál
latának , hogy meg - fzégyenittet-

' vén, Kriftushoz térének, és meg-
kereízteltetének; ugyan azonc tse-
lékedé Ilona a'Tsáfzár Annya. An
nak-ucánna a' Tsáízár erős törvényt 
tén , "mellyben meg - parantsolá} 
hogy az Ur Jésus Kriítus Ifteo gya-

Siewek Eletí, 

meg, mint annak-elótte. Senki 
élete vefztéfe-alatt, a1 Jésus Kriítus 
nevét ne fzidalmazza. A' Bálvá
nyok Templomi rontaffanak-el, és 
épicteílenek Szent-egyházak , a' 
hová folyamodván, a' kik törté
netből vétkeznek, békével marad-
gyanak. O maga-is a' Tsáízár fok 
Szent egyházakat épite 7 mind belől 
Romában, mind pedig kivul a' vá
rafen : a' maga tulajdon Palotájác-is 
Szent-egyházza vóltoztatá, mellyec 
moítan Szent János , Lateránusnak 
fiinak,, és fok gazdagságokkal fel-
ékeűté azt_j. 

3. Bizonyos dolognak tartarik, 
hogy Konftántínus Tsáfzár Szent 
Sziíveízter Pápának , és ő utánna a' 
töb' következendő Pápáknak aján
dékozta Róma varasát, és Olafz 
orfzágot. Ez az oka, hogy az Im
périum fzékét által vívé Konftá* 
tzinápolyba. Más Szent-egyháza
kat-is épite Konftántínus aJ ket
tőn kivál, mellyeket a' maga Pa
lotájából tsináltata , egygyiket 
Meg-váltó Kriítus Urunkét, mali
kat Kerefzteíö Szent Jánosét. Mei-
lyek kőzfll egynek maga ízemélye 
ízerént kezdé áfni a' fondamento-
mát , és tizen-kéc kosár földet ki-
áía, a' tizen - két Apoítolok nevé
ben. Szent Pál Apoftol Szent-egy
házát ó épícé Öffiai úton : és a' 
Szent Kerefztét a' Szefzfzoriánus pa
lotájából, mqilyetmoít hinak.: Sz. 
Kerefztjérusálemben. A'Szent Ló-

i i i lin-
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rjntzéc Tiburtína úton : a' SzenC 
Ágnesét Lávikána útban ; máft-is 
épice ottan, Szent Péter, és Szeat 
Martzellinus Mártírok tirztefségérc. 
Oítia várasáhan-is Szent Péter, és 
Szent Pál , és Kerefztel6 Szent Já
nos tjízteíségére Szent-egyházat 
épittete : Kápuábaa egygyet_s, 
Neapolisban-is egygyet, ugyan a-
zon Szent Apoíioloknak tifztefsé-
gére. Ezeket, és fok egyéb' Szent
egyházakat épittete az ájtatos 
Tsafzár, Szent Szilvefzter Pápa ké
résére: és mind azokat meg-éke
iké aranyas, és ezüítös edényekkel, 
és fok drága kövekkel, 

4. Meg-fzímt vala a' Tiránnu-
fok nldözéfe az Anya-ízent-egyház 
«llen; de más üldözés kezdeték az 
Eretnekektől, egy Alekfzandriai ne
vű "Pap által. Ez felettéb' való 
tifet kivánó ember lévén, hogy 
magát meg -iímértefíe á' világon, 

•%gy igen dögieletes valláíl kezde 
hirdetni, az ellen , a' mit a' Kriitus 
Jésus önnön maga monda maga fe
löl : Ego 3 £?"' Fater, imumjíimus. 
J'oan. 10. v. 30. En , és az Atya 
egy vagyunk. MeÜy dögieletes 

"Eretnekség, a világnak fok réfzei-
re ki-terjedett vala. Az-okáért Sz. 
Szilvefzter Pápa azt rendelé, hogy 
közönséges Gyűlés ízolgáltatnék, 
és Konítántínus Tsáízár gondot 
vifelne arra. Akkor fzolgákaték 
a,' Nitzéa váras-béli közönséges Kon-
ízi/imu, mellyben három feáz, tizen-
myóltz Püípókök jelen vókak. je-
fen volt octan maga-js jíonítántínus 

Tsáízár: és látván némelyeket a* 
Pöfpökök , és fzerzetes emberek 
közöl, kik a' GySlekezetben vol
tak , hogy kinek ízemét vonták-
k i , kinek kezét vágták-el, kiket 

aegyéb' tagjókbin rútul meg - csú
foltak , 's bénnáká tettek, az előct 
való űldózéfekben, a' Kriftus jé-
sus ízeretetéért; a' Kerefztény Tsá
ízár azokat egygyenként raeg-ölel-
t e , és meg-tsókolta nékik, a' hol 
a fzemeket ki-vonták, és a' keze
ket el-vágták, ílrván ájtatofságá-
ban, ésTnondván > hogy boldogok 
vókáaak, mivel méltókká lettek , 
a' jésus Kriftus fzerelméért gyöt
relmeket fzenvedni. El-végezödék 
a' Eontzilium, és Árrius az ö dög
ieletes tudományával, mint Eret
nek meg-átkoztaték. Es mint-hogy 
Arrius vakmerö-képpen meg^mara-
da az 6 hamis vélekedésében hat 
tanitványival egyetemben, a' Tsá
ízár parantsolattyára ízámki - vet
tetek. 

5. Míglen a' Gyülekezet tana, 
emlékezetre méltó, a' mit ez a* 
Tsáízár tse'iekedék. Szakcég mind 
írásban foglalni, hogy tanúilyanak 
a1 világi Fejedelmek: bQtsűletben_» 
tartani az Egyházi embereket* és 
ne méréizeliyék azoknak életét 
meg-kilni, fem Egyházi privilégiu
mokat meg-sérieni. Sok féle nem
zetségek jöttek' a' Kontziíiumba, 
mint azért, hogy az Arriánus E-
retnekek tudományról veteksd-' 
nének, mint pedig azért, hogy igaP-
ságot kérjenek, és nétuelly nehéz 

doL 



Szent Szilvefzter Pápa élete* 45?" 
dolgoktól meg - menekedgyenek, ban a' Nitzéabéii KonixUiumianJs.lt 
mellyeket remeiknek, hogy vég
hez vihetnének a' Gyülekezetben. 
Minden nap fokán mentek a' Tsá-
fzárhoz fupptikátziíikkú panafzoí-
kodván némelly Pűfpókókröl, kik 
a' Gyűlésben jelen voltak, és egye
bekre! , kik jelen nem vókak, és 

Pűfpókök közál - is némellyek 
egy-más ellen panafzoíkodtak. A' 
Kerefztény Tsáfzár egyebet néni 
tselekedett, hanem tsak el-vette a' 

)iipplikátziókaz,és mind meg-tartot-
t a , és tsak egygyet fem olvafott-
el azokban:. egy nap az-után, min
nyájan egygyött lévén a' Puípokök, 
azokat nékik adá , mondván : A' 
mi Urunk Iftenünk, titeket Papok
ká te t t , és hatalmat adott néktek 
meg-itilni minden embereket, en-
gemet-is azokkal egyetemben. E' 
fzerént én-nékem kell tőletek meg-
itiltetnem, és ti én-tőlem meg nem 
itiltettek : az - okáért az Iftentöl 
várjatok itiletet. A' ti törvényi-
tek, és közbe-vetéíitek, akár mi-
némfiek legyenek, az líten kilété
re hagyattatnak. Én titeket igen 
kérlek, hogy félre - tévén a' ma
gán lévó dolgokról való kózbe-ve-
xéfeket, minnyájan a' hit dolgaira 
figyelmezzünk ; mert e' végre gyúl
tunk ide. Ezeket mondván a tfrz-
be vetteté mind azokat az iráfo-
kat , hogy íenki azokat el ne ol-
vasháfía ; bizonnyal 'méltó dolog 
olly nagy Fejedelemhez. 

6- Nitzéíöras, Kálifztus, és Tze~ 
fzáreai Gergely azt irják, hogy ab-

Pöfpők haía-meg, Krifzántus, és 
Malónius, minek -előtte a' Gyüle
kezetben tett végezéfek alá-írnák 
a neveket. A ' tÓb' Pfifpókok_s 
egy éjjel, oda ménének, a' hová 
ezeknek a' teftek vók helyheztet-
v e , és egy a' többinek képében 
fzóiía , arra kérvén a' meg-hók 
Pűfpóköket, hogy meg - próbálván 
ók - is, hogy a1 Kriftus Jésus igaz 
líten, mellyet Arrius tagad vala, 
írnák alája á' magok neveket-is, 
a' minc a töb' Püíp&kök tseleked-
tek. Ezeket mondván a' koporsó
jukra tévék a' levelet, és egéfz ' 
étzaka meg - maradának az Ifteni 
imádságban, és reggel írva tata
iak azoknak neveket a' meg-neve-
zett levélben; és fokán azok kö
zül, kik jelen vaíának , meg-is
mérvén aziráft, mondották, hogy 
a' két meg-hólt Pufp&k keze irá-
fa vúlna. El - végeződvén a Kon-
tziihiviy Szent Szilvefzter Pápához 
kőidének mindeneket, Biellyekec 
végeztek vala. Azt-is tudtára a* 
dák, mi-képpen Konftanrinus Tsá
fzár az efze-íordúlt Arriull hat ta-
nitványíval egyetembe fzámki-ve-
tésbe ..küldötte. 

7. Szent Szilvefzter Pápa, mivel-; 
hogy az útnak nagy volta-miatt, 
nem lehetett jelen a' Nitzéa-béii 
Gyülekezetben; a? igafságnak na-
gyöb' meg - er&llítéséért, más gyü
lekezetet rendele Romában, meily-
ben két1 fzáz hetven-hét Püfpökók 
vókak jelen, és minnyájan egyenlő 
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akarattal meg-erőfficv-én, a' mit a' 
három fzáz tizen nyóltz Pőfpőkők 
végeztek vala Nitzéában; újjabban 
kárhoztaták Arriuft, Focinuír., és 
Szabelliuft, és egyéb Eretnekségnek 
ízerzóit: A' Nitzéáhéii Konr&ilium 
fzolgá! tátott Üdvözítőnknek három 
ízáz, harminrz-négy efzendeiben, 
és abban el-végeztetett, és nyilván 
k:-]elentetett , hogy a Rómái A-
nya-fzent-egyház, FeJ^minde n Anya-
ízent-egyházaknak. Es az-után leg-
nagyob' azAlekfzándriai Anya-ízent-
egyház, mellyet Szent Márk Evan-
géiiíta. igazgatott. Az Antiokiai 
Anya-ízent-egyház harmadik a' mél
tóságban , a' hol elsőbben volt a' 
Szent Péter ízéke: Negyedik pedig 
a' jerúsálemí Anya-ízent-egyház, 
meilynek Píjfpőke Szent Jakab 
V01t_9. 

8. Sok fidvóíséges rendeleteket 
tett Szent Szilvefzter Pápa; a' töb
bi kőzött, hogy a' Pap, meg-ke-
reíztelvén az embert, kennye-meg 
a' homlokát ízent Krismával; és 
jol-lehet az előtt is úgy tselekedtek 
némeliy Anya-ízent-egyházakban, 
úgy-mint Afrikában, mivel-hogy 
Szent Tzipriánus, ki (okkal az-e-
lőtt Kartagói Pufpők vóit, Janua-
riusnak írván, azt mondgya: Il
lendő dolog, hogy t e , valamelly 
embert- meg-kereíztelíz, meg-kend 
a' homlokát a''Krismával. Azért 
Szent Szilvefzter Pápa aztFarantso-
lá, hogy az egéíz Anya-ízent-egy-
házban azt a' hafenos dolgot meg-
tselekedaék , mellyet az - előtt - is 

:er Pápa élete. 
tselekedtenek némeliy Anya-ízerit-
egyházakban. Azt-is rendeli, hogy 
a' korporalék tifzta fejér váfzon-
bol lennének, ne felyemből, fe 
egyéb' materiából, fe más fzinfi vá-
fzonból. .Hogy csak a Pöfpők 
fzentelne Krismát, és azzal bér
málhatna. Meg-parantsólá., hogy 
a' Diakónufok Dalmatikával élné
nek, és ManipulufTal a' bal kezeken. 
Meg-tiitá , hogy a' Papok világi. 
tőrvénybe ne mennyének, fem pe
dig világi Fejedelmek fzéke eleibe, 
akár minémú alkalmatofságért. 

9. Szent Szilveízter Pápa eí-váK-
tóztatá a' napok neveit, Hétfőtől 
fogva Szombatig, mert a' Pogányok 
a'Plaaeták nevei-ízerént hiják vala. 
Igen nagy gond-vifeléfe vóit ennek 
a' Szent Pápának a'ízegényekre, éí 
ízőkólkődőkre. Arra - is kivált
képpen való gondot vifelt , hogy 
a' Kalaftromban lévő Apátzáknaíc 
életek táplálására való (zókséges 
dolgok fzolgáltaífanak, hogy a' Ka-
laftrom kívül alá, 'síel ne járná
nak eledelek keresésének alkal
ma cofsága alatt. Szent Szilvefzter 
élt a* Pápaságban hufzon - három 
efztendeig, tiz holnapig, és tizen
egy napig. Az Anya-ízent-egyház 
azon -a' napon ízenteii* az ó fnne-
pét, a' mellyen meg-hólt, úgy
mint Karátson havának ucóisó 
napján, Kriílus Urunknak fúrom 
fzáz- harmintz - őt eízcendejében.. 
A' Nagy Konítán.tínus Tsáfzár ide-
jibeiwa. 

Első 
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Damajzus általiét toV nevezetesAu-
torok általfimmába foglaltatott. 

I . Q Z e a t Leo, Diakónus Kardi-
O nkllévén Romában, Harma

dik Szikfztus Pápa halála-után Római 
Pápaságra válaíztaték. Az 6 elsó 
igyekezete, minek-ucánna Pápává 
lén, vők , hogy az egéfz Anya-
fzent-egyházat az eretnekségekt&l 

. meg-tiíztittsa. Némelly Manikéas 
Eretnekeket talála Romában , ki
ket meg-fogatván, meg - ércé to
lok, hogy c&bben-is volnának más 

^ helyekben.-Meg-íanyargatá azokat, 
kiket meg-fbgatott vala, és meg-
parantsolá a' PáfpSköknek, a' hol 

. a1 tóbbi vókak", hogy azokkal-is 
hafonló képpen tselekednének. Es 
hogy tellyefséggel ki - gyomláltat
nék azaz eretnekség, mind meg
égettette a'Manikéufok könyveit, 
a' hol találtattak. 

2. Az időben Attila a' Hunnu-
fok, avagy Magyarok Királlyá, bé-
méne Pannoniába, az Epzaki né
peknek nagy fokaságával,, és meg-
vévén azt az Qrfzágot, Magyar -
Orfzágnak nevezé. Ezzel meg nem' 
elégedvén, Qlarz-Orfzágba indúla , 
jól-íehet- ellene állót volna Ekkius , 
a' Valentiniánus Római Tsáfzár, 
igen erós Fö-Kapitánnyá, ki meg-

. is ötk&zék véie Frantzía Orfzág-
ban, melly ütközetnél, vagy har^ 
tzaláíi|ál foha rettenetesb' nem vók 

Európában. Mivel-hogy reggeltől 
fogva, egéfe eftvéig tartott a' tsa-
t a , és mind a' két réfzról fzáz 
nyóltzvan ezerén el-vefztenek, és 
meg-holtanak akkon Azc .rrják, 
hogy egy kis patakocska, melly ot
tan k&zel folyt, oliy igen meg-ne-
vekedett a' meg - öletteknek vé
rétől, hogy úgy látzott, mint-ha 
nagy folyó - víz lett volna, és a' 
hóit tetteket, és egyebet, a' mit 
el-ragadhatott, olly kegyedenöí 
vitte, mint az igen meg - áradott 
febes folyó víz fzokott tselekedni. 

3. Attila meg - erődítvén az 5 
feregit, bé-méne Olafz-Orfzágba, 
fémmi ellenséget aem találván, el> 
rontá Akvilea varasát , követ a' 
kóvón nem hagyván ; mert vak-
merö-képpen, meg-akará oltalmaz
ni magác, mivel-hogy igen nagy fó 
váras vala. A' fold népe, és más 
tartományokból - is , a' hol ákal-
ment a' pogány Király dűh&fsége, 
bizonyos- fzigetetskékbe ízaladának, 
nem metzíze Padva varasától, 
mellyek az Adriátikus tenger ör
vényében vókak, a' hol a'fok folyó 
vizek-is bé-fzakadcak a' tengerbe: 
és ott kezde eredetet venni a' ne
vezetes , és igen gazdag Velentze 
vára(Ta. Továb' méné Attila olly 
fzándékkal, hogy Rómát-is- el-ron
csa. Szent Leo Pápa, Kerefzcé-

'iiyi kegyes buzgóságtúl vifeltetvéa, 
Ili 3 ki-mé-
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ki-méne Romából Attila eleibe, 
ki még nem ment vólc által a' Min-
tzius foiyó-vízén, melly ákal-foly 
Mántona varasán. Minek-utánna 
az igen ékeffen fzólló Szent Leo 
Pápa a' kegyetlen Király eleibe 
•érkezet volna, Fó-Pfifpöki öltö
zetekben , Tok Egyházi emberek 
tárfaságában , és az egéfz Római 
Tanátsal; illyen - képpen ízólla a' 
Királynak, 

4. A' Romai Tanáts , és az 
egéfz kőíség, kik az el-múlt idők
ben , az egéfz világot "meg - győz
ték; moft pedig meg-vallyák, hogy 
tőled meg - győzettek, leg - hatal-
masb' Király Attila, te-néked kö
nyörögnek , és én-is az ő képek
ben , igen alázatoffan könyörgök 
néked , hogy enged'-meg nékik az 
6 életeket. Semmi dolog nem kö
vetkezhetett volna néked illy nagy 
ditsÖség kőzött, mellyet nyertél 
a' te ditséretes tselekedetiddel, olly 
bőtsűiet€S, és méltóságos e' mo-
fíarii időben ; és olly nagy emlé
kezetre méltó a' következendők
ben , mint-hogy elődbe jött a' te 

.lábaidhoz borulni az a' nagy Nem
zetség, a' ki előtt ? az el-múlt idők
ben térdet , 's lejét hajtotcanak 
minden nemzetségek , és a' víiág-
nak minden Királyi. Bizonnyal 
igaz dolog oh Attila Király, hogy 
te hazugság - nélkül ditsekedhetel, 
hogy a te erőddel, és hatalmaddal 
meg*birtad, és m g győzted az e-
géfz világot: mivel-hogy olly nagy 
•sók a' te ízerentséd 7 hogy meg-

Efső Szent Leo Pipa élete. 
győzted, és hatalmad-alá vetetted 
a'Rómaiakat, kik meg-gyózték a" 
világnak minden nemzetségit. Nem 
ízökség már egyebet tselekedp.ee! 
hogy nevezetesb' légy a' világnak 
minden Királyinál, hanem, hogy 
enged' - toeg nékfink azt , a' mit 
főied alázatoffan kérőnk , mivel
hogy e' dologban minden gyöze* 
delmec nyerfz, meg -győzvén ten
nen - magadat. És ha a! te nagy 
erőddel minden emberi erőnek 
határit fellyfil haladtad, és arra a' 
nagy Felségre érkezvén, a' hová 
foha fenki meg fém gondoka, hogy 
fél - mehetne ; femmi olly' dolgot 
nem tseíekedhetel, roelly haíbn-
lóbbá tétzen téged az Ifterihez, 
mint-ha azt akarod, hogy töb' em
bereknek tartafsék-meg te - általad 
az életek , hogy fem mint a' kik 
meg-őlettettek. Eddig meg-iímér-
ték a' kevélyek a' te oftorodat, és 
tsapáfodat ; tseleked' azt immár, 
hogy az alkzatoíTok ismerjék-meg 
kegyekneíségedet. Igen illendő 
dolog azt tselekedned, mivel-hogy 
kehedbe akarják adni magokat, 
nagy alázatoískggal , és még-vaü 
lyák, hogy tőled meg - gyózettet-
tek: és kéízek mindene meg-tsek-
kedni, a mit nékik parantsolan- • 
dafz. 

<r. Midőn'Szent Leo Pápa eze
ket a hathatós igéket mondaná, 

. a Rómái Tanáts Urak térden ál
lottak 'íirván , és a hatalmas Király 
mindenkor a' Szent Pápa ortzájá-
ra fuggeízcvén tartotta a' izeméit-

Meg-

http://tselekedp.ee
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; Meg-parantsolá az-után, hogy a 

Római tanács Urak fel-kel nének j 
és a' Pápához fordulván , ' monda 
néki: Atyám, jó fzível légy, és 
íémmit ne bústily,. mert én el-vé-
geztem magamban, hogy azt tse-
íekedgyem, a' mire engem kértél. 
Én mindgyárt vifzíza - térek az én 

. tartományomba ; úgy - is tseleke-
dék. Bizony igen ttudálatos do
log volt ez, mellyen minnyájan 

I igen álméíkodtak^az Attila F6-Ka
pitányi , látván ,** hogy Attila olly 
kegyetlen ember lévén, és olly 
igen ízomjúhozó az emberek vérét 
ki-pntani; és mindenütt, a' hol 
ákal-ment, magát kiáltatta, mond
ván : Attila a' Magyarok Királlyá, 

is Iften Oítora í illy hamar meg-vál-
tozott volna, az egy Pap fzavára, 
tsak, hogy látta az ó ellenségét, 
az 6 ortzája előtt íirni. Némeílyek 
az 6 baráti közül meg-kérdek az 
okát ennek az 6 ízokatlan vé
letlen konyÓríiletefségének. Kik
nek 6 feleié, mondván, hogy mi
dőn a' Pápa ízólíana , két ember 
volt meilecce, kiknek tekéntetek 
'fokkal rettenetesb' volt az emberi 
tekéntetnél, két kard lévén a ke
zekben , és meg-51éfíel fenyegetik 
.vala 6tet, ha azt meg nem tsele-
kedné, a'mire Leo kéri vala 6tet. 
Bizonyos dolog, az a' két ember, 
kik Szent Leo Pápa mellet meg
jelentek , Szent Péter , és Szent 
Pál A poftolok voltak, kik olly igaz 
ügyében meg-fegétették étet. At

tila Yifzfia-tére az 6 tartományiba, 
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és nem fok idó múlva , Idibkon 
nevű igen fzép leányzót vévén ma
gának házas társul, és menyegzőt 
fzoigáltatván Magyar - Orfzá'gban , 
nagy pompával, és mufikákkal, 
annyit evek, és. ivek a' pogány 
Király, hogy a1 vér folyás meg-in-
dúla benne az orra - által,, és aiu-
vári meg - fojtá ötét- Az 6 halála 
által meg-nyúgovék egy-kevefsé a' 
Ksfrefzténység , kivált - képpen O-
lafz-Orfzág, és Sz. Leo Pápa egye
temben. Mert mindeneket nagy fé- • 
leiemmel bé-t61t6tt vaia ez a' kevély 
pogány Király, ki nagy fel-fuválko-; 
dáílal magáról azt kiáltatta: Atti
la Királyoknak Királlyá, az Iften 
Oítora. 

6". Nem fokkal az Attila halá-
la-után Ekkiusnak egy Tranfzilius 
nevű vitéze megr&lé Romában Va-
lentiniánus Tsáfzárt, az 5 Urának 
méltatlan haláláért. A' Római Im
périum, vagy birodalom Makfzimus-
ra fzálla , ki feleségül vévé magá
nak Eudokfeiát, a' meg-hólt Tsáfzár 
feleségét, melly dolog akarattya-
.ellen tértének néki: az-okáért időt 
vára, boízfzut állani Makízimus-el" 
len, mind azért 's mind pedig, 
hogy 6-is réízes vók a* Valenti-
niánus halálában.. A' boízuság té
tek igen nagy kárával .cselekedé 
Olafz-Orfzágnak Eudokízia, mivel
hogy Genzeríkusnak, a' Vándalu-
fok Királlyának íja Afrikába, és 
nékiígiré a'Rómailmperiumbt, ha 
ízemélye - (zefént oda jóne. Gen-
zeríkus «em volt kéfedelmes e' do

log-
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logban, sót csak hamar három fzáz 
ezer vitézeket egybe - gyűjtvén , 
nagy hirtelen kí>zel Komához a' 
Tiberis partyára fzálla. Szent Leo 
Pápa, mint kegyes Atya, hozzája-
méne , és nagy alázatofsággal kére 
6tet , könySruine-meg azon a'nyo
morult népen. Es mint - hogy 6 
kegyelmefcéget talált volna, a' leg-
kegyetleneb' pogány Királyban, 
ne lenne annál . kegyetlenb'. Ha 
-pedig ugyan íel-akarná verni a' vá
rait, leg-aíáb' lenne tekéntete a' 
Szent-egyházakra', és egyéb' (zent 
helyekre, és nagy er&s házakra, 's 
palotákra, mivelhogy már pufztán 
hagyattanak a'váras lakofitól. Gen
zeríkus meg - kerefzteketett vólc, 
noha Arriánus eretnek, és kovetke-
zö-képpen ellensége vók az -igaz 
Kereíztényeknek. Ez az oka, hogy 
keveffeb' gyfimoksót ízerzének_s 
6-benne a* Szent Leo Pápa kő-
nySrgéíi , hogy - lém mint a' 
pogány Királyban Attilában: Bé: 

méné Genzeríkus Romába, fenki 
ellene nem alván , és tizen-négy 
nap, mellyekben ottan marada, l'ok 
ifzonyu kegyetlenségek, és utála-
tofságok láttatának a' varasban. 
Haíználcak mindaz - által a' Pápa 
k&nyórgéfi, mert a' kegyeden Ki* 
•rály t&zzel , vaffal nem rontatta -
el a' váraft, a' mint el - rendelte 
vók .magában. -A' váras Polgári 
nagyob' réfzre el-íutottak volt, és 
azok-közűl, kik jmeg-maradtak, a' 
fó-renden valókat fogságban- vívék, 
és azokkal egygyfitt a' nyomorult 

Pápa elete. 
Tsá(zárnét-is Eudokfziát. Makfzirnns 
mint ezeknek a' vefzedelmeknek 
fzerzSje, ki már a' Tsáízár titul«£ 
sát magára vette vók, els-akara 
fealadni , de nem lehete : mivel
hogy midőn kéfzítené magát a' íza-
ladásra , egy Urfus nev& Római 
fo - ember meg-?>lé Stet. 

7. Genzeríkus vifzfza-té're Afri
kába a' Római fok rabokkal, és pré
dákkal. Ki-menvén ezek a' barba-
rus népek Olafz-Orízágbóí, más 
üldözés támada az Anya-fzent-egy-
ház ellen, tudni-illik, a' fok Eret
nekek , kik meg-jelenték magokat 
Gór6g-Orfzágban; kik ellen Szent 
Leo Pápa Kontziliumat, avagy Gyü
lekezetet ízerze Káltzedonia vara
sában. Ez vóít a' négy Kontziliu-
mok kózfií, mellyeket Szent Ger
gely olly böts&letben tartott, mint 
a' négy Evangéliftát. Ebben a' Gy5-
lekezetben fzáz hármintz Pölpö-
k&k voltak. Jelen vólc egy darab 
ideig Mártziánus-is a' Konitántziná-
polyi Tsáfkár. Ebben (bk fzent 
Dekretomok rendéltetének, és Ne-
íztorius, ésEutiekes eretnekek kát-
hoztatának , és meg - aláztaték a' 
Dióskorus kevélysége, és némelíy 
Pöfpökőké, kik ezeket oltalmazzák 
vala. Hlyen módon meg-nyugovék 
a' Kerefzténység , noha nem fok
kal az-után egyéb1 Eretnekek cáma-
dának, kiket Atzefalufok, azaz, 
16-nélkül való népeknek hittak: 
mint-hogy kivák-képpen-való me-
íterek fenki nem vók, kiről nevez
tethettek yólna, mint egyéb'eret

nekek. 
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nefcek. Ezek a' Kakzedoníai Gyü
lekezetben kárhoztatott tévelygé-
feket vették volt fel; és Szent Leo 
Fápa fok dolgokat ira ellenek, I-
fieni b&ltsefseggel tellyefeket. 

g. Nagy gond - vifeléíe volt Sz. 
Leo Pápának az ífteni tifzteletnek 
Sregbitésére j meg-parantsolá nagy 
büntetetek alatt , hogy fenki ne 
méréízlené a1 Szentek tetemit illet
ni illendő tifzcelet-nélkül; hafon-
jó-képpen még azoknak képeit-is. 
Azt-is rendelé, hogy a' Misében , 
a' köíséghez fordulna a' Pap, 
mondván: Oraíefrí/tres, Imádkoz
zatok Atyám-fiai. Es a' Kánonhoz 
hozzá adá amaz ájtatos igéket: Sim-
Sum Sacrificmm, hmnaculatamHo-
fiianff; Azt - is mondgykk felóle , 
hogy Nefztorius Eretnek ellen írván, 
a' levelet a' Szent Péter koporsó
jára tet ts , és imádkozott , hogy 
ha mi fogyatkozás efett Írásában, 
töröketnék-ki, és némelly fzókat 
ki-cörólve talála. Szent Leo Pá
pa (zi'ncelen imádkozott Szent Pé
ter J* pallóihoz , könyörögvén—*, 
hogy nyerné - meg néki bűneinek 
bot ánattyát az lítentöl. Az • oká
ért meg-jelenék néki Szent Péter, 
mondván: Én könyörgöttem éret
ted az litennek , és meg-bocsáttat
tak a' te bűneid. De ez - után jól 
meg-gondold, kitrendely, és hely-
hezieís az Egyházi mékóságba_s, 
és kinek adgyad az Egyházi, cifzc-
viíeléíéket. E' dologban úgy meg-
jobbitá magát, hogy mikor benefi-
tziumqt, vagy Egy-hizi tiízt-viíelélt 

Szentek £let«. 

kellene máinak adni, elsőbben jól 
meg - visgáka erköksit, tudomá
nyát , és elégséges vókát annak a' 
ízemélynek, a' kinek kellett adni. 
Es mikor a'-Papi méltóságban kel-
lett rendelni vaíamelly embert, an
nak meg-próbáltatott jó életá, és 
bóks embernek kellett lenni. Ha 
vaíamelly fő ember a' Szentek te
teméből való maradékokat kért tó-
le, misét fzoígák, és az - után el-
metékette a' korporálét, mellyen 
a' Kriftus Jésus' Szentséges Teltéi 
meg-fzentcíte, fés abból adott re
likviát néki. És ha látta, hogy az
zal meg nem elégedett, egy kéft 
vett kezébe, mellyet a' korporálé
ba vervén, vér folyt-ki belőle. Azc. 
parantsolá, hogy egy Apátzának 
fe adatnék fzenteketetc Velum, ha-
eís&bben magán való dízta életec 
negyven eízcendeig nem vifek vol
na; jói-lehet fokkal az-elött az A-
gatomi Gyülekezetben meg-vólt ez 
rendelve. 

9, A' Szent-egyházak meg-épité-
sére-is, és fel-ékeíitésére, és a' kö
zönséges nagy épületekre, mellyé-' 
ket a' Vandalufok el-rontottak volt, 
nagy gondgya vók Szent Leo Pa
pának. Demétria nevó igen gaz
dag, és ájtatos Aízlzonytarrakéréj 
hogy Szent-egyházat épitene Szent 
litván tifztefségére, Latina nev& 
útban Róma várafsán kivfil. A* 
maga kokségin egy Szent-egyházat 
épke Appia nevó útban Szent K.or-
nejius Pápa, és Mártír tiíztelségé-
ré.'" Kiválc-képpen való helyet c-

í U k pite 
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pite s.' Szentek teteminek a' Szent 
Péter, és Szent Pál Szent-egyházá
ban , és ^ Lateránomí Szene Jáno
séban. O rendele azoknak Kollé
giumát, kiket moílan Kubikuíáriu-
foknak hínak, és azokat a" Szent 
Apoftolok Koporsója őrizöivé té
vé. Mis Kalaftromat-is épite kö
zéi a' Szent Péter Szent-egyházához. 
Sok Szert-egyházaknak edényeket, 
kelyheket, és egyéb' efzkózőkee 
ajándékoza. Végezetre fok fzent 
tseiekedetekben el - tőkvén idejét 
Szent Leo Pápa, oltalmazván a' 
Kerefztényi Hitet az 6 Szene éle
tével , és tudományával; igen meg
vénhedvén; és el-.fáradván a' fok 

Szeftt Gergely Pápa élete. 
gondok miatt, mínek-utánnaa'S r 
Péter Székében huízon-egy efzten-
deig ult volna, e* nyomorult élet
ből az őrök életnek boldogságába 
méné. Meg-hala Romában Szene 
György havának tizen - negyedik 
napján , Kriftus Urunknak négy 
feáz hatvan-három efztendejébea. 
Leo Tskfzár uralkodván Konftan-
tzinápolyban. Az Anya-ízent egyház 
ugyan azon a' napon fzertteii az 6 
Jnnepét Jf a" mellyen volt az ó ha
lála. Es mint-hogy fok jófságos 
tselekedetekkel fénylett; méltán_a 
nagynak nevezetetett. Az 6 teííe 
a' Yatikánumhan temettetek. 

Szent GERGELY Pápá, Anya-ízent-
egyház Doktora élete. 

JDamafíus, és Béda, és egyél? neve
zetes bútorok irájiból fommába 

foglaltatott. 
f. QZenc Gergely Romában fzu-

l 3 letek .-azAttya PatritziusGor-
diánus volt, Harmadik Felikíz Pápa 
nemzetéből, nemes, és gazdag nem
zetből. Kitsinségétól fogva Szent 
életű volt Szent Gergely, és a' jó
ságos tselekedetekre igen hajlan
dó , ' hogy ő felőle mindenkor ré-
ménlették, minérmS nagy Szent 
ienne. A' Deáki, és Ifteni tudo
mányokban foglalá magát, mel* 
iyekben igen hagy élő - menetele 
Kin. Igen fzerette a* Szerzetes éle-
ige*^ és » ' fcent Benedek Szerzeté-

fe61 való Barát volt; és az - tttán 
Pápává válaíztatván, ő erőífittet* 
te-roeg elsőbben azt a5 Szerzetet* 
Igen kőnyőruletesj és adakozó vúk 
a' fzegényekhez, nagy ízorgalma- . 
tofságát mutatta a' Kalaftröjnok > 
építésében, úgy-annyira,.hogy ha
tot épített Szítziliában maga költsé
gén i sőt az Attyátol maradott tu
lajdon házát-is Kalaftrommá v*lr 
toztatta, holott egy Ifpitáít-is épít*-
tete, meilyben fzálláíi: adott a' fze-
gényeknek, kik a' világnak fok ré« 
ízeiről Romába jöttek. Ezek az S 
élete példájának jóíságos tseleke* 
deci, és az 6 nagy okoísága, és ér
telme , oily kedve&ó, és fzereLne- - < 

tefsc 
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téfsé tévék Btet Komában , hogy 
{émml nagy dolgot náiá-néikűl nem 
tselekedte4í. Minnyájan dicsircék 
azt, a' mic 6 jováliott, és a' mic 
gonaíznak mondott, minnyájan 
meg-vetették. Benedek PápaDiá-
konuísk tévé 6cet, minc-hogy igea 
Szene éietu vók , és fok jóságos 
cselekedetekké! töndöklStc. 

a. Azt beízéili Béda, hogy lát
ván Gergely, két rab Inakat eí-adat-
ni egy R.omai Kalmárnak, kik igen 
fzépek valának, meg-kérdé, ki nem
zetéből volnának, és meg-ércvén, 
hogy Anglufok , kik pogányok 
voltak, monda Gergely: Bizon
nyal jó nevek van , mint Angyalsk 
úgy látfzanak ; de kónyórületef-
ségre méltó dolog , hogy azok a.' 
lelkek,_ kiknek az Iften ,olly fzép 
tetteket adott, el-veíznek a' bálvá
nyozás miatt. Az-után Benedek 
Pápához méné, és kére ótet, hogy 
fzenc élecfi, és jófságos cselekede
tekkel világoskodó embereket kül
dene Angliába az Evangéliumát^ 
prédikállani. Es nem találtatván 
más alkalmatos arra a' dologra, Ő 
yjilaíztaték, hogy azt tselekedgye. 
örömeit fogadá Szent Gergely e' 
dolognak cerhét, és útra indula. 
De viíiiz-i-hivaték Romába, merc 
az egéfz kőíség a' Pápához folya-
n ék, könyörögvén néki, hogy meg 
te fóízeaná azt a'várait egy ollyán 

•feukséges embertől. Az-után meg-
hala Benedek Pápa , és Máfodik 
Pelágius válaíitaték helyébe. És 

." minc-hogy ízokás volt abban-az idd* 

ben, hogy a' kit Pápává válaíztot-
tak, conjí'rmává^ avagy meg-erű-
íitéfc kérne a' Koníbntzinápolyi 
Tsáízártól (melly dolgot inkáb' 
erófzakkal, hagy-fem igafság. fze-
rúnc kívántak a' Tsáfzárok) fok, 
nyomorúságokban találtatván O-
laíz-Orfzág "a' kegyeden hadakozá* 
fok-miatt, mellyeket a' Longobar-
dufok tselekedtek, Pelágius nem 
külde a' Konfirmáczióé'rc Tihéríüs. 
Tsáfzárhoz. De az-után félvén az 
6 ereitll, és meg-• értvén 9 hogy 
azért igen meg - haragúit volna 4 
hozzája köldé Gergelye, meg-en-
gefztelni haragját, ki addig rárada 
a' Tsáfzánáí, hogy a' Pápa mea-
cségi bé-vétetének. 

3. Meg-marada egynehány efz-
tendeig Szent Gergely Konftantzi-
oápolyban, és ottan irá amaz lite- , 
ni magyarázatot a' Szent Jób köny
véről Szent Leonárdus Értek ké
résére, kivel nagy barátságot vetett 
vók levelek - által. Konítantzíná-
poyban nagy vetekedéfe volt Eu-~ 
cikius Pátriárkával, mivel-hogy egy 
könyvet irván, fok tévelygéfekec 
tökáct vala abba, meílyekról, meg-. 
győzé őcec Szent Gergely a' Tsá* 
ízár előtt, és mind viízfza monda
ta véle , a' mit rofzízul irt volt, 
Annak-utánna meg hala Tibérius, 
és az Impérium Maiiritziusra ízálk, 
kivel nagy barátságot tartott Sz. 
Gergely , és egy fiának K-ereízi-
Attya lón a' Kerefztségben: nem 
fokkal az-után viízfza - hivattaték 
Pelágius Pápától j kit a'Longobar-

KkJt % * dufofc 
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duíbk meg-fzállo Eták vak Romá
ban. El-méne Szent Gergely Kon-
ftanczinápolybúl, és véle egygyfitc 
Smaragdus, kit Maűritzius Tsáfzár 
Vitze-Király tituhs'Xa. - alatt Olaíz-
Grfzágba kfiítíe, és Fok fegyveres 
népet ö-véíe , hogy mcg-fzabadita-
na a' Pápác, és Romát a' meg-ízál-
lóktőlj és hogy fok tartományo
kat , és váratokat igazgatna, mel
lveket, a1 Tsáfzkr bírt Qlafz-Orfzág-
b|n. Még-nyugovának a' Romaiak 
egy-kevefsé ezzel a' fegétséggel; 
mivel-hogy Smaragdus meg-utkö-
zék a' LongobarduFokkal, és meg
győzé őket, úgy-annyira, hogy bé-
keíségec feerzének egy-más kőzete. 
Nagy őrömmel fogadák Szent Ger-" 
gelyt Romában, mind a'Pápa, V 
mind az egéíz Romai kőfség, a' 
mint meg-érdemlették az ő jó tse-
lekedeti, és fegitségi, mellyeket 
vett ő-ákaia a' Kerefzténység. 

4. Noha a' Szent Gergely jö
vetelével meg - fzfintek volna a' 
földi hadak, mindaz-kltal nem fok
kal az-után, más rendbéli had kez
deték az ÉgbM., melly egy igen 
nagy dőg-halál vol t , melly első 
kezdetében meg - fofzcá Pelágius 
Pápát életétől. " Az - után annyin 
voltak , kik minden nap meg-hól-
ták, hogy az elevenek el nem te
methették az halottakat. A' nyo
morúk Romaiaknak nem vólc Iften 
urán hová fordítani ízemekec, 
hogy Fegétséget, és taaátsot ad-
gyon nékik , hanem tsak Szent_-i 
Gergely, ki mind annyi nyomorú

ságokban fem fogyarkozék - meg. 
sőt bójcőiéfekkel , alamiíhklko !is-
Fal , és imádságokká!, mellyeket 
tselekeííetc, és egyebekkel-is ha. 
Fon-lo-képpen tseiekedtetecc, igyc-
kezék meg-engefzceíni az íílen ha, 
ragját. Más-feiől Tzo-gahnatos volt 
a' közönséges jóra , fzemélye - fzs-
rént járván , a' hol nagyob" ízuk-
ség kívánta. Némeílycket meg Iá. 
togatott, máíökac biztatott; ni-
metlyeket irteg-vigafztak, és min
dene meg- fegétett, a* hol lehetett. 
Egy nap egybe-gyöjcé az egéíz köf-
séget a' Szene Szabina Szent-egyhá
zába 3 Kis-Afzfzony havának 29. 
napján, és fel-menvén a'prédikkl-
iő-fzékbe, egy tsudálatos prédiká-
tziót tőn, és egyéb dolgok kózőtc, 
móndá: Iöendó dolog már édes 
Atyámfiai, hogy féllyfink az Iften 
oftoricúl, mivel láttyuk azokat je
len lenni. Ti láttyátok , mi-kép-
pen az klen haragja az egéíz köF-
séget oftorozza, mint-hogy annyin 
halnak - meg hirtelen halállal. A' 
betegség nem jő az haiál-elóct, s&c 
a' halai meg - előzi a' betegséget-
A' kit illet a1 betegség, elöb" meg
hal , hogy - fém ideje légyen vétkei
nek iiratására. Gondoiiyátok - meg. 
azért mi módon jelenhetik-meg a' 
bfinós ember, a' haragra gerjedett 
rettenetes Bíró előtt, nem lévén 
ideje meg-firatni az ő gonofz cse
lekedetit. Azok j kik egy házban 
egygyfitc laknak, nem cerméfzec 
foíyáFa-fzerénc halnak-meg, hanem 
egyfzer'smind meg-haiván, le-o.n. 

Iának 
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lapak mind a! földre. A' házak 
Érefien maradnak; az Atyák láttyák 
fiaikat meg - halni, és az örökösök 
azok előtt halnak-meg, kik azt re-
m'éníet'.ék, hogy az Örőkségben_9 
hadnak t ket. Térjünk azért atyám
fiai a' penicentziá-nak foháfzkodá-
sára, és bűneinknek meg-ilratásá-
ra , a' mig időnk vagyon. Sokkal 
inkát)' a' könyörgéít meg - halgát-
tya a' Bíró , mikor a' könyörgő 
életét meg - jobbittya. Fenyeget 
minket az Úr Iíien, fejünk felett 
vagyon az ő haragjának kardgya, 
legyünk áíhatatoffok a' ízüncden-
való íirásban: mert a' mi kegyes, és 
irgalmas Iftenftnk azt akarja, hogy 
az Imádsággal, mint-egy erővel 
vegyük tőle bűneinknek bocsánat -
tyát. Annak-okáért édes Atyám
fiai , minnyájan gyónáft yalláft te
gyünk ma bűneinkről, és holnap 
ízép prót-uffióbaxí, ájtatos könyőrgé-
íekkel mennyünk az Anya-ízent-egy-
házba. És mint-hogy minnyájan 
vétkeztünk , minnyájan íiraífuk-
meg gonoíz tselekedetinket: mert 
a' mi igaz Biránk látván, hogy 
magunk fanyargattyuk magunkat 
a' mi vétkeinkért, meg - változtac-
tya ellenünk ki-adott fzententziáját. 

j . A' Szent Gergely ízavai-ál-
ta l , minnyájan meg - erősödének ; 
máfodik napon protzejjiót jkrknakj 
egy úra-alatt, a'mig tárta, nyóltz* 
van ember hala-meg. AS prot-zeffió-
járas il.yen módon volt rendelve? 
Áz Egyházi emberek, Kerefzteló 
Szene János Szene-egyházába gyű-
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lének. A' Világiak a' Szent Mar-
tzeilusába. A' Barátok Szent János, 
és Szent Páléba. Az Apátzák Sz. 
Koízmás, és Daraiknéba. A' házas 
afzízonyok a' Szent Iftvánéba.. A' 
ízegények, és a'kisdedek a* Szene 
Tzitzells Szent-egyházába. Es mi
kor mind egybe - gyűltek volna, 
minnyájanprofzefflóhzn. a' Sz. Mag
dolna Szent-egyházába ménének. 
Ezt a' pwz^fö-járáft fokfzor tsele-
kedék, mind addig, mig az Iften 
haragja meg-engeíztelteték , és a' 
hirtelen való halálok meg - kezde
nek fzűnni. Már el-múltak vala 
hat holnapok Pelágius Pápa halála 
után, és még femmit nem végez
tek volt, hogy más Pápát valafz-
tanának helyébe, mivel minden_j 
órában kiki az halált várta magára. 
E' fzomoru időnek vége felé, a' 
Papok, és a Romai kőfség, egyen
lő akarattal, minden ellenzés-nél
kül Szent Gergelyt válafzták Pápá
vá: de ó nem akará magára venni 
azt a' terhet. Követeket küldenek 
Konfírmátzióért Mauritzius Tsáfzár-
hoz, noha Szent Gergely azon kér
te a' Tsáfzárt , hogy meg ne ad
ná , mindaz-klcal jól ifmérván Ger
gelyt, meg-adá a' Konfirnútziót. 
Midőn meg - érté Szent Gergely , 
hogy a' Konfirnútziót hoznák, meg
változtatván ruháját, titkon a he
gyekre íüta. El-menvén a' kőfség 
őtet kerefni, egy fényes ofzloooc 
látának, mint a' tűz, melíy az Ég
ből jőve - alá arra a helyre, a' hol, 
Szent Gergely Yala el-rejtve. Es 

Kkk 3 illyea 
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Hlyen módon' meg - találván. otet, 
Romába vívék, mint egy eróvel. 

6. 'Minek - utánna Szent Ger
gely Pápaságra fzenceketék , még 
a' dög - halál meg nem íz&nvén, 
meg-parantsolá, hogy a' protzefftá 
járálbk ismég gyakoroltatnának—s, 
elől vitetvén a' Dicsőséges Szűz Má
ria képét, mellyet Szent Lukáts irt 
Vük, melly moll a' Nagyob' Szent 
Mária nevű Szent-egyházban tarta-
tik. A' vaftag, és meg-veízett le-
vegö-ég látható - képpen futott a* 
kép-elótt j és az Angyalok fzavai 
hallatának, kik énekeltek, mond
ván: Regina Cetli Icetare, AÜduja. 
Orúiy Menyorízágnak Királynéja, 
Alleluja. Szent Gergely Pápa, a 
Kaftély felett, egy Angyalt láta, 
ki egy véres pallóit botsáta a' hü
velyébe; annak-okáért az-után S2, 
Angyal Kaítélyának hiváttaték, 
mellyet az - el&tt Adriánusénak hit
tak. Tsudálatos dolgok ezek , de 
fokkal nagyobbakat ízokott iften 
tselekedni az ó ízolgáinak fzerel-
méért. Meg - fzabaduiván Roma 
azoktól az Óidőkléíektöi , Szent 
Gergely Pápa úgy kezdé igazgatni 
az Anya-ízenc-egyházat, hogy a'SÍ. 
életnek, és Kereízcényi tudomány
nak fok példáját hagyá az 6 utan
ná kőveckezendóknek. Minden 
nap a' maga aíztalához hitt vala-
melly (zarándokát, ésegy-ízer törté
nek , hogy a' Knilus jésuít fzarán-
dok képében bé-fogadná. Lajftro-
mát .tsinálk mind az egéfe váras-
Jtóli .ízegényeknek, és azokat táp-

;y Pápa líefe. 
Iálta, eledelt adván nékik, csele
teknek táplálására - való minden 
egyéb' fzúkséges dolgokat. Sok 
Eretnekségeket el-ronta az ö nagy 
b&kseségével, és fzorgalmatofságá-
val, úgy-rnint, a' Donatifták eret-
nekségét Afrikában ; a' Manikeu* 
fokét Szitziliában; az Ariánuíbkés 
Spányol-Orizágban, az 6 fzent in-
tésevel meg-téricvén Rikarédus Ki
rályt. Tudós, és Szent életű em
bereket kuíde Angliába, kik az e* 
géfz népet meg-téritek a' Kerefz-
tényi hitre abban a'nagy ízigetben, 
úgy-annyira, hogy Béda az Anglu* 
fok Apoftolának hija Ótet. Elte* 
ne-ália a' Konílantzinápoíyi Pátri
árkának, ki nem akar vala enge<* 
deímes lenni a' Romai Anya-ízent-
egyháznak , és arra juttatá ó^et, 
hogy meg-aiázván magát, Fejének 
ismére lenni a' Romai Pápát. 

7. Nagy ügye vők Szent Ger* 
gelynek M.iuritzius Tsáízárral-is, ki 
egy törvényt ízérzet, hogy femmi 
vitéz ember ne leheíten Pappá y 
vagy fz&rzeteísé, hanem tsak a' ki 
alkalmatlan azhadakozáfra, bénna, 
avagy sánta lévén. £' dologéit 
Kereíztényi buzgóísággal, és íza-
badsággal, kemény igéket íra Szent 
Gergely a' Tsáfzárnak, úgy-annyi
ra , hogy jól lehet a' Tsáfzár el-ron-j 
tá a ' tőrvényt, mindaz-által hara* 
got tárta ízi vében a' Pápa-ellen,-
Még továb' méné az & haragja »-
mivel - hogy Smaragdus a Tsáfzár 
Kapitánya, nem egyezvén a'Pá
pával , fok rút fcidaimat íra, és 

máfpk-
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»a£bkka!4$ irata Szent Gergely/' fzár ne cSrne ellene. Mind addig 
ellen, fok fogyatkozásokkal, és vét- meg nem fzfint üldözni ótet, ínig, 
Icekkel gyalázván ötét, mellyektél egy tsudát láta. Egy nap a' Kon- ' 
6 igen távúi vúlt. Mondván, hogy* ftanczinápolyi piatz. teli lévén embe-
6 óíette-meg Máikus P&ípóköt egy rekkel, délkor meg, jelenék ottan 
vétekért:, meílyrői vádokatott_s, egy ember barát ruhában, mezite- ' 
meg nem halgatván az 6 mentse- len pallos lévén kezében , ki fei-
gét. Es hogy fok fzép, és drága fzóval kiálta , mondván: Ez által 
épületeket rontatott-el Romában, a' fegyver - által, hamar meg - hal 
rnellyeket fok nevezetes fó-embe- Mauritzius a' feleségével, és fiak 
l e k , érék emlékezetre hattak volt val egyetemben;.ezt mondván,min-. 
abbaa a' varasban. Ezekre azt fe- gyárt el-rejtezék. Érté a' Tsáfzár, 
Jelé Szent Gergely, hogy a' Pogá- hogy azért lett néki ez a' fényege-
nyok, kik fok időkben hadakoz- tés, mint-hogy méltatlan üldözte 
tak Roma váraffa ellen, tselekedték Szent Gergely Pápát: meg-kezdé* 
azt a 'kárt , és nemó. A'mia'Puf- bánni vétkét, és penitentziát kez-
póknek halálát illeti, Szabiánufnak,a* -de tartani, botsánatot kérvén az 
Tsáfzár baráttyának így íra, mond- Ifteatól. Ki mindaz-ákal meg-ve-
vkn: Kérlek téged,mond-meg a' Tsá- ré 6tet , mert ellene támada Fóka 
ízáraak az énréízemról.,hogy ha az éa Kakzedoaikban, és. el-vágá néki a* 
hivatalom volna az embereket meg- fejét. Meg-fem Ión vége a' Szent; 
61ni, és ha én fegyvert akartam volna Gergely .nyomoraságinak, mivel-
fogni, a' Longobardufoknak talám hogy Agilulfus a' Longobardufok 
iiem volna moít Királyok Olafz-Qx- Királlyá igen hadakozék 6 ellene, 
fzágban, a'mint vagyonj mert tsak Meg-fzállá őtet Romában, és.egy 
én-is elégséges lettem volna azok- efztendeig tartván a' meg-fzállás, 
nak meg-fzégyenitéfekre: De mint- igen nagy fányaruságokat, és nyo-
hogy félek az Iftentöl, meg-6rízem moruságokat fzenvedének az ön
magam az ember öléitől. Málkus P6f- berek a'varasban; melly miatt hi« 
pök tömletzben fem volt, söt azon a' hetetlen nagy ízivbéli fajdalma volt 
napon, melly ben meg-itíltetettj hir- Szent Gergelynek. Theodelinda 
telén halállal hólt-meg. A' ki azt pedig ennek a' Királynak felesége, 
ttiondgya , hogy én ölettem-meg igen ájtatos vóit Szent Gergelyhez: 
otet,, nem mond igazat abban, mert ki egy fzép könyvet ajánlanék*, 
#2 Úr Itten óke-meg ötét. Ez &' jó Királyné azt tselekedéj, 

8, Sem ezek a mentségek, fem hogy a* Király az & fáf)e, nem tsak 
** fedhetetlen Szent élet , mellyet véget vete a hadakozásnak; ha« 
Szent Gergely Pápa vifelt, nem nem bc-is vévé a'Kriftus"hitét, és 
tálcák dégségdek , hogy a' Tsá- Kerefztém/né lén a bálványozó lé-
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"vén annak-elötre. 
hogy valami nyugodalma lenne 
Szent Gergelynek, és a' Szene tse-
lekedeteknek gyakorlására idő adat
nék néki ; igen haíznos doigokat 
íra, fzépen rendeiá az Egyházi dol
gokat , és meg-6regb;té az íiíeni tiíz-
teletet. Rendelést tön, mi módon kell 
énekelni a' Misét, meg-nagyobbitá 
a' tzeremonükat , és oilyan módon 
rendelé, a' mint moltan vannak. 

6. Icten ízftkség efeunkbe ven
nünk , hogy az Anya-fcent-egyház-
nak első 'zengéjében , az Apolló-
lok, és utánnok kőveckező Pufpő-
fcók, azt rendekék, hogy a' Misé
nek áidozattyában, minek-előtte 
a' Kriítus jésus Szene TeCte meg-
fzenteketnék, némelíy imádságok 
mondatnának, és Letzkék olvasat
nának , az O , és Új Teftamentom-
ból. Az-után a' Romai Pápák a' 
Szent Lélektől igazgattatván, olly 
rendbe hozák azt , a' mint moft va
gyon, Tzeleíztinus Pápa rendelé az 
Introitufl, és Gkria in exceljifl. Sz. 
Gergely Pápa renddé, hogy a' Ky-
rie eieifon kilentzízer mondatnék, 
és az imádságot. Geláízius rendelé 
az Epifioláty és Evangéliomot\ Da-
maízus a' Credót Vasárnapokon , és 
bizonyos ínnepeken. Alekfzander 
tévé a' Kánonba amaz igéket: Qui 
prid'e quam páter ítur. Sikfztus ren
delé %' Saaiívft. ínnotzentzius a' 
Paxt. Leo &z Orátefrűtreft, és a-
maz igéket a1 Kánonban: SimSuin 
Sacrijicium, & imtmculatam Hojli-
im. Sz. Gergely Pápa ugyan azos 
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E' volt az oka, Kánonban rendelé amaz igíket: D/ . 

eique rioftros i?i tua pace. difponas, 
Es így a' Mife igen fzép rendben ma-
rada, meliyet moft meg-tartanak. 

i o . Szép rendben hagyván az 
Ifteni Szoíotaát Szent Gergely, az 
Egyházi fzemélyek k&zőtt-is ren
deleti: akara tenni. Az-okáért né-
meíiy Kontziliumokban, avagy Gyü
lekezetekben , mellyek az ó idejé
ben fzolgáitattak, azt rendelé, hogy 
egy Tartományban, ne lenne tób' 
egy Metropolitánusnál, vagy Ériek
nél. Azt végezé, hogy ha vala-
melíy vétekről vádoltatik a' Pap, 
tulajdon eskuvéséyel' magát meg-
ufetithaffa. Azt parantsolá, hogy 
bé ne meheffenek a' Barátok Ka-la-
'ftromába , ' vagy az Apátzákéba, 
világi aízízonyok. Azt rendelé, 
hogy a' nagy Litániák énekeíteíTe-
nck az Anya-lzenc-egyházban, ki* 
vák-képpen Hufvét közben. A' 
PrQizeffió járáfokat, a'Pálmák fzen-
telését, és az oláj-fat, Hufvét-előtt 
való Vasárnap; és a' gyertyák fzen. 
telesét, Gyertya fzenteiő Boldog 
Afzfzony-napján, és a' Bufvéri viaíz 
gyertya Szenteiését, ó fzerzé; jól
lehet az* előtt-is ujjonnan tözet 
ütöttek , és meg-fzen telték. Hogy 
Böjt-íó ízerdán hamvat ízenteüye-
nek, és nagy tsőtőrtókőn lábakat 
naoííanak, 6 rendelé. Első ? ólt, 
ki aiázatoiságnak-okáért, a' Ro
mai Pápa Függő petsétes levele 

amaz eleibe, 
Servorum Del • 
fzoígája. 

igéket irta: Serous. 
Az íften fzolgáinak 

Ezekben, és egyéb fok 
jósa-



Szent Gergely Pápa ékte, 
jóságos cselekedetekben gyakor
lottá magát Szent Gergely Pápa. 
Az-okáért meg-érdemiette , hogy 
az egéíz Anya-fzent*egyházat kö
zönséges békefségben M a , melly-
nél foha mékob', és tifzteletesb' 
nem volt. Mivel - hogy az egéfz 
világon , tsaknem mindenek imád
ták az Úr Jésus Kriftuft, és a' bál-
•ványozás minden tartományokban 
olly igen el-rontatotc, hogy még 
hirrel-is csak alig hallatott. De 
nem íbkkaí az-után, a' mi vétkeink 
miatt , a' vifzfza - fordult Mahomet 
VaUáfa ki-nyilatkozék, melly annyi 
karc tett a' Kerefzténységbea. 

I I . Minek-utánna meg-látá Sz. 
Gergely, a' mit olly igen kívánt, 
tudni-illik az Anya-éent-egyháznak 
közönséges békefségét , magához 
hivá 6tet az lír Iften, hogy meg-
adgya néki a' jutalmat, mellyet az 
h jó tselékedeti meg - érdemlettek. 
Meg-hala azért egy betegség-miatt, 
melly Böjt más havának i a . nap
ján k6rnyfil foga ötét, Kriftus Ú-
iunknak hat fzáz ót efztendeje tá
ján, Fóka Tsáfzár idejében. Az 
Anya-ízent-egyház ugyan azon a' 
napon ízenteli az 6 Innepét. Ti-
aen-negyed fél eíztendeig ék a' Pa« 
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paságbari. Kétfzer hatvan két PfiA 
pókot fzentele , harmintz-kilentz 
Papot, és ót Diákonuft. Az é ha
lálát, az egéíz Kere&ténység Arat
ta , a 'mint meg - érdemiette az 5 
(zent -élete. A1 tefte a'Szent. Pé
ter Szent-egyházába temettetek.^. 
O egygyik a' négy F6-Doktorok kó-
zfil, kiket az Anya-fzent-egyház, 
mint nagyob' méítóságuakat, in-
káb' ti&tel a' tób' Anya-fzent-egy-
ház Doktorinál. Meg-érdemié a* 
nagy nevet, az 6 nagyságos tsele« 
kédetiért, és fok jeles dolgokért., 
melyeket írva hagyott az Anya-
fzent-egy házban. Sokfzor láttatotc 
a' Szent Lélek , galamb képében, 
a' Szent Gergely feje felett, midőn 
írna. Az ó tudományának az a' 
tulajdonsága, hogy úgy meg-ma
gyarázza az ember ízjvének indú-
latit, hogy a' ki azt jól meg-gon-
dollya, midón az ó irását olvaíía 
( a' mint Akvinásbéli Szent Tamás 
mondgya) úgy látfzik, mint-ha ma
gával fzóllana. Adgyon az Iften 
ízent malafztot minnyájunknak, 
hogy olvafvan a' Szent Gergely 
tudományát, és azzal magunkat 
igazgatván, nyerheís&k-el a* rasa-
nyei dicsőséget, Ajn?* 

3MJIM* Sltíf, XII Szent 



4-5° Szent Ambrus Pűípok eteted 

Szent AMBRUS Pűípők, az Anya-ízent-
egyMz Doktora élete. 

Fmlinus Pap) Mttnjrajítes Simeon, 
Pál Diákonm•, Nit%eforusKalif%tus 

• ir/tjiból, és á" magáéból^ és a' Tri-
partita hifloriából fmnmába foglal
tatott ViUegas Alfonfus-által. 

1. O Z e n t Ambrus egy Romai f6 
k3 ember fia vók , kit hafönló-

fcéppen Ambrusnak hittak: kinek , 
snidon. Frantzia Orfzágban Préfek-
tuíságnak tifetét vifelné, feaíeték 
ez a' fia. Egyfzer a' bóksfibea lé
vén a' gyermetske, egy raj - méh 
{zália reája; mellyek kézfii fokán 
bé-mentek , és ki-jéttek a' gyer
mek ízájából: a'dajka elakaráker
getni azokat, de az Anya nem 
engedet mivel igen tsudáikozott 
azon a' dolgon, és várta mi követ
keznék onnan. Végezetre a' mé
hek eí-repfilének, és olly magoflan 
fel - ménének, hogy továb' nem 
láchaták. Akkor az Attya tsüdál-
kozván, monda: Az Iften valami 
nagy dolgot akar tselekedni ez gyer
mekkel, ha életben meg-tartya 6-
tet. Tértének , tiogy az attya meg-
faala, és 6 Romába vitetek az An-
nyátólj az nénnyével egyetembe, 
ki fogadáft tett vók fz&zetségéről, 
hogy meg-tartya azt: tellyes éíecé-
ben. Ambrus látván egy nap a' 
nénnyéc meg-tsokolni a* Puípékék, 
és Papok kezét# 6-is az-után ki-
nyujtá kezeit, moridváa: Tsókofc 

lyktok-meg az én kezeimet, mert 
én-is P^p, és Pflfpók icfzek. Az 
Afzízonyok meg - feddek étet, de 
mentegetek is , mint gyermeket; 
de végezetre meg - mucatá, hogy 
igazat mondott vjina. Az okof-
ságnak idejéc érvén, kfilórob-féle 
tanulásban foglalá magát, minde
nekbén • meg - mutatván az 6 éles 
elméjének ízerénységét; mivei-hogy 
igen nevezetes lön a' Retorikában, 
és egyéb' .tudományokban. , Egy 
ideig Prúkátörságnak téíztáben fog. 
lalá magát, melly akkor a' Reto-; 
rikufok tifzti vak. Mikor vala-
melly embernek ögyét.fel-vállálta, 
olly ékes, és bölcs befcéddel oltal
mazta aze, hogy Probus a' Romai 
Gubernátor, igen meg-fzereté étet, 
és magának tatiáts adóvá /válaíztá: 
egyéb' bétsáletes tifzt- vifeléfeket, 
is ada néki, mellyekben olly di-
tsireteffen vifelte magát, hogy Va-
lentiníánus Tsáfzár, Medíolámim, 
és Genova várafsának. Gubernáto
rává tévé étet. 

a . Emlékezetre méltó dolog, 
hogy mikor Próbus, a' Tsáfzár ne
vében néki adá ezt a' tifztet, 
monda néki: Ambrus vedd-fel ezt 
a' gondot, mellyec néked Valen-
tiniánus adott, és járj-el annak hi« 
vatallyában, nem úgy mint Bíró, 
hauera mint Püfpék.. Probus aze 

altó-. 



Szent Amfirti: 
áfcarst mondani, hogy azr a' tiízte't 
ne felecéb' való keménységgel r 
hanem Püfpéki fzeretettel, és kő-
nyörfiletefséggel vilellye. Nem 
•yókak hekba valók a' Probüs íza* 
vai j mert, Ambrus azt a'tiíztet olly 
dkofsággal , "es bólts értelemmel 
vifelte , hogy minnyájan meg- elé
gedtek az ő gond - viíelésével, és 
mind egygyig ízererxék, és nagyra 
bőtsökék őtet. Tértének,. hogy 
Ambrus Mediolknumban ; lévén, 
fneg^hala Aukízentzius, annak' a' vk-
rafnakj Erfeke, ki Arriánus eretnek 
volt: és mint-hogy az új Páfpók 
váiaíztatásában, nagy zendülés, és 
viízfza-vonás lén a' nép kózótt; 
a' Pápifták Pkpifta Pfifpöket, az 
Eretnekek pedig Arriánuít akarván 
válaíztani, Ambrus oda méné, hogy 
a' zendfiléft le-tsendeficse, a' mint 
az ő hivatallyá kívánta. Szólla kö
zönségeién mindeneknek, mondván: 
A' Püfpéket nem kiáltattál, és mor-
golódáffal kellene válaíztani; ha
nem Jól meg-kell visgklni életét, 
tudományát, erköltsét, és minden 
maga vileléséc annak a' ízemély-
riek, kit arra a'méltóságra akarnak 
•válaíztani. .Midőn, Ambrus ezeket 
mondaná, egy kisded gyermetske 
fel-kiálta, mondván : Ambrus az 
Ériek. A' kófség halván ez igét, 
mintha Itteni fzózac lett volna, 
meg nyugovék rajta, és mind az 
Eretnekek, 's mind a' Pápifták 6-
tet követték. 

3 De Ambrus, nem akarván 
*zt a* terhet , nagy fietséggel ha* 
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zkhoz méné onnan. ' Es hogy á" 
kófség fzívébél ki-vetné ázt a vé
lekedett, és maga fzemélye ellea 
íel-indkaná őkec, keményen kezdé 
Tzolgáltatni az igafsagot fzokáfa, 
és terméfzete-ellen: mivel ez elég 
nem volt, azt írja Paulinus, hogy 
a' maga házához tilztátalan fzemé-
lyeket hivatott, nem hogy gonofzc 
tselekednék, hanem tsak. aikalma-
tofskgot adna, hogy ne válafztanák 
étet a* Púfpoki méltóságra. Mindaz
által, mint-hogy minnyájan igen 
betsöletes, és tiízta életűnek ifmér-
ték étet lenni, és jól értették azc 
a' tettetett, mi végre mivelné; fok
kal inkáb' kénfzeritetcék étet, hogy 
Pűfpékjék lenne, minnyájan azt 
kiáltván néki: A' te vétked fzkl-
lyon mí-reánk. Látván Ambrus s 
hogy az é ízorgalmatofságí haízon-
talanok volnának, más eízkőzt ta-
iála, mert titkon ki méné a' váras
ból , hogy Paviába mennyen, de 
noha egéfz étízaka ment volna, 
mindaz-által mikor meg-virradott, 
Mediölánum - mellett találtatott, 
Mellyet meg-értvén a' kőfség, meg-
fogak étet mint egy . eró-ízakkal ̂  
és a'maga házához vívék, és fe 
zéket rendelének , hogy el ne íza-
ladna. 

4. Az-ütán Valentiniknns Tsá« 
fzárhoz kíildének, kónyörőgvén_t 
néki, hogyAmbruíl eróflitené-meg 
a' Pöípökségben. A' Tsáfzár igen 
nagy éremmel halgatk a' követe
ket, igen kedves dolog lévén előt
te , hogy a' melly birákat 6 a' kék 
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ásg igazgatására rendelt volna , öl-
lyanok volnának, hogy meg-érdem-
lenek a'Páfpókséget. Az-okáért 
mingyárt meg-eróffité a' vklafztáít, 
és bizonyos rendeléfeket tón, hogy 
jobban véghez viheísék. Midón 
illy fzorgalmatofskggal élnének, 
Ambrus ismég ki-ízaíada á* váras
ból , és titkon lón egy Leontzius 
nevű barátyának majórjában_s, 
ki nagy fó ember vaía Mediolá-
numban. A' Kóvecek meg-térvéa 
a" Tsáízár Konfirmatzió jávai, és Am-
braíl nem találván, nyilván való 
nagy bfintetéft hirdétének annak, 
a 'ki tudná, hol volna, 's meg nem 
jelentené: úgy, annyira, hogy Leon
tzius félvén a' büntetéílól, meg-
mondá hol volna. A' kóíség a* 
majorba futa, és bé-vívék ötét a' 
tárasba. Meg-ércvén Ambrus, 
hogy Iften akarattya volna, fel-vé
vé a'válaíztáíl, ki akkor még tsak 
Katekumenus lévén, meg-kellett 
méki kerafeteltetíii; Az-okáért egy 
Papilla Papot hivata, melly miatt 
az Arriánufok nem kezdek őtet 
Ézerecni. Minek-utanna meg-ke-
reíztelteték, gráditsonként fel-men-
vén az Anya-ízent-egyház rendelé-
íe-fzerént, nyóltzadik nap Pöfpók-
ségre fzentelteték, Karátson havá
nak hetedik napján. Ugyan azon 
a' napon öle a' Pfifpóki izékbe. 

5. Ennek a' Szent P&fpóknek 
élete" igen jő példa volt minde
neknek; ő józan, és igen mérték
letes élet& vólc, minden nap bój-
to l t , ízombaton, és vasárnapon. ki» 
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vSl; és mikor vafamelly Szentnek 
Innepe vó!t. Igen fokát vigyázott 
és az éjnek nagyob' réfzét az Ille
ni imádságban tókótte. Nappal-
is bizonyos órákat rendek e' végre; 
és mindenkor jelen akart lenni az 
Illeni Solofmákon, és tzerémoniá-
kon a* magaAnya-fzent-egyházában, 
és e' dologban igen ájtatos, és ízor-
gaímatos vigyázó vók, hozzá té
vén , és ki-vévén némely dolgokat, 
ugy-annyira, hogy végtére egy ki
vált -képpen való ízép óffitziumot 
rendele a' maga Anya-fzent-cgyhá-
zának. Sok Jfimmifokat, Antifö* 
nákat, és Refpwfi.oriumőkaz ízerze, 
mellyek kózfií némellyekkel moíl-
is él az egéíz Kereíztény Anya-
ízcnt-egyház. Midón az Illeni So-
losniák fzolgáltatnának, azt akarta, 
hogy az egéíz Papi rend, igen fi-
gyeimetes, és ájtatos lenne; és hogy 
azt nagyob* tifztelettel, és méltó
sággal véghez vihetnék, meg nem 
engedte, hogy valamelly világi em
ber az Egyházi embereknek he
lyére menne, akár melly nagy Fő
ember lett vólna-is, 

6*. Sót egyízer látván, hogy 
Teodófzius Tsáízár a' Papok kózé 
ment volna, monda néki , hogy 
menne-el onnan, mert az nem ó 
helye volna, mivel a'bárfony ruha 
nem télzen Papokat. Mingyárt 
engede a' Tsáfzár közbe-vetés nél-
köl; sót olly igen tetízék néki a* 
Szent Ambrus buzgósága, és Ke. 
reíztényi ízabadsíga, hogy egyízer 
K-onilaatzinápolybaa íévén, és M* 

vattát* 
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yáStatván á* Pátriárkától, hogy a' 
Kórusba ölne egygyik fzékje a'. 
Papok közé: feleié néki, hogy az 
nem az ö helye volna : Atiurus, 
úgy mond, megiérctemli a' P&ípö-
ki mélcóságoc, a' nagy bazgósá^ért, 
mellyel kerefte az íitení. üfztele-
cec, és az Anya-fzent-egyhkz mél
tóságát; ki-vetvén ótec-is a hely
ből , mellyfee máfoktól hivatacnék. 
Ez igékkel ditsiré Szene Ambruft, 
és meg-feddé a' Pátriárkát. An
nak - felette Szent Ambrus Púfpók 
ízűntelen foglalatos volt- a* köny
vek fzerzésében , és iráűbaa\y meí-
jyekkél él moítan az Anya-fzem> 
egyház, és nagyob* réízéc azoknak 
maga tulajdon kezével í r ta , é s e 
volt az 6 gyákorlatofsága mind hól-
taiglan. Gyakran prédikállott a' 
kőíségnek, és mindenkor üldöz
te az Arriánufokat, kiknek halá
los ellensége tóit. Sokakat vifc-
fza-hozott az igaz hitre,. és Cokakat 
ójjonnan meg-téritett, kik közül 
ama nagy Agoíton volt, ki az ö 
bólts prédikátziói, és kiválc-kép-

' pen való bólts befzédi - által, el-
hagyá a'Manikeufok gonofz tévely
gését, mellyben el-merők volt , 
jól-lehet nem mondhatni felóle, 
hogy eretnek lett volna, mivel
hogy nem kereízteltetetc vólt-meg. 
Szent Ambrus kerefztelé-meg ötét, 
és az ő kerefzcelésében mind -ket
ten fzerzék amaz érieket,r mellyec 
&lly igen gyakorol az Anya- ízent-
egyház, fő-képpen Örvendetes idő
ben, melly így kezdődik; TiQmn 
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hudamus, Szent Ambrus egy veríéc 
mondván, és Szent Agoíton máit, 
tnind végiglen. Máfokac-is fóká
kat kerelzcek - meg ez a" Pfifpók , 
és a' mint Paulinus mondgya, tsak 
a' faradság annyi népet meg-kerefz-
telni, elég foglalatoíságot adott 
volna öt Püfpóknek, a' mint az 6 
halála-után meg-látták. 

7. Annak-félette igen fzorgaí-
matos volt a" ízegények , foglyok % 
és egyéb* ízukőlkődő embereknek 
(egécésében. Aranyát, és ezfiftéc, 
meüyek néki az Anyától nagy fum-
mában maradtak , és-a' rueílyekeC 
Páípóksége-elött kereíett volt, réfz 
{zerént az Anya-fzent-egyház épüle
tére , réfe - {zerént a1' fcegényekre 
köké. Mivel az annya-is meg-ha
la abban az időben; az örökse* 
geket , mellyek néki maradának, 
az Anya-ízent-egyháznak ajándéko-
2a ollyan okkal 's móddal, hogy 
a' nénnye, a' mig élne, azoknak 
gyfimőltséból vehetne. Sernmit_» 
magának nem hagya, hogy mezí
telenen, és ízegényen jobban követ
hetné a'Jésus Kriftuít, ki mezítelen, 
és fzegény lön mi-érettunk. Szefts 
Ambrus Pfifpők igen kegyes erköl
csű volt, örűlc azokkal,. kik örül
tek , és a' kik íirtaky ő-is fli-c azok
kal. Mikor valami nagy tzégéres 
vétket hallott a* gyónásban , olly 
igen firt, hogy * penitentzia cartS 
embert-is íirásra bottá- MÍkör pe
dig gyónás fcivűl valamelly nagy 
vétket meg-érthecett, minden fzor-
gáltnatolslggal azOa igyekezett, 
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^54 Szent .Amfcrii 
hogy a' vétkező embere ínég-job^ 
bithaffa, azt pedig titkon tseleked-

xe; és fokfzor kivánsága-ízerént, 
meg-nyerte, mind imádsági - ákal, 
's mind pedig kegyes intéíi y és dor-
gáláfi által. Mikor meg - hallotta, 
hogy valamelly Pap meg-hók vol
na, kit ifaiért, hogy jó életű, és te-
kélletes vúlt hivataÚyáfaan, azt fzun-
telen firatta; ha kérdették az okát, 
meg felelt, mondván: Egygyik az , 
mert ritkán találkozik, a' ki mél
tán eljárjon Papi tifztéhen, 's hiva-
taUyában: máfik az , hogy .6-előtte 
hólt - meg.... . f 

8- Ulyen volt a Szent Ambrus 
élete , mindaz-ákal találtatott, a' 
ki étet üldözné, Mivel-hogy meg-s 
hala Valentiniánus Tsáfzár; a' Tsárf 
fzárné pedig fuftina titkoniAmáaa 
lévén, a' férje halála-után, ki kez-
dé mutatni az o fzívének mérgét. 
Mivel-hogy Valentiniánus. az 5 fia, 
kire az Impérium Izállott v a k , 
még ifiatska volt, azokáért, a' go-
noíz aízízony üldözni kezdé a' Ke-
refetényeket, kivált-képpen Szent 
Ambruffc, ki mint-egy feje vala 
azoknak. Midőn Szirmium varasá
ban egy Püfpókót kellene váfaízta-
n i , a' Kerefztények azt akarák, 
hogy egy Annemius nevű jó életű, 
és tudós ember válafztatnék: e' vég
ié oda hivattaték Szent Ambrus, 
ki oda menvéa, meg-lón. a' válafz-
tás.'Demint-hogy jufztina Tsáfzár-
iié-is azon rárada a! mmt lehete , 
hogy .ne Szent Ambrus -által fzen-
telBetaék-aieg az a' Pufpók, ha-

Püfpők életé. 
nem egy Arriánus* * PüTpők - által i 
a' kófség egybe gy ölvén a' Szent* 
egyházban, Szent Ambrus a' niaga" 
fzékébe üle egy felöl, más felől pe^ 
dig a' Tsáfzámé fok afzízonyokkal 
leányzókkal, és ibgyéb' udvari népé
vel. "Szólla a'Tsáízárné, mond
ván , hogy igen neheztelné, hogy 
Ambrus vinné véghez azt a' tiízte-: 
letet, az-okáért egy vakmerő afz-
ízony állat kedves dolgot akarván 
tselekedni a' Tsáfzárnénak, fel-kel-
vén, a' Szent Ambrus Pfifpók- izé
kéhez méné, hqgy erőfzakkal vi
gye őtet a' Tsáfzárnéhoz , ki ke
zeit hátára vetvén, és meg-tsufol-
ván ,.veűe-ki őtet- aVSzent-egyház-
hóL , A' fzelid P&fpók nagy bé-
keíséges turéíTel el-távoztatván ma
gától a' vakmerő afzízonyt, mon
da néki: Ha én méltatlan vagyok-
is e' méltóságos helyre, és tiízt vi-
feléfre, mindaz - által nem fzabad, 
néked, 's nem-is illik te - hozzád, 
hogy engem ki-vefs-innen; és ke
zeidet a' Pap hátára veffed. Az-, 
okáért magadra vigyázz, hogy az 
Égből reád ne fzallyon az Iften of-
tora. Ez. így lévén máfodik nap 
meg*hala a' nyomorult afzízony, 
kinek tifztelétet tőn Szent Am
brus , a' temető helyre késérvén «.' 
teftét. Látván a' Tsáfzárné a tőb' 
Arriánufokkal egyetemben a' törté
netet. , nem tudák mit tseleked-
gyenek , és Szent Ambrus minden 
ellenzés nélkül, meg - fzentelé, a.' 
Pápiíla PöfpÓkőt. , 

p. Azt írja MaruHus Márkul s 
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íiogy Romába; menvén e' Szene 
Doktor, bé-tnéne fzállksra eg.^gaz
dag ember házába, ki dicsíri sala 
magát, hogy teltjres" életében foha 
6 - néki íemmi nyomorúsága nem 
lett volna: Szent Ambrus ízólla 
az 6 Papi tanítványinak , mond
ván : Menriyifofeki innen, hogy 
valami gonoíz: né tórténnyék mi-
raj tuak. Ki-menvén a' házból, 
meg-nyílék a' fóld , és el - nyélé 
mind azokat, kik a' házban mara-
-dknak. Romában, meg-látogatá a' 
nénnyét, és az 6 ,tárfaságában ,lé-
v6 fok idejű leányzót, ki meg ne
vette vala ót t t , midőn gyermek 
lévén, ki-nyujtocta kezeit, mond? 
ván,. hogy tsúkolná-meg, mert & 
iPfifpók léízen. Es Szent Ambrus 
eízéte juttatá néki, mint-hagy tér* 
deire kíván előtte, ázoh kére-§cét| 
hogy nyújtaná ki kezeit, had' -tsó-. 
kolná-róeg azokat. A* nénnye ké
résére:, egy fó-aízízonyc-is meg-Iá-. 
togáta,,- kinek házában Misét rr«Kíd-: 
ván ,.: egy .ina-fzakatt afzízonytrvi-
vének oda , ki kére Szene Ambruft, 
hogy imádkoznék érette, és ö 
imádkozván, a' beteg afzfzony még-
tsókolá az ö. Papi ólt&zetit , és 
meg-gyógy írla.- ; 
. > • i o.' A;Rnak-utánna„ Szent Am
brus vifzfza téré Mediolánumba, 
holott igen üldöztetek Jufztina_* 
Tsáfzárnétól, ki mind könyörgé-
fekkel, mind ajándékokkal, mind 
fenyegetéfekkel a'maga vélekedé
séhez akarta kapcsolni a'Fó - ren-
4ekec mind világiakat, '$ mind 
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Egyháziakat, hogy -minnyájan Sz. 
Ambrus ellen lennének, és fzám-
ki- vetés be küldenék 6cet. .Vége
zetre egy Eutimius nevá gazdag, 
és hatalmas, gonofz, és iitentelen 
ember, egyizekeret kéfzite a' ma
ga házánál, mellyen ízámki-vetés-. 
be kfildgye a' Szent Páfp-ókőt. De 
más-képpen fordicá az Iílen; mert, 
a' mint Amán aka^tó-fat tsinált 
Mardokéusnak , és 6 maga fögge, 
rajta.,, úgy Eutimius azon a' íze-
keren küldetek fzámki - vetésbe, 
mellyet Szent Ambrusnak a' végre 
kéfzjttetett vala. Ez a' Szent Púf-
p&k némelly Mártíroknak tefteket 
meg-taláíá, mellyek igen alatson, 
és illetlen. helyeken valának : az-
okáért más helyekre vívé azokat, 
a' hol nagyob', bótsfiletben > és 
tifzteletben tartatnának. Mellyefc 
a Szent Gerváízius, Sz. Protáfeius , 
Szent Nábör, és Szent Felíkfz teftei 
voltak. Ezeknek a' Szentek Tefti-i 
nek által-vitelében, fok csudálL* 
Igtték;,. és fok; betegek meg-gyó^ 
gyúltak. Az Arriánus eretnekek: 
káromkodván, és Szent Ambruíl 
fzidalmazván, azt mondották, hogy 
Ambrus fok embereknek nagy fi
zetett adott, . hogy magokat tec-
tetnék , ki vaknak, ki'sántának, 
és azoknak tsontyaihoz közelget
vén , mondanák azt, hogy meg
gyógyultak. De Mennek igaz iti-
leti-ízerént, egy, ki a' többinél in-
káb' Izidalmazta, mindeneknek-
láccára,,: az ördögnek kezében ada
ték , ki, bé-mcn\én ann.;k teftébcj 

retce-
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rettenetes-képpen gy&trStte 6tec, 
ki nagy győtrelmi kőzött, meg-
•raílá az jgaíságot , mellyet meg
tagadott vők egéfséges korában, 
mind a' Szentek tsuda-tételire, 's 
mind pedig a'Szent Háromság tit. 
Icaira nézve, igen kiáltván, és fei-
feoval mondván!,hogy, a'mit Szent 
Ambrus hifzen, és prédikáll, igát 
ság az , de a' mit az Arriánafok 
mondanak, az mei6 hamiíság , és 
hazugság. Egy vakmerő eretnek 
pedig, ki abban az*%étnekségben 
a' fó-emberek k&zal vSfc^ meg-té-
re az igaz hitre, és mégt-kérdez-
$etvén, hirtelen való meg -^résé* 
mek okáról, nyilván meg-vaiá,, 
hogy egy Angyalt látott , ki nás 
dón Szent Ambrus prédikáilana, 
a'- föleibe beízéllett, meg-mondváá 
méki j mit kellene prédikállani, és 
tanítani. 

í r . Az időben Frantzia-Orfzág-
ban egy Makfzimus nevfi Tirannus 
támada , ki álnok tsalárdsággal 
Bneg-íbízta életétől Grátziánuit, ki 
Frantzia-Orízágban, és Spányol-
Orízágban mind addig orfzágok, 
míg az Attya Válentiniánus élt. 
Ezzel nem elégedvén Makfzimus, a' 
Gxátziánus éttse ellen méné, kit az 
Áttya nevére Válentiniánusnak hit
tak , ki akkor Olafz - Orízágban 
taralkodik vala. Ez ifíú lévén, és 
nem mervén Makízimxis ellenállani, 
d-futa az Annyával, és Konftan-
ízinápolyha Teodúfzius Górág 
Tsáízáriioz méné fegitséget- kérni. 
Szeat Ambrus Mak&atusbo* mm% 

Pufpők élete; 
ki magát Tsáfzámak1 hivattatta ? 
és azon kére őtet , hogy engedné 
néki a! Grátziánus teftét. Tsuda. 
latos dolog volt, hogy, jól-lehet »' 
Szene P&fpők , illy gonofz Tiran
nushoz méné fzóllani, és kegyel* 
met kérvén tőle, úgy lácfzott, 
hogy alázatos ízókkal befzéllene_s 
néki, mindaz - által az 6 ízokott 
kerefztényi ízabadsága-tzerént, ke
ményen meg-feddé őtet, az 6 iften* 
telenségéért , és hogy méltatlanul 
a' maga Urát meg-őlte volna. Azt-
is monda néki, hogy tartana pe-
nitentziát az 6 vétkeiről. És mint
hogy Makfzimus nem akara enge* 
delmes lenni, ekizkomumikálá őtet, 
és meg-parantsolá, hogy az 6 Er-
fökségében minden helyeken, a' hol 
a* Tirannus által - menne, fohufe 
Misét, és Ifteni Solofmákat néhai-
gathatna. Es meg-parantsolá, nagy 
bűntetéfek - alatt mind az 6 Pap
jainak, hogy fenki Misét ne fzol-
gáína az ő jelen - létében, és íenki 
véle ne táríálkodnék. Annak -fe* 
lette meg-fenyegeté őtet, hogy az 
Iften meg - bünteti a' goaoíz párt-
űtésérc: úgy-is lön j mert ellene 
jöven Teodóízius, ugyan a' maga 
népétói őletteték-meg. 

Ja. A'Makízimus halála-után, 
Teodóízius Mediolánumba máne, 
holott némelly 'Zidók Szent Am
brus ellen panaízolkodának, mivel 
égy Sinagogkjokat el-égetette volt. 
% y látfzot a* TsáÉkmak , hogy 
Szent Ambrus nagy bofzfzuságöE 
tseleksáett vóiaa a' 'Zidáknak> ••&&. 
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©káért azt parantsolá, hogy a' Si-
nagoga építtetnék - meg az 6 köl
tségén. De Szent Ambrus egy 
nap a' Tsáfzár - előtt prédikálván , 
egéfz életét efzébe juttatta néki, 
mondván, hogy emíekeznék-meg, 
mi-képpen egy nyomorult Kapi
tányból , midón Afrikában ide 's 
tova bujdosnék, hogy meg ae ölet-
tefsék "Válent Tsáfzártól, az íften 
Tsáfzárságra emelte ötét, és azzal 
egygyött fok győzedelmet adott 
néki, az-okáérc magára kellene te-
kénceui, mit érdemlene, Sinago-
gát akarván építeni a' 'Zidóknak, 
kik a'Jésus Kriftusnak, és azegéfz 
Kerefzténységnek gonoíz ellenségi: 
El-végezvén a' prédikátziót, mon
da néki a' Tsáfzár: Azért mentél-e' 
fel ma a' prédikálló fzékbe, hogy 
én-ellenem kiálts jelen - létemben ? 
Felele Szent Ambrus: sót azért tse-. 
lekedtem , hogy jót mondhaffak 
felőled távul létedben , és hogy 

» fenki he morgolódgyék ellened, 
mint-ha a' 'Zidók baráttya volnál, 
Sinagogát építtetvén ő-nékik. Olly 
hathatófbk lének a' Szent Ambrus 
fzavai a Tskízárnál, hogy mingyárt 

.>, meg-paranátsolá, hogy ne építtef-
sék-meg a' Sinagoga. 

13. Az-is minden emlékezetre 
méltó, és igen ritka példa , a' mit 
Szent Ambrus tselekedék ugyan. 
Teodúfzius Tsáízárnak, Tefzaloni-
kában te.t kegyetlenségéért. Az 
üdőben Tefzaiói.ika fó-váras volt 
Ma tzedoniában,ésKereíztények-lak
tak benne : egéfz Görög Orízág-
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ban fzokás volt bizonyos játékokat 
tenni, mellyekbenparipákat futtat
tak , hol fzabadon, hol pedig fze-
kerekben, kiki azon fáradozván, 
hogy el-nyerbeffe a' jutalmat, melly 
a' győzedelmefhek adatik vala. Es 
mivel-hogy azok a' játékok, nagy 
örömmel, és vigafsággal tellyefek, 
voltak, nagy bötsölete volt azok* 
nak, kik á lovakat, és kotsikat jól 
tudták igazgatni. El-jőve ideje 
ezeknek a' játékoknak; történek , 
hogy egy kotsis azok - közöl, kik 
a pállyát futották, igen nevezetes 
lön annak gyakorlásában, és az 
egéfz nép igen kedvelte ötét j de 
Buterius Gubernátor a' tőmletzbe 
téteté Ötét, mivel-hogy bé-vádol-
tatott volt, hogy egy férfi gyer
mekkel akarta volna meg-bántani 
az Iftent. A' Tsáfzár Tefzaloniká-
ba méné, meg-látní a' játékokat, 
mellyeket akartak tenni; és az egéfz 
kófség azt állitá, hogy a' játékok 
nem lennének- ollyan fzépek, íja 
áz a' nevezetes kotsis ott nem len
ne , a' ki fogságban vala.: azokáérc 
kózőnségeffen könyörgenek a' Gu
bernátornak, hogy botsátaná-el ő-
tet , de a' Gubernátor kevélyen fe
lele , és mint-egy parafzt fzókkal 
illeté őket : a' kófség igen fajnál-
ván, hogy bofzusággal illettetett 
volna , mingyárt fel - zendöle, és 
nagy- haragnak dáhőfségével fegy
vert ragadván, meg-öíék a Guber
nátort, és véle egygyött -némel-
lyeket a' Tsáfzár vitézi közöl. 
Gyakran történvén y hogy a' kőf-

Mnim s éS 
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ség engedelmefsége duh&fségre for
dul , mikor valamelly kksin do'og 
meg nem engedtetik néki, mellyec 
igen fzíveflen kér, mint ez a'kÓf-
ség-is kéri vala azt a' foglyot. 

14. Igen vlfzfza-tetfzék e' dó
kig a" Tsáfzárnak, a' mint iüenaö-is 
vóit , de mivel-hogy véle egygyutt 
némelly Puípőkók voltak,- kik igen 
kerék ócet, hogy engedne-meg a' 
fokaságnak , akkor meg-igéré né-

. k ik , hogy azoknak meg-botsátana. 
De az-után némellyektól az Udva
ri népek közül ingereketvén (kik 
néha .haragra gerjeíztik a' Fejedel
mek fzívét, mikor inkáb' le - kel-
Jené, tsendefíteni) meg - vákoztatá 
akaTattyát, és igen meg-akará bán-
.tetni azt a' népet, fókáknak példá
jára minden torvény, és igafság 
fzolgáltatáía-nélkul. A' kőfség fog
lalatos lévén annak a napnak innep-
lésében, a' Tsáfzár fegyveres vitézi 
nagy dúhöfséggel reájok robaná-
Rak, és fem férfiakra, fem afzfzony 
állatokra, fem kisdedekre, íem na
gyokra femmit nem tekéntvén , 
mind meg-6kék, a' kiket caláltak ; 
nagyokat, kisdedeket, véneket, 
ifíakat, vétkefeket, arcátlanokat, 
polgárokat, és jövevényeket, úgy 
annyira, hogy tsak hamar hét eze
rén őlettetének meg, noha a' Tsá-
fzár azt parantsolá, hogy kát ezer
nél többet meg ne óllyenek. Vér
be kevertetek a' nyomorúk váras-, 
és az egéíz Impérium meg - telek 
ilíy nagy kegyetlenségnek hirá-

Pűfpok életcf; 
1^. Annak-utanoa i mikor el

sőbben a' Tsáfzár Mediolánumbi 
méné , Szent Ambrus igen bán
ván , hogy az Iften olly nagy ke
gyetlenséggel meg-bántatott volna 
a' Tsáfzárcól, leg-aláb' a2 6 lelkét 
meg-akará orvofolni. De félvén 
ne talám valami nagy botránkozás 
következnék , aze itiié , hogy ak
kor el-halgafta, ne láffa ötét, és ne 
fzóllyon néki. Az-okáért Medio-
lánumhoz közelgetvén a' Tsálár 
Szent Ambrus kí-méne a* várasbúí 
E' nagy okoíság, mellyel e' dolog
ban éle, példája e' világon minden 
Puípököknek, mellyetkell tartani a' 
nagy Fejedelmekkel, Jól lehet a' 
jó páfztori kívánság igen gerjefz-
tette a' Szent Ambrus fzívét, an
nak az el-veízett juhnak meg or
voslására , mindaz-álcal meg-gon. 
dolván, hogy a' Tsáfzár nem az ö 
nyájából , avagy Pfifpőkségéböl 
volna, félvén , ne talám nagyob' 
botránkozás következnék, ki-me-
ne a' várasból, a' mint mondám, 
magát meg-tartoztatván , es bufu-
lásának haragját meg-zabolázvkn-
mellyben ötét az ö kerefztényi in
dulatévá öfztönózi vala. 

16. Bé-menvén a' Tsáfzár Me-
diolánumba, és nem találván otta-t 
Szent Ambruíl- igen viízfea-tetfzék 
néki. De Szent Ambrus egy leve
let ira, mellyben elóíz&r édes be-
fzéddei' ízólla néki , de az - után 
nyilván meg-monda, miért menü-
ki előtte. Mert meg-akarván néki 
mondani3 a' mi ötét illette, fzfik? 
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ség volna, a' csendes maga Tifeléfe 
határán áital-menni: mert ha hal-
gatna, meg-itíltetnék a' Kerefzté-
ny éktől, hogy el-halgattya a' go-
noíz tselekedeteket, nem keresvén 
orvofságot azok ellen. A' levelé
nek egyéb' réízeiben, efzébe jutta-
tá a* Tsáfzárnak,. a' Tefealonikai 
nagy kegyetlenséget; és peniten-
tziára inté 6tec, fok fzép intéfe-
ket tévén, és fókáknak példájokat 
eló-hozván néki. Végezetre vilá-
goílon meg-monda, hogy Misét 
fem merne fzolgálni, a' maga Szent-
egyházában-is, ha ó ottan jelen 
akarna lenni. Mind ezeket az I-
ftennek kivált-képpen való jelen
téséből monda néki. Az-után bé-
fejezé levelét, ezekkel az igékkel: 
Uram; ha énnékem hifz, úgy vi-
feld magadat, a' mint én tanácslom: 
ha pedig nem hifzeíz én - nékem , 
botsásd-meg nékem, a'mit csele-
kedtem, ki-menvén előtted a' vá* 
rasból: mert ebben meg-nmtattam, 
hogy nagyon' becsületet téfzek az 
Iftennek, hogy-fem te-néked. 

17. Minek -utánna ez levelet 
irk, azt gondoft, hogy ezt meg-
olvafván, valamenyire fel-gerjed-
ne ízíve a' penitentziára, az-okáért 
vifzfza-méne ' Mediolánumba , de 
nem akará meg-látogatni a' Tsátzáit, 
úgy tartván ötec, mint excomimi-
kákattat: Menyivel jnkáb' el-tá-. 
voztatta Szent Ambrus a' Tsáfzár 
jelen-létét, annyival inkáb' kén-
fzeritetce étet, hogy magát meg-
ifmérje. Ezek így lé tén, történek, 
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hogy Szent Ambrus Misét akara 
mondani a' maga Szent-egyházában,' 
és már hozzája kékülvén, mondá
nak néki, hogy a* Tsáfzár a' Szent
egyházba jóne. Sz. Ambrus P&f-
pők eleibe méné a' Szent-egyház 
ajtaján kivit!, és az egéfz népiek 
közepette, meg-ragadá a' Tsi&ár 
bárfony ruháját, és ugyan azon ke-
reíztényi (zabadsággal, a'mint, a i> 
el&tt írt vők néki monda: Ájy-
meg Uram, mert egy embere::k, 
ki olly nagy kegyetlenséggel, és 
annyi fok ártatlanoknak vérével 
meg - ferteztetett, nem fzahad hü
menni az Iftennek fzenteketett ház
ba , nem-is méltó, hogy réfzes lé
gyen az Illeni fzolgálacban , ha el
sőbben ( illendő penitentziát nem 
tart. Úgy vétzem eízembe, hogy 
te még fem vifméred gonofz vétke
det, mellyet cselekedtél-: és ha el-
múlt-is rendeden haragodnak go
nofz indúlattya, melly téged vak
merőségre - vetett, még nem gon-
doltad-meg az értelemnek világod 
ságával, melly nagy gonofzt mí-
veltél. A' Fejedelmi hatalom, és 
a' Tsáfzári felség meg - vakítottak 
téged, és nem engedik meg-lác» 
nod, és meg-ifmérned a' te nagy-
vétkedet : mindaz - által hajtsd le 
fzemeidet, és gondold-meg, hogy 
te-is halandó ember vagy. Meg
lásd , hogy ez a Királyi raha, melly 
bé-íodózi a' te tefiedec, meg ne 
vakítson téged, hogy meg ne lác-
haflad tennen magadban a' teftnefe 
gyarlóságát, mellyb&l iormáltattál, 

Mmia a m i ^ c 
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mint a' tSb' emberek. Ha te meg
gondolod , melly nagy a' te gyar
lóságod, meg-tekénted nagy vol-
tát-is az Iftennek, ki mindeneknek 
Ura; fely azért tőle, merc hataí-
ma-alatt vagy , kérj botsánatot 
tőle, mert igen meg - bántottad 6-
t e t ; a' míg ezc nem tselekeízed, 
bé ne méréfzely menni az 6 Szent 
házába, és vakmerö-képpen meg
jelenni az ő fzíne-elótt, hogy meg 
ne kettózteffed a1 te bfiaSdet, és 
annál inkáb' magad - ellen gerjefz-
fzed az 6 haragját. Ezt az' Iften 
réízéról mondom te-néked, és így 
parantsolom, méltó bünteted ad
ván néked, mellyel az Anyaszent
egyház el-vklafztya magácói azo
kat , kik i3íend6 penltentziával ele
get nem téíznek. 

18. A' Tsáfzár figyelmetefíen 
halgatk a' Szent Püfp&köt, meg
gondolván , mi módon meg - tar
tóztatta , és feddette öté t ; és a' 
job' réfzt valaíZEván , itilé , hogy 
úgy tselekedett, mint jó Pfifpök; 
és yiízíza-tére a' maga Palotájába, 
töredelmes ízi vei, leiekkel; mivel-

"hogy immár érzeni kezdette vala 
a'fajdalmát, mellyec a" véteknek 
emlékezete fzokott fzérzeni, mi
kor annak rútsága a' penitentzia-
cartó bűnösnek eleibe-vectetik. El-
tólte némelly holnapokat Teodófzi-
'us^ nem menvén-bé a' Szent-egy-. 
1 házba •> és titkon foháízkodván íi-
rattya vala az 6 vétkét. El-k&zel-
gete az Húsvét ínnepe, és Kufinus 
a' F6-Generális, látván az Urát 
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olly ízomoruságbari tenni, Fiérdé 
mi az oka , hogy ,oDv igen fzo-
mordoknék. " A' Tsáfzár nagyon 
foháízkodván, és ízeméiből kóny-
huliatálic bocsátván, monda néki; 
Rufiae az én fájdalmamnak oka ez; 
Én látok alacson rend-béli embere
ket;., sóc még rabokat-is, fzabadon 
bé-menni az Iften Szent-egyházába 
és mindenkor, mikor bé-akarnak 
menni, nyitva taláílyák az ajtókat, 
tsak nékem tiltatott - meg , hogy 
oda ne mennyek; nékem "bé-céte-
tett a' Szent-egyház kapuja, söt 
még a' Mecny-orlzág kapuja-is, a' mi 
leg - nagyob'. Ti minnyájan a' 
Szeat-egyházba mentek a' Húsvé
tét fzentelni, én fzegény bé nem 
mehetek, hanem ízüntelen való fü 
rásban maradok. 

i$. Meg-értvénRufinus a'Tsá
fzár fájdalmának okát, monda né
ki ; Uram, ha tetízik néked, én 
fzóllok AmbruíTal, és kérem ótec, 
hogy botsáífon-bé téged a' Szent
egyházba , mert a' fájdalom meí-
lyet ízenvedtél, és a' kőnyhulla-
táfok, mellyeket ki-ontöttéi, elég-

• ségefek a' vétekért, mellyért meg
feddett téged. Felele Teodófzius: 
Semmit nem fognak hafználni a' te 
fzavaid, mert én jól ismerem az 
Ambrus álhatatofságát a' jóban: 
6 nem olly ember, hogy magát 
meg-engedgye gy&zettetni a' Tsá-
fzári Felségtói, és hatalomtól, a. 
hol az iften tifztefségét iáctya' 
Mindaz-által R.uftnus magára vévé 
a* dolgot, és Szent AmbruíTalkezde 
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arrél traktálni, de mindenben olly 
hachacófnak, és olly kéfznek tála
ik 6cet lenni, még az halálra-ás az 
Anya-ízent-egyház méltóságának ol
talmáért ; hogy mingyárc a' Tsá-
fzárhoz kúJde,' hogy maradna-meg: 
mivel-hogy . bízván a' Rufinus be-
fzédében, immár útra indult vala, 
hogy a' Szent-egyházba mennyen. 
Mikor Teodófzius meg-érté a kö
vetséget, nem marada-rneg, hanem 
eló-méne, mondván; Én a'Szent
egyházba megyek, és ott meg-
ínondgya nékem a' Pöfpök, mit 
érdemiek. 

ao. Szent Ambrus a' Szent-egy
házon kiv&l várja vala; érkezvén 
a' Tsáfzár alázatafíbn könyörge né-
•ki, hogy oldozna-meg ötét, elő
hozván a' Dávid példáját, ki vét
kezett vált, de az Iften meg-enge-
dett néki. Monda néki Szene Am
brus: Ha Dávidot követted a vé
tekben, köveíTed a penitentzia tar
tásban. Dávid fokát íirt, és fanya-
ru pehitentziát tarcott az 6 vétke* 
érc. Felele a' Tsáfzár: Én - is elég 
fokát firtam immár. Monda néki 
•Szent Ambrus: Nem elég az , ha
nem mint-hogy nyilván vétkez
tél , fzíikség, hogy nyilván -Való 
penitentziát tarts. Annak felette 
más dolgot-is tselekedgyél, melly 
• ez-utún orvofsága léfzen a' te hara
godnak , és búsuláfodnakj -tudni
illik: rendely egy törvénye, hogy 
mikor ce, vagy más Tsáfzár, va-
lamelly vétkes embert meg-akar ö 
letnij elsőben mullyanak-el har* 
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mimz-három napok 3 minek-elötxe 
ki-fzolgákafsék a' Szencentzia. Teo-
.dófzius ór&möft meg-mivelé, a' mit 
néki a' Szent Püípök parancsok: 
mert nagy tájdalommal, és aláza-
tofsággal penicencziác carca; hafon-
]ó-képpen tórvényt-is fzerze , melly 
e' mái napig-is olvaftatík a' Jufzci-
niánus könyvében, mellyet meg
cselekedvén , bé-méne a' Szent
egyházba. 

41. Más emlékezetre méltó do-
3og-is córcénék Szent Ambrus Pflf-
•pókkeli mivel-hogy Mediolánum-
•ban bizonyos játékok lévén, mel
ly ékben vadáfznak vala a' piatzonj 
Scilikon a' Mediolánumi Guberná
tor, meg-akará fogatni Kreskovi-
uft, ki a' Szén t-egyházba fzaladott 
vala, mert bizonyos vétkéért_j 
meg - akará ótet büntetni. E' 
végre el - kfildé a' fzolgáit, kik 
bé - ménének a.' Szent-egyházba, 
és meg - fogván ötét, erófzakkal 
húzák - ki az Oltártól. Látá, e' 
dolgot Szent Ambrus, de meg nem 
.ellenzheté , mivel kevés Papok 
voltak véle. Azokéért térdeire 
alván,« keíerveílen kezde íirni, az 
Anya-fzent-egyházon való eráízak 
técelért. A' darabantok el - vívék 
a' foglyot, és a' cömletzbe tévén, 
vifzfza - térének a' játékokat látni 
Stilikoa Gubernácorhozy kinek mi
dőn befzéllenék, a' mit tselekedtek , 
reájok rohanának a'kegyetlen pár-
íiutz vadak, és mind darabonként 
fzaggacák az é telteket, Mellyee 

.íiagyrettegéifd látván a' Guber-
Mjnni 3 nátox? 



4<Sz Szent Ambrus 
aátor , mingyárt meg-parantsolá > 
hogy a' foglyot viízfza • vigyék a5 

Szent-egyházba, (zabádon botsátá, 
és eleget tón az er&feak tételére. 

aa . Sok tsudálatos dolgokat 
tselekedék az Klen, e' dicsőséges 
Szent, Pufpók-áítal. Mivelhogy az 
b Imádságival fok betegeket meg
gyógyított; fókáknak teítéb&i ör
dögöket fizott; mellyeket látván ̂  
fokak meg-tértek a*z igaz hitre, és 
üdvozűkenek. Ki-terjede hire Sz. 
Ambrusnak az égéíz világra. Meíz-
izünnen való tartományokból Me-
dioiánumba j&ttek a' népek ótet 
látni j a mint a' Markománufok 
Királynéja tselekedék, ki pogány 
vol t , de fok tsudálatos dolgokat 
halván Sz. Ambrusról, Kerefzcényné 
akara lenni; hozzája méné , hogy 
meg-taníttátnék tőle a." kereíztényi 
tudományra, mit kellene hinni, és 
tselekedni, hogy űdv&z&lheffen. Sz. 
Ambrus meg-térité, és mindenek
ben meg-eiegité ótet. Azt rende-
lé néki, hogy a' Király az 6 férje 
tartana békeséget a' Romaiakkal. 
Ezek így lévén, a' Királyné nagy 
örömmel vilzfza-tére hazájába. 

23. Annak-utánna el-k6zelgete 
a' Szene Ambrus életének vége, 
melíyet 6 líleni jelentésből, meg
értvén, fokkai az-elöct meg-mon-
dá , hogy Hufvéthoz kézéi meg
halna. Meg-betegedek, és az ágy
ban lévén, SciÜkon a Mediolánu-
jni Gubernátor monda: Annak az 
embernek halálát egéíz Olafz-Or' 
ázágoak romiafa követi. Az-utáa 
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2.' váras Fú- emberit hivatván > mo», 
dá nékik T hogy mennének Szent 
Ambrushoz, és kérnék őtet, kő-
nyőrgen-e az Mennek , hogy hofz-
ízabitaná - meg életét, mert nagy 
fzukségek vagyon reá. Kiknek 
feiele Szent Ambrus: Én nem él
tem úgy kózectetek, hogy fzé-
gyenlenék továb' élni : és nem 
oíly Urat ízolgákam, hogy félnék 
meg - halni; azokáért teUyefséggel 
az 6 akarattyára hagyom magamoc 
Már igen közei lévén halálához> 
két Diakónus ugyan azon há2barss 
de távúi alván tóle, egy-más kó~ 
z&tt igen laffán foefzéllének, ki len
ne Púfpők 6-utánna: egygyik mon
da, hogy Szimplitziánus, mivel-hogy 
igen jó erk&ltsS ember volna , és 
egy . Kalaftromnak Apátura : kit 
Szent Ágoílon igen fzeretett. Mi
dőn 6k így befzélgetnének, Szens 
Ambrus fel-emelé ízavát, és mon-> 
da: Az igen j ó , de Öreg ember. 
A'Diákonufok igen tsudálkozának^ 
hogy Szent Ambrus meg - hallotta 
volna, a' mit mondottak. Halála 
után a' két Diakónus e' dolgot meg
jelentvén , Szimplitziánus Páfpókké 
válaízeaték. 

24. Végezetre, halálának utói-
só óráján lévén a' Szent Pufpők, 
jelén vóta akkor más házban Ho-
-norátus a' Vertzeliaj P&ípók, ki' 
fzózatot hallá, melly néki három-
ízor kiáka mondván: Meny hozzá, 
mert már ideje. £z igéket halván, 
Szent Ambrushoz méné , és az Ol
tári Szentséget néki adá , melíysc 



Szeát Ágoftöu 
fiagy kjtatofságga! magához vévén, 
kezek a' kerefzt haíonlacoíságkra 
fbrrnálá, és imádkozván , ki - adá 
a'lelkét az Kennek, Szent György 
havának negyedik napján, Kriftus 
Urunknak négy fzáz eíztendejében, 
Teodófzius, és Valentiniánus Tsá-
feárok idejében. Az Anyaszent
egyház Karátson havának hetedik 
napján ízenteli az 6 ínnepét, a' 
melly napon P&fpőkké fzenteke-
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tet t , mivel a melly napon az S 
haláia vók- gyakorta a' Nagy hét, 
vagy a' HirfVét efik. Az ó tefte 
ugyan Medíolánumban a' maga_s 
S.zent-egyházában temettetek- Az 
Űr Iften fok tsudákat tett e Szent 
Púfpók által, mind ékében, 's mind 
hóka-után. Kérjük minnyájan az 
Iftent, hogy az ő érdemi, és k6-
nyörgéfi - áltál, tegyen mékókká-
minket az órók életre. Ámen. 

Szent ÁGOSTON Píifpók, és az Anya-
fzent-egyház Doktora élete. 

A'maga ha/Fbél, és nevezetes Au-
torokébói, defő-képpen Pofifzido-
nius Púfpúk iráfíból fimmába 

- foglaltatott,.. 
l. QZen t .Agofton fzöleték há-

>3 rom fzáz hatván-két efzten-
dftben , Libérius Pápa idejében. Az 
5 Attya egy Pátritzius nevö kbz 
nemes ember vók , és az Annya 
Szent Mónika, ki olly fzent élecft 
vók , hogy az imádsági, és k6ny-( 

hullatáíi - által adaték Ifteritól olly 
nagy Doktora az An,ya-ízent- egyház
nak , mint Szent Agofton vók , ki
ró! azt irják, ,hogy ugyan azon 
nap fzületék Agofton Afrikában, 
mellyen fzftletect Pelágius Angliá
ban; Pelágius eretnek, Agofton 
ennek nagy ítldózóje., E' dolog
ban meg-láthatni az Mennek nagy 
kegyelmefségét, kiegygyik kezével 
íebefíitt, ' és a' mánkkal orvofol. 
íjortd-vifelés Yüfc reá, hogy Ago

fton kitsin-korába az iskolába jár
na , hogy az iráft, és deáki tudo
mányt meg-tanullya, meliyben az
okat mind fellytil-haladá, kik egy-
űdösok voltak véle. Afrikában_» 
Tageftes varasában lakik vala, a* 
hol fzfileték, de az-után Madáurus 
nevű'várasba méae ; mivel-hogy 
ottan tudós emberek tanították a' 
Deáki tudományt , és ott tizen
négy efztend'is koráig marada. 
Azonkózbe Szent Mónika az 6 An
nya fok imádsági, alamifnálkodáfi% 
böjt61éíi, és könyhullatáfi - által, 
meg-nyeré lelki udvöfségétaz 6 fér
jének Pátritziusnak j mert pogány 
Vala, ki meg-térvén az íitenhez^ 
igaz kerefztényi hitben hult-meg. 

1: Viirfza-tére • Agofton hazá
jába, holott tizen-kilentz éfctendós 
lévén, a' Grammatikát olvasá fize
tésért. Annak-utánna onnan Kár
tagóba vitetek, melly Afrikának 

- • • ' ' •"• k g . 
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leg-féb' várafla vők , holott az 5 
elméjének élefségéért, hafonló-kép-
pen adaték néki , hogy, a' Reto
rikát olvafla. Az Sdöben a' Mani-
kéuíok dögleletes eretneksége ki
terjedést vük Afrikában, és mint
hogy Agofton olly emberekkel tár-
íalkodott, kik ebben az eretnek
ségben voltak, maga-is belé esek. 
Azok méltán eretnekeknek hivat
tattak ; mert noha meg - kerefztel-
tettek volt, mindaz-által az,t a1 rác 
tévelygett tartották: de Agofton 
noha abba a' hamis vélekedésbe 
efett volna, mindaz-kkal nem hi
vattatott eretneknek, mert még 
aeni kereízteltetett volt meg. Sz. 
Mónika az 6 Annya, még meg nem 
törölhetvén ízeméit a* köny-hulla-
táílól a' férje haláláért, kitől min-
gyárt el-marada, hogy az Iftenhez 
meg-térité; keíerves íírrását meg-
kezdé újítani, meg-értvén , hogy 
Agofton abba az eretnekségbe efett 
volna. Szent Mónika igen kére né-
xnellyeket az iften fzolgái kőz&l, 
hogy Czolíanának a' fiával, és hoz-
nák-ki ötét abból a* rút tévelygés
ből j de nem vehetvén őket arra, 
mivei nem mernek vala véle di-
ípucálni, az ö nagy elméje, és éles 
Logikája miatt; azon kére éket , 
hogy bár csak k&nyórógnének éret-'' 
te az Iftennek. 

3. Egyfzer fzúlla e' dologról egy 
Szent Pfiípóknek, ki monda néki: 
afzfzony-állat bízzál az íftenben, 
mert olly fok kónyhullatáfoknak 
fia el nem kárhozik; Egy écfzaka 

Fufpok &&£ 
láta álmában egy Angyalt, Iga* 
fzép ifiú ábrázattyában , ki kérdé 
öcet: mi az oka, hogy firna, és 
olly igen ízomorkodnék? Felele né. 
ki : Az én fiam veízedelrnért. 
Monda néki az Angyal: Bízzál aíz, 
ízony-allat, mert a' hová te mégv 
a' fiad-is oda m egyen. Más nap 
mingyárt meg - befzéllé a' látáft -' 
fiának, ki mint - egy nevetvén , 
monda néki: Nem jól értetted éden 
Anyám, mert az Angyal nem mon
dotta, hogy oda megyek én , a" 
hová te mégy, hanem a' hol éo 
léfeek, te oda jófz: mert én olly 
reménségben vagyok': hogy egy 
nap te-is azon vallásban íélzefz, 
mellyben én moft vagyok , és így 
oda • fogíz jóni, a'hol éa- léfzek. 
Ezek az igék nagy fájdalmára 16-
nek a' keíerves Anyának; annyi
val inkáb', mert látá ötét , hogy 
az ifiúsági tsintalanságoknak adta 
volna magát: mint-hogy közön
séges dolog az, hogy a1 ki egy vé
tekben vagyon, meg nem elégfzik 
azzal, hanem t&b' vétkekre - is ra-
gadtatik. így tseiekedék Agofton, 
mert 6 az eretnekségnek vakságá
ban lévén, az Hiúságnak .tsmtalán« 
ságira vetemedek , úgy - annyira-, 
hogy egy fia lön néki, kit A:leo-
datusnak neveze. Igen viízíza-
tetízett az Annyának, hogy látta 
ótet olly igen el-merülve a' világi 
dolgokban: és meg - feddette ötét, 
inkáb' könyhnllatáfokkal, hogy-fera 
kemény fzókkal, mivel iímérce aa 
6 kevély, és„vakmerő ízívét. 

••'• 4 . VJ&- -



Szent Agofton 
••' 4. Viízfza kezde tedzeni Ago-

ftonnak hazájában Való lakáia, és 
kívánván meg - mutatni az. 6 éles 
elméjét , Romába- akara menni. 
Meg-értvén az Annyaaz 6 akarat-í 
tyát , igen kére ótet i hogy oda ne 
menne, mert igen félt, ne talám 
cl-veízne. Q pedig kemény fzívö 
lévén, noha elsőbben azt igirce 
volna, hogy nem menne-el, mind
az-által midőn egy nap a' Szent 
Tzipiiánus Szent-egyházában, kö
zel a* parchoz imádkoznék Szent 
Mónika, könyörögvén azlftennek 
a* fia űdvefségéért, 6 bé-méne egy 
hajóba, és el-tnéne. Ki nem mond
hatni, melly nagy bányattya volt 
Szent Mónikának, mikor ezt meg
érté. Igen kiáka a* fia-Után, hogy 
viízfza-téíne, látván a hajót, melly-
ben vala; és mind addig a' .parton 
marada, míg a' hajót láthatá. El-
érkezék Agofton Romába, és ott 
olly ditsireteffen tanitá .a1 Retori
ká t , és olly fok tanítványi vólcak, 
hogy Mediolánum váraíTa egy! kö
vetet kulde meftert kereíhi, ki a' 
Rerorikát ojvafná abban a' varas
ban ; noha Agofton tsak egy efzten-
éeig volt Romában, mindaz-által 
Szim. Jtus ^Oíafe - Orízágnak Gond-
vifelóje, Ágoftont válaíztá, hogy a' 
végre Mediolánumba menne. Nagy 
hirt nevet fzerze magának Agofton, 
abban a' varasban, és igen (zerette 
ötét Valentiniánüs Tsáfzár. A' 
fzomorú Anya el nem feletkezhe-
Eék az ö fiáról, és Afrikából Ro
mába méné, Romából Mediolá-

Szentek i l t t s . 
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numba, tsak a' nagy kívánságért» 
mellyel kívánta a' lelkét az údvóf-
ség partyára hozni, mellyhez közel 
volt immár. 

f. Az fidöben Szent Ambrus Me-
diolánurm Erfek vala, és mint-hogy 
tiízti 's hiyatallya-ízerént gyakran 
prédikállott, halgatták étet Szent 
Mónika, és Agofton a' fia, noha 
kőtömb1 igyekezettel; mert Mohi-
ka azért, hogy az ő tudományá
nak édefségével legeltefsék; Ago
fton pedig azért, hogy valami új* 
ságot halhaffon. Ki igen nagy el
méjű lévén , és tudván a' Szene 
Ambrus böltseségéröl , érőmeíl 
halgatta öcet, hogy alkalmatofsá-
got véneden az 6 véle való difpu-
tálásra., a' mint magán való befzé-
dekben gyakran tsdekedett, nem 
tsak véle, hanem egyéb' bölts em-
berekket-is, kik tudófok vókak az 
Hit dolgaiban; és néha igen fzo-
rongatta ókét az ő Logikájának 
erejével, és nagy elméjének élet 
ségével élvén. tígy-annyira, hogy 
a' Utániakban ,azt "énekeke Szerié 
Ambrus: Az Agofton Logikájától 
ments-meg Uram minket. A' S2, 
Ambrus nyájaskodáfa, és a' Szent 
Mónika könyhullatáíi, olly ĝyü-* 
möltsőt termének Agoftonban_9, 
hogy Ö meg-kezdé utálni a' Mani-
keufokat, és a' tévelygéfeket, és 
a' Szent könyvek olvaüsában fbg-
klá magát. Mediolánum várasár* 
kivfil egy Kalaftrom lévén, melly-
ben egy Szimpiitziánus nevfi Szent 
ember k-koct, tób' Szerzecefekksl 

Nn.n egye-
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'egyetemben : Agoftoa hozzája-
méne fzóllani- ki meg-értvén Am-
bruftól az 6 kevély erkókséc, édes 
beízéddel, és lelki buzgósággal kez
dé néki meg-mutatni a' hamis té
velygett, menyben vak , és taníta
ni kezdé ótet az Evangéliomi élet
re , melíyre a' Kriftus Jésus az 6 ta-
nitványit tanította. Elé-hoza né
ki páídául egy Viktóriaus nsv&tu-
dós Orátort , ki az igaz hitnek is
meretére, az 6 tanitáía-áítai jutott, 
i s minden világi dolgokat meg
utált a' Kriílus fzeretetéért. Vég
re .olly ödvófséges dolgokat mon
da néki, hogy 6 fel-gerjede a! Ke-
refztényi hitnek bé-vételére, követ
vén a' Romai Anya-ízení-egyházat 
mindenben , a' mit tanit, és pré-
dikáll. 

6. Az fidoben oda méné Pon-
tziánus Afrikai nemes ember, Ago* 
{tonnák nagy baráttya, ki igaz Ke-. 
refetény vala, és értvén a'Szent 
Antal Apátur életét, íok jóíságos 
tselekedetit, és tsuda-téteiit, mel-. 
lyeket Egyiptusban tselekedett_*} 
mind elé - hefzéllé. Agofton ért-" 
vén , hogy egy irás-tudatlan ember, 
olly nagy dolgokat tselekedett vol
na , buzgó fzivel moniíiá Alipius 
nevfi bárányának : hogy fzenved-
gyfik mi el ezt a' dolgot ? Tehát 
a' tudatlanok, irás-nélkfil .el-ragadd 
gyák Mennyorízágoc, és mi a- Deá-
ki tudomány unka! d-merulfink a' 
mélységben ? Ei-kózelgete az fidő , 
isfiílyben íften, ki titkos tanátsá-
va4,:ininden dolgokat igazgat, vé? 

Puípőfc elete. 
get akará vetni az & ízoígálója Sfc 
Mónika könyhullatítfinak, és Ago-
ftonnak. az 6 új Kapitányának íze* 
meit meg - akará nyitni. E' végre 
illeté egy nap az 6 ízívét, és olly 
bóvségqs k6nyhullatáíra hozá 6tet , 
hogy azoknak ki-öntésére, fzaba-
dosb'magán-való helyt nem talál
ván , bé-méne egy kertbe, és egy, 
füge-fa álkct nagy feóval kiáltani 
kezdé az íftent, mondván: Med
dig haragfzol Uram én - ellenem ? 
Meddig mondom.* lm holnap? -Oh 
én Uram 's én Iftenemí adgyad 
immár, hogy te hozzád mehettek; 
íerkents fel engem, és jöj-hozzánj. 
Gyulafz-fel engem, és mutasd-meg 
nékem fSL t e Sérelmednek édefsé-
gét. - Én későn feerettelek téged 
régi ízépség, de új én-nékem; t e 
én-bennem voltál, és én-kiv&l ké
rettelek téged. En téged kérette
lek a' fzépségben, mellyet terem-, 
tettél, és íbk rútságokba ettem: 
te én-velem valál," de én nem va* 
lék veled. Te hiuál engem, és 
meg-fzabaditottál engem a' süket* 
ségtól, és meg - világofitottad az 
én vakságomat. En meg-kóítol-
tam a' te édeíségedet, és meg ne
vekedett én - bennem az éhség, és 
kívánság té-hozzád közelgetni. 

j . Az-után Agofton ízólla Sz. 
Amhruffal, és a1 Kerefztséget kére 
tóle,, hogy egy bizonyos napot rea-
dellyen, mikor meg - kerefzteiíyc 
ötét. A' Szent Pűípők Katekume-
nuísk tévé ótet; az-után 6c holnap 
múlva Nagy Szombaton' meg-ka*. 

r§íz-



Szent Ágoftoí 
féTztelé ' ötét Neb*ridmfTal, Evodi-
uííal, ki az - után Mártirómságot 
ízenvedett, Alipiuffal, ki az-után 
Tágeftai P&fpók lén, Pontiáauffai; 
az 6 fiával Adeodátuffal, Szimpli-
tziuffal, Fauftuffal, GondoIuíTal, és 
Paulinuffal, mind ezekkel egygyikt 
meg - kerefztelteték Agofton. Mi
kor Szene Ambrus a' fejére önté a' 
vizet, és el-mondá az igéket, rnel-
lyek formája a' Szakramentomnak, 
nagy fel-fzóval monda: Te Deum 
laudamutj és Agofton felele: Te 
Dominum confitemur; és így fzerzék 
azt az Éneket mind végig, egygyik 
egyvsríet, m'as maiikat mondván. 
Mellyec moft az A oya-ízent- egyház 

• a' reggeli. Solosmában énekel, és 
midőn valamely »agy jót véfzen az 
Iftentól. Szokás'volt az öd&ben, 
hogy » kik msg - kerefzteítettek, 
fejér ruhába ékeztettek, de Ágo-
ftonnak a' fejéren ftíly&l, feketét-
is adának, és ö egy ízíj óv el ma
gát fel-óvedzé , a' Barátoktól való 

•kűlömbségért, kik a' pufztában_s 
laktak. Ez öltözetnek módgya 
az-után fzerzetes öltöztek lón az 
6 fiainak, kiket a Jésus Kriftus-
ban fzúle, mikor *' remeték ízérze
tét fundálá, mellyet moft Szent 
Agofton ízérzetének hinak. 

8. Mikor meg - kerefztelteték 
Szene Agofton, harmintz eíztendös 

i • volt. Kí-mondhatná-meg az ő An
nyinak Szent Mónikának örömét" 
látván immár, hogy bé - tellyedett, 
az ö kivánsága? hafonló - képpen 
nagy vók a' Szene Ambrus, órérne , . 
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és mind a' Kerefztényeké, kik Sfc-
dioláaumban, és egyebütt voltak, 
mikor meg-értették az b meg-téré
sét. A' tóbbi között Szent Szimplpl 
tziámia kivált-kép pen való nagy ó-
jrőtnec mutatá , és ótec némeliy 
napokon a' maga táríaságában tár
ta , kérvén őtet , hogy az életnek 
valami formáját, avagy módgyác 
adná néki Írásban , a' mint néki 
jobban tetfzenék. Mert noha mfrv 
nyájan a' Szerzetefek, kik az h 
Kaiaftromában voltak, egygyet ér
tettek y hogy az Ifténnek fzoJgál-
lyanakj mindaz-által az Ifteni fzol-
gálatban, kiki a' maga jó tetfzéfe-
ízerént tselekedett. Mivel - hogy 
némellyek az imádságban , némel-
lyek bójtólésben , némellyek pedig 
egyéb'cefti íanyargatáfokban mago
kat fog'allyák vala. Agofton ele
get akarván tenni al Szene öreg 
embernek, egy Regulát rendele, 
melly hafonló volt az Apoftoli é-
íethez, noha az-után Afrikában 
meg-jobbitá azt fok dolgokban. 

9. Ezek-után az Annya fok ke
retire , Agofton el-végezé magábap , 
hogy vifzfza-térjen Afrikába. Ai
dáit vön Szent Ám bruftól, ésSzim-
plitziánuftól; és el - búcsúzván, a* 
Mediolánumi polgároktól j kik néki 
baráti valának > el-indúla az Annyá-
va í , és azokkal, kik véle egye* 
tembe meg - kere&teltetének. A* 
Tuskánus pufztájab"a«jkezék.T mel
lyet 6 Pisánus hegyének h i , és 
meg-értvén, hogy occ némelly ízer« 
zetes. emberek vólaáíiakj. kik rs-
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tnete életet vífelnének, meg-íáto-
gatván őket, egy efztendeíg tár-
íalkodék vélek; azoknak-isRegulát 
sada , mellyet elsőnek hitrak a' 
bárom kőzöl, meílyeket írerzstt. 
Annak-utanna Szent Moniks az 6 
Annya fok napokkal, és jó-csele
kedeteknek érdemével tellyes lé
vén , meg-hala Oftia nevű parton, 
életének őcven hatodik esztende
jében, jelen lévén a* fia , Ágofton, 
és Navigius- Akkor hatmintz-há-
rom efztendős Volt Ágofton, ki az 
Annya halála-után, Romába méné, 
és onnét a' fzáz tzélíákhoz , meí
lyeket régi varasnak hinak, közel 
a' Tengerhez, holott a' régi rom
ladozott épületekben, némelly em? 
berek, remeték módgyára, fent 
életet vífélnek vala ; ezek nagy 
ízeretettek, és tiíztelettel fogadkk 
Szent Agoftont, iímérvén őtet a' 
Pisánus hegyéa való tselekedeti--
bpl; ezeknek máfodik Regulát fzer-
z e , hozzája adván az elsőhöz az 
Ifteni Solosmáról való Regulát. 
Ebben a' helyben irá a' Szent Há
romságról való könyveket, és eb
ben adatott néki amaz kisded gyer-
metskének jelenéfe , ki egy kis 
verrnetskét'. tsinál vala kezeivel; 
és kérdvén őtet Szent Ágofton, mit 
akarna miyelni: felele néki, hogy 
az egéfz tengernek vizeit oda 
akarná, rekeíztení. Neveiéire in-
siitá. Szent; Agoftont a' gyermets-
kének ilíy együgyű íeleléíe; és 
monda néki, hogy az lehetetlen 
dQlog • sróljtuuj de ő felele néki:.. 

Pűfpők élete. 
ílgy iárfzik te - néked , hogy eg 
nehéz dolog volna; bizony mon
dom néked, hogy fokkal nehezei/ 
dolog, a' mit ce el - kezdet
tél , akarván írni a' Szene Három
ságról , és azt gondolván, hogy 
meg - foghatod , és által értheted, 
azt a' ki-mondhatatlan nagy titkos 
Szentséget a' te csekély értelmed
del. Ezt mondván , el - rejte'zék 
a' gyermetske: az-okáért Szent Á-
gofton meg-érté, hogy az Mentől 
küldetett volna , hogy meg - intse 
őtet , az ő nagy méréízségéről: és 
így meg-fzísnék írni • a' Szent Há
romságról , és azon fárada , hogy 
meg - jobbíts? : t , a' mit írt vala. 
Ugyan azon h.-'ycn i:á azí Iftennel 
való bejzélgecéíeií i-i-nyvét. 

io'. Az-urás >.'- '-r-.cnvén Afrí. 
kába , Karcágo váraisába méne^ 
holott egy Innoczenczius nevö Fő-
polgár házában tárta fzáUáít: en
nek igen vefzedeimes feb lévén 

'egygyik ízárán , az orvos dokto
rok réfz-fzerént ki-mettzették vak, 
és azt traktálták, hogy épp.en el-
vágattafsék, ne,történnék a' miatt 
halála. Szent Ágofton imádkozék 
érette , és .a1 fzára ízépen meg-
gyógyúía mindeneknek nagy tsu>. 
dájára. Kartágóból Tágeftesbe az 
Ő hazájába méné, és ott a' jófzá-
got , melly Ótet iilete, el-adván, 
egygyik rélzét a" fzegényekre_t 
kőíté, a* máfik réízével egy Ka-
íaftromot épite V pufztában : és. 
melléje vévén a' fiát, attya-fiak, 
és felebaráck, azt readelé., hogyj 



Szent Ágoftoí 
Apóftoli, és fzerzetes életet vifel-
lyen. Ott Ión eredete az Augu-
ftiniánufbk Szerzetének , Kriítus 
Urunknak hkrom fzáz kílentzven-
egy efztendejében; noha az Apó
itól! Sfcent Széktól meg. nem erö-
íictetetc volt még ez a' Szerzet, 
mindaz-által igen- fanyara peniten-
tzia-tartó életet vifeltek abban. 
Minthogy fok népek mentéje abba 
a' Kalaftromba a Szent Agofton 
látogatására, 6 egy magas hegyre 
méné, és ott egy tzéllátskár tsi-
rjála magának, holott egy ideig , 
tsak magán lakék; de mivd-hogy 
a" tób' fzerzetes emberek nem lehe-
tének az 6 Sz. tárfasága nélkül, kó-
vcecék ócet: hogy pedig unalmat ne 
fzerzenének néki, a'magok tzéllájó-
kat, barlang módra egygyik, és a' má-
fik felól épiték a' hegynek, a'föld 
fzakadáfí kózőtt, és k&zel- ízá-z hú-
fzan voltak ezek a1 Remeték. 

í r . Sz. Valeriánus a'Rippóniai 
Pöfpók, Sz. Agoftonnak hirét halván, 
igen órule, gondolván, hogy jó fegé-
csége lenne néki azAnya-ízent-egy-
háznak igazgatásában. Sokat faradaa' 
JO Puípók, hogy a' maga tárfaskgába 
vehetné-ócet,de Agofton mindenkor 
mentette, magát, a' mint lehetett, és 
nem mert menni.az 6 Szent-egyházá
ba , a' mint a' tóbbibe-is a' hol űref-
ség vólc, attól tartván, hogy eróvel 
Póípókké ne tétetnék. Szent Va
leriánus néha meg-iátogatta étet, 
és nagy ízt̂ jbélí órómét jelentette, 
látván az Agofton élecét, és az 6 
goad-viíeléfe - alatt lévő ízerzet-eíe;-

Pufpők életé. íf6*9 
ket, az 6 fzereteteket, édes beízé-
deket, nagy tűrés fzenvedéfeket, 
fzegény eledeleket, és alatson á-
gyokat. Jóvá hagyá, és meg-eróP. 
íité Szent Valeriánus annak az élet
nek módgyát. Mivel-hogy abbaa 
az időben fzokás volt, hogy a' P&f-
p6k6k jóvá hatták, avagy meg
vetették, a' mit hafznoíhak, avagy 
hafzontaíanak itiltek lenni , az 6 
Pöfp&kségekhez tartozandó helyek
ben. A' Szent Bafzilius, és Szene 
Benedek Szerzete-is így eróílttte-
tett volt még elsóbben. 

11. A' tób' Szerzetefek kö
zött, kik a' Pufztában a' Szent A-
gofton Kalaftromaban laktak, volt 
egy Szimplitzius nevű, kinek az at-
tya meg-ölettetett: azokáért teftí 
indulattól, és bánattól vifeltetvén , 
ki-méne a' Kakftromból, botzízúc 
állani az Attya haláláért^ miáhor 
e' dolgot meg-érté- Szent Agofton, 
mint jó páfztor, az el-tévelyedett 
juhnak keresésére méné, kit meg« 
értvén, hogy Hippóna varasában 
volna, mingyárt oda ménéi Sz. 
Valeriánus pedig meg-bizonyoíbd-
ván az Agofton bé.jóveteléí&l, egy
be - gyftjté a' kófséget, és monda 
nékik, hogy az 6 Anya-fzent-egy-
házanak nagy fzfiksége, volna egy 
Papra. Es mlnt-hogy Agofton igaz 
Kereíztény, és bóks ember volna, 
inté 6ket , hogy- étee válafztanák 
arra a' méltóságra' •* igén ör&ls 
ezen a' kófség,' kerék ,ótet egyén
ié akarattal, és noha Agofton ma
gát mentegeter, és el-akarc futni , 

Non 3 fem.-



47© Szear Ágofto; 
fémmit nem tehete, raerc kómy&l-
vévék őtet , és a' Szent-egyházba 
Sz.Valeriánus ekjébe vívék,ki mint
egy erővel Pappá, fenteié öt.et. Sír
ván mentette m^gát Sz. Agofton, 
mondván , hogy 6 méltatlan volna 
arra a' méltóságra. Meg-kérdecvén, 
sniért nem akarna azt a' méltóságot, 
feleié; Mert a' Papság igen kózél van 
a1 Pfifpékséghez. Pappá ízentefcet-
vén Szent Agofton, és meg-értvén 
Szent Valeriánusj bogy igen íze-
retné a' fzerzetes életet, és leg
gyakrabban a Kaíaílromban talál
tatnék, egy kertet ada néki a? vá-
safToa kiv&l, a' hol egy Kalaílro-
root építhetne, E' volt a' máfodik 
Konvent az 6 Szerzetében, és itt 
irá. a' harmadik. Regulát, meilyet 
gnoft tartanak az Ö Szerzetei!- Az
után prédikáHaai kezde fok lelkek
nek nagy gyftmőksére mind abban 
a' Pufpőki birodalomban j 's mind 
HÚÍbkbanj roivel-hogy töb' népek 
kózótt gyakrabban forogván , * az 
Ménhez való buzgósága meg-vál-
toztatá az ö áliapoctyát-

14, Szent Valeriánus nem elé
gedvén azzal, a' mit cselekedett 
vala , némelly Puípököket egybe-
hivaca, és a'Kartágói Brfek akarac-
tyából addig erőlteti Ágoílont: 
hogy ugyan a' maga várafsának 
Hippónának Pofpókévé íiencelé, 
az 6 fegitő tájía^í^/z^z-alatt. Ak~ 
kor Szeit Agofton hartnintz - két 
efztendfts vók , ki Páfpőkké ízen-
teketvén, azon kézde fáradozni y 
hogy az Anya-ízent-egy ház-béli dol-

í Pilípok élete, ,. 
gök ízépen#meg-újittatnának. ' Ki*. 
vált-kép pen azt rendelé, hogy a* 
Katedrális Szene-egyházban iéyő 
Papok, egygyes életet vifelnének., 
mindenek köz lévén nékik, az A» 
poftolok rendeléfe-fzerént, meilyet 
Szent Márk meg-tartott Alekfzan-
dríában. Egybe gy&jté a* Papokat 
a' Pfifp&kségnek házába, és Regu
lát ada nékik , kik minnyájan tu, 
lajdonok nélkül élnek vala, a' Szer-
zetefek három f közönséges foga-* 
dását tévén, Ugy-annyira, hogy 
ezek, és kik az-után ezeket követ
ték , Reguláris Kanonokoknak hi
vattattak. Ugyan azon &doben egy 
Kalaitromot fundák a íz&zekaek, 
és tiíztelete's afefzoáyoknak , és 
egy 'nénnyét Perpetua nevfit azok
nak Eiől-járójávátévé, ki özvegy 
lévén, és ízeretvén a' ritkaságot,, 
örömeit a' Kalaftromba méné. Bé-
méne oda más két nénnye is, az ő 
Attyár,ak Patritziusnak leányi, de 
nem Szent Mónikának az 6 Annyá-
nak, kik közű! egygyiket Baíiliká-
nak , máűkat Feíitzitásnak hittak, 
kik az-utá,n fok csudákkal tundók-
löttek-

14. Nem fokkal az-után meg-
hala Szent Valeriánus Pfifpók, és 
az egéíz gond-vifeléfnek terhe Sz. 
Ágoftonra ízália. Meg-hala a' fia-is. 
Adeodatus Karcagiban, ki nagy re-
ménséget mutatott volt a' deáld 
tudományban. Ugyan maga Szent 
Agofton, Vallis-téteíinek könyvé
ben, azt mondgya felőle.*.'hogy; 
tizea-őt efztentlős ifiú lévén , .foki 



Szent Ágofbon Pilfpők élete. 
öreg embereket fellyfil-haladott el
méjével. Szene Agoftont az 6 hal-
gatúíra való nagy- gondviíeléfe ,. a'-
fok könyveknek irá&, fok egyéb*" 
dolgokban való foglalaíoísági, meg-
nem tartoztathatták ,'•' hogy az I-
ítennek fok órákac ne adna, imád
ságokban, és elmélkedéífékben azo
kat tóltvén. De fó-képpen mi-
nek-utánna meg-tére, a' Kriftus Jé-
sus Meg - teftesíilésének aagy tit-r 

kairól ízokott vala emelkedni, és 
úgy- fel • gyuladott az Ifteni nagy 
ízeretettóí, hogy fzöntelen íirván 
érőmében, így ízóllott: Uram a' 
ki néked nem fzolgál a' teremtés
nek jó téteményiért, meg-érdemli 
a' poklot j de a' ki néked nem 
fzolgál, és hálákat nem ád, meg-
teftesuléfednek jó - téteményéért, 
meg-érdemlené, hogy más egy új; 

pokol Jtéízktetnék néki. !En- te
hát Uram, mivel tartozom néked, 
hogy engem teremcettél, hogy-en-, 
gem meg-váltottál, hogy engem 
meg-téritettél, és kí-hoztál engem 
a' fetétségekböl , mellyékben va-
lékj melly nagy bQntetéít érdem
lek, ha néked nem fzolgálok ? Oh 
édes Uram, az én fzívem által-ve
rettetett két nyillal, egygyik a' fze-
retetnek nyila , máfik a' félelemé; 
félek Uram, hogy hálá-adadan ne 
legyek annyi fok jó téteményidért; 
fzeretlek téged, ki engem fzeret-
vén annyi fok jót tettél én-velem* 

1 j . Senki nem tudhattya, a mit 
az líten cselekedete nékem, ha én 
ei& nem ízámláJom az én nyomó-

4 7 * • 
rúságimac: ki tudná-meg az én
hozzám való irgalmafságác, meg* 
bocsátván nékem, ha meg nera 
befzéllem az én adofságimat ? Ki 
tudná- meg az orvofnak b&ksesé-
get, ki engem meg - gyógykott, 
ha meg nem tudgyák az én beteg-
ségimet, mellyekben voltam ? Lé
gy eaek tudva azért az én febeim, 
és az én véckeim j hegy láísák-meg 
az Iftennek nagy jó-vóltát, ki en
gem meg-akart, és meg «tudott 
gyógyítani. Az én gonofságim di-
tsirik az Iftent, ki fiává akarta fo
gadni aze, a' ki Lutzifer fzolgája vólc 
Ne engedgyeaz Iílen, hogy mi az & 
tifztéfsége lopói legyünk. Tiád Uram 
a'hatalom , tiéd a'bokseség, tiéd a* 
tifztefség, minden jók tiédj te min
deneknek Ura vagy, te vagy a' vi-
lágofság, és én magamtól fecétség 
vagyok. Te jó vagy , én gonoíz^ 
vagyok; ha bennem valami jó va< 
gyón, az nékem t61ed vagyon , a* 
te malafztod-ákal vagyon, a' te j u 
talmadért vagyon; és ha én igea ' 
gonofz vagyok -is, te^ vég-néMl' : 
lókkal job' vagy. En igen 6ru-< 
Ipk Uram, hogy. te Iften vagy, és' 
ha a' lehetetlen dolog, lehetséges^ 
volna, tudni-illik , tiogy Agoftoa 
Iften lehetne, ini$aV azt akarnám , 
hogy te-lennél Bien* és nem A-
gofton. Ezeket,, és egyéb dolgu
kat mand vala a' Szent Doktor, és 
el-végez vén , mindenkor hálákat 
adoct az Iftennek az 6 Szent Rá-*, 
nak meg-teftesfiléséért , és hogy 
6tet meg-térítette,, és ki-hozta a' 

hitet-



47 a Szent Ágofton 
fiitetíenségből, és távelygéfekböl, 
xnellyekben találtatott- Mikor leg-
inkáb' Gratta vétkeit t oliy nagy 
érőmet érzett magában , hogy így 
íiólloct az Iftennck: Uram ha fir-
iü a' fóldön, hogy téged el - vefz-
settelek vúlt , oliy igen édes, őrül
ni Mennyekben, hogy tégedet meg
találtalak , melly fokkal édesb' lé-
fzen? El-Yégezvén Sz. Ágofton e' 
rendbéli gyakorlatoíságát, vifzíza-
tér vak az b hivatallyanak dol
gaira. 

ló*. Nem,kevés háborusági vol
tának Szent Agoftonnak , fok eret
nekek lévén az 6 idejében : Ma~ 
nikeuibk, Donátinak, és Pelágiu-
fok; kiket 6 úldózőtt, mind v,ete-
kedéíekkel, mellyeket vélek tse-
lekedett, mind könyvekkel, mel
lyeket ellenek irt, f6-képpen egy 
Fauftus nevű igen meg-általkodott 
ej-etnek ellen. Azokáért oliy igen 
gyűlölték 6tet az eretnekek, hogy 
egy más kőzött azt prédikáltatták, 
és syiiván hirdették azoknak - is , 
kik a' tévelygéfeket kóvették_», 
h/>gy nem volna vétek meg - ölni 
Ágoftont, és a' ki ötét meg-őlné, 
meg-halván, mingyárt Mennyorízág-
ba menne , ha nagy vétkekben ta-
láltatnék-is. Sokfzör leli vetettek 
ellene, és bizonyos, utakon várták 
é te t , mikor egygyik helyből a'-
maiikba menne,, hpgy megTÓibef-
séJc. De Szent Ágofton az Iílen 
gond - vifeíéfe-által, ei-veíztette ol-
lyarikor az utat , és ollyan módon 
s^-'á}sn£kedetc a' veízedelemtőlj 

Pűfpők élete; 
és az-után bálákat adott az Iftea-
nek, hogy el-veíztette volt az úcar 
ollyan aíkalmatofságban. Ha né
ha dksirték ótet, azért a' mit pré-
díkállott^ avagy irt, hogy fzép do* 
log, és Jól meg-vifgáltatptt volna j 
6 mingyárt azt felelte: En nem tu
dom 5 hogy az Iften meg - haragutc 
reám más dologban, hanem mint
hogy én méltó lévén, hogy egy 
Gallyában evedzenék, egy Anya-
fzent-egyháznak fejévé tet t , hogy 
azt igazgaílam; és én , ki egyebek
nek meftere vagyok, és máfokac 
tanitok , azokat kellene balgao* 
nom_s. f 

17. A' Szent Agoílon ruhái r,enj 
drágák voltak , nem-is igen alá-va-
iók, hanem közép rendűek, és tifz. 
teíségeíek. Az 6 itala igen mér
tékletes volt. Igen viízfza-tetfeett 
néki , ha az ő afztalánál valamelly 
ember-ellen morgolódtak, fó-kép-
pen a' távúl-lévók ellen. Az oká
ért e' két deák verfet irattá, a'fal ol
dalara: Quisquis amat di&is abfin-
tum rodere vitám $ Hanc nimfám vi-
titmn noverit. ejk fibi. A' ki távul-
lévóknek életet rágalmazza j Ez 
aíztalt magának tiltva lenni tudgya. 
Történek egyfzer, hogy bizonyos 
P,ap Urak lévén az afztalnál Szent 
AgoftonnaJ, morgolódni kezdenek, 
kiknek 6 monda: Vagy vákoztaf-
sék-meg a' beízéd, avagy tőröket 
fenek-le amaz verfek, mert ha va-' 
lamellyik nem léfzen e* két dolog 
között, én el-megyek az aíztaltól. 
igen nagy gondgya volt e' Szeqf 

Püfpök-



Szent Ágofto; 
ífiípoknek a' fzegényekre, és azok
nak íz&kségekben, nem kedvezett 
•az Anya-feént-egyház gyöngyeinek., 
és ékefséginekj mert el-adta azokat, 
•és a' izegényeknek fzukségét meg-
orvofolta; és az-után alkalmatofság 
adatván , ismcg ki-váltotta; azt 
mondotta, hogy Szent Ambruftól 
tanúira azt cselekedni, Némellyek 
tialálok óráján néki hadták a' há-
"zokac, és egyéb' jóízágokat az A-
nya-fzent-egyháznak: de ó meg-ért-
vén, hogy azoknak az embereknek 
í a i maradtanak, kik fzegények vol
nának; nem akarta el-venni, mond
v á n : A' ki meg-akarja a' fiát fofz-
tani örökségétől, hogy azt az A-
nya-ízent-egyháznak adgya , más 
Páfpököt kereffen, ki el-vegye azt, 
és nem Agoftont, és talám az Iften 
nem engedi, hogy egygyet-is ta-
lállyon. 

18. f Semmi módon nem akarta 
ízent Agofton, hogy az 6 házában 
afzízonyok lakjanak; ha ugyan nén-
nyei, vagy húgai vóltak-is; mert azt 
mondotta: noha a nénnye, nénnye 
légyen, és a'húga, húga; mindazon
által a1 nénnye fzoigálói, vagy a' 
húgáé, fe nem nénnyeí, fe nem hú
gai , és így botránkozáft fzerezhet-
nének. Minek - utánna pedig meg-
kerefzteltetett, mindenkor el - tá
voztatta , hogy maga egyedől va-
lamelly afzfzony állattal ne talkl-
tafsék; nem-is akart tsak magán 
azzal befzélleni, ha valamelly nagy 
dologtól nem kcnízerittetett. Sz. 
Agofton nerrr órómeft iióllatt az-

. Pufpok életK #?f 
okért , kik 5tet kézben - járónak" 
kérték, hogy o általa valamelly 
dolgot meg-riyerjenek; mikor ma-
•uát reá vette-is, tsak ollyan má
don ízóllotc, hogy a' kitol mit kí
vántak, ne láttatnék 6 általa kén-
fzerif stni. Soha nem akart itilS 
bíró lenni az Ó baráti között, ha-
aem tsak azok kőzőcc, kiket nem 
ismert. Okát adta ennek, mond
ván , hogy a' baráti kózűl egygyí-
ket el - veíztené , meg - haraguváa 
az, a' ki ellen Sententzia adatnék j 
de azok közfii, kiket nem ismerne, 
egygyiket meg-nyeíné; mert az, 
a' kinek akarattya-ferént adatnék 
fententzia, baráttya lenne. Egyfzer-
két Diákonuít kfilde Jérusálemba 
Szent Jéronimushoz, hogy 6 tőle 
tanulnának, és mikor vitzfza-tér-
nének, mutatnák-meg néki mit ca-
nóltak volna , Szent Jéronimus ta
nítványa akarván lenni. A' két 
Diákonufok kerék Szent Jéroni-
muft, hogy írna Pelágius eretnek-
ellen, ki ellen Szent Agofton-is írc 
volt; és 6 felele: Ki Írhatna vala
mi új dolgot arrú^a* materiáról, 
mellyröl traktált az Agofton Angya
li elméje. Szent Agofton olly hiv 
volt az Iftenhez, hogy az 6 egé'z 
iráfíbaa femm; dolog nem talál
tatik, mellybert á' ditsöséget tel-
lyefséggel az Iftennek nem tujaj-^ 
donitaná .̂ Igen vifzíza - tetfzettekr •• 
néki, a' kik fzokáísá vetcék az es-
kűvélb, és meg*bűntetté a! háza 
népét az eskfiyésért, Segétette aa 
attya-íait,* ne jutnának nagy fz&k\ 
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3|7* Szent Agoftoi 
ségre; de üem olly igen, hogy 
meg - gazdagulnáaak. 

i p . Kriftus Urunknak négy 
ízáz harmiatz - három eíztendejé-
ben, a' Vandakdok ki - vereténefc 
Spanyol-Orízágbó!; azokáárc Afri
kába ménének, és ott nagy tsapá-
fokat tettek a' Kerefzcények ellen; 
és táborokat Hippónához helyhez-
tetvén, igen erőiíen meg - fzállák, 
és keményen. ízorongatták a,' várait 
•három holnapig. Szent Agofton 
kőny&rge az íftennek, hogy néki 
békefséges - tőréit engedne annak 
a' nyomorúságnak el-fzenvédésére; 
(mivel-hogy a' meg-ízáliott népek, 

• fok ínségeket fzenvedvén, fok go-
..nofság történik vak koz&tték) 
..vagy pedig fzabaditaná-meg ótet, 
abból a' nyomorúságból, ki-ízol-
lítván őtet ez életnek háborusági-
•faól. . Meg-engedé az. Iften az utol
só kérését, igen nehéz betegséget 
botsátván reá: azokáérc meg-iímér-
vén Szent Agofton az 6 halálát kö
zel lenni; meg-pára ntsoíá, hogy a' 
penkentzia-tartó 'Zokkrok le-irat-

, taniának, és olly módon helyhez-
tetnének, hogy o az ágyban lévén, 
azokat olvashatná: és igen nagy 
ájtatofsággal, és konyhulíatáfokkal 
OJvasá azokat. Annak - utánna, 

• hpgy jobban elmélkedhefsék, és ma-
,gát jobban íftennek adháffa, és hogy 
yalkaimafofsága lenne, a' fok iá-
«£©gatáfök miatt.; tíz nappal halála 
/ejott meg- parantsoiá, hogy fenki 
.bé r e menne az ó házába az Or-
-VŰS Doktoron-kivűl, és más egy-

PufpBc éfete, 
gyen-kivSl} a* ki néki fzoígálna, 
Az-után el-jővén haiála órája, ma
gához vévén min-i a' Szentségeket, 
lelkét íftennek adá, hetven-hat e(z-
tendős lévén. Teííamentomat nen» 
t6n , mert a* Kriftus ízolgájának 
íemmie nem vala, a' mit hagyott 
volna, hanem tsak a' könyveit ha-
gyá az Szerzetes emberinek. A' 
Szent litván Mártír* Szent-egyházá
ba temettetek, mellyet maga épí
tett vők. Az 6 Anya-ízent-egyházát, 
és Puípókségéaek birodalmát, Ba
rátoknak , és Apátzáknak Kalftro-
mivaí teli hagyá. Jelen volt a' 
hét Gyülekezetekben, meílyek A* 
frikában fzolgáltattak $.. és azok alá 
irá magát. Három fzáz harmintz-
két könyveket ira, a' mint meg
láthatni az &Retraktatzióinak köny
vében; annak-felette íbk prédiká
ciókat , és Leveleket irt. A'Szent 
Agoílon halála - után , a' Pogányok 
meg-vévék a' várait, és femmi te-
kéntetek nem lévén a' Szent he? 
iyekhez, a' Szent Agoíton teíle Sár-
degna fzigetében vitetek. Annakr 

, utánna Leoprandus a Longabardu-
fok Királlyá, meg-vévé azt a' fzent 
Teftet a.' Szaratzenufoktól, kik meg-
bóldoltatták volt azt a' fzigetet, és 
Paviába vívé, és ott tifztefségeíTen-
temettetek. 

a o . , Sok tsudákat tselekedék 
Szent Agoílon mind éltében , 's 
mind hóíta-után. Egy. molnár egy-
gyik fzárával igen beteg lévén, kö-
ny&rge az íftennek,' fegétségöl hi-
ván Szent Ágoftont,. ki meg-jelea-



Szeöt Ágófton Pűfpők - élete; 4m 
iéh néki , illeté kezével" a' fzárát, len betegség fzármazéfc,- ihelly ara* 
;'S mingyárt rneg - gyógyúla. Egy nyira nevekedék., hogy. minden 
gyermetskében kSvi - betegség lé- erejétől meg-foktaték, de ő kő-*; 
vén , az Orvos Doktorok azt tank-'- nyőrőgvén az Iftennek, fegitségSl 
fcsoítkk, hogy ,ki-vkgattafsék a- kö tóvá-Szent Agofton PuTpókőt, ki 
belőle; de igen félvén az Ashya',- meg-jelenék néki lktksbaa, és ke-
hogy az-altal meg-halna a' rlatskk- zével illetvén, mingy.árt meg-gyó-
ja , nem engedé, hanem kőnyórge gyít'a 6tet. Szent Agofton Dofc-
érette az Iftennek., Szent Agoftont 
fegitségfil1 hiván, és a' gyermek m-in-

tor nagy ellensége volt az eret-' 
nekeknek ékében, fokkal hagyob'. 

gyárt meg-fzabadúla. Egy Prépoft baráttyk moftan az igaz Kereízté-> 
három efztendeig igen beteg lévén, nyéknek örvendezvén Mermyek-
ögy-annyira j hogy fel-fem kelbeteto ben az Iften ditsoságével. Kér-
az ágyából; el-jövén a' Szent Ago- jök azért ezt a' Dkséséges Szene 
fton Innepe, és harangoztatván az Atyát, nyerje botsánkttykt a' mi 
«ls& Vetsernyére, nagy ájtatofság- vétkeinknek az Mentől, hogy ve-
gal könyórge az Iftennek, fegécsé- Kink lévén az életben az 5 Szent 
gűl hiván Szent Agoftont, ki fejér malafzcya, holtunk - tón mind 6-
ruhkban meg-jeíenék néki, három- rőkké Örvendezzünk az ö ditső-
ízor tulajdon nevén fzóllitvkn ö- ségével, az írók életben. AzAnya-
t e t , és mondván: Kelly-fel hamar, fzent-egyház, a Sz.Agofton Innepét 
és fzolgály Vetsemyét az én tiíz- űlli az ö halaiknak napján, inelly vólc 
tefségemrej mingyárt nieg-gyógyúl- Kis-Afzfzony havának hufzon-nyúL. 
ván, fel-kele a' Prépoft, és bé-men-
vén a Szent-egyhkzbá, kjtatoíTarí 
Vetsernyét fzolgála, mindeneknek 
nagy tsudklkozkskra. Egy ember-

tzadik napján, Kriftus Urunknak 
négy-fzáz harmintz-három efeten- . 
dejében; negyven efztendeig lévén 
P&fpők.,, és az Sdóben az ifiú Teo-

«ek, a' válla k&zében, igen kegyet- dofzíus Tsáfzár uralkodott. 

Szent JÉRONJMUS az Anya-fzent-egy« 
háznak Doktora élete. 

^ ' maga Iráfilél, és egy éh nevmus 
AntoroliébóLfoitimábafoglaltatott. 

I . OZent Jéronimus, Konftknti-
t 3 nus Tsáízárnak a' Nagy Kon-

ftkntinus fiának idejében ízületek, 
Dalmátzia, és Magyar-Orfzág vé

geiben , egy Stridóníum nevfc he
lyen , melly még ekében, a' mint; 
maga mondgya, csak netn éppen 
el-rontaték, a' Goctufoktó!; az-oká, 
érs tőréének , hogy még emieke-
zete-is el-veíztie. Az Attyát Eu-

O Q O Í , ízebi-



'47^ Szent Jéroi 
Éebiusnakliíttákí egyPaulinus ne-
vfi. attya-fia , és egy nénnye-is vók, 
feik Szerzetetek voltak,.,-és fzentúl 
végezték életeket a* Szerzetben. 
Szent Jéronimus nemes nemzetből 
volt, noha az b egéfz iráűban, 
íemmi emlékezetet nem tett arról, 
mindaz-által meg-irták egyéb hifto-
rikufok. Igen gazdag vók, és fok 
•örökségi, és jóízági voltak néki, 
mellyeket el-adván, a Betlehemi 
Kalaftromot épitteté. Mint- hogy 
az Attya, és Annya, Kereízcények 
voltak, kintsinségétol-fogva Kereíz-
tényi hitben neveltetett, és tanít-
tatot. Az fid&ben a' Dekki tudó-
mány igen virágzott Romában, az-
okáért oda méné tanólni. Eisób-
feen Deák, és Görög iraft tanóla, 
Donátas lévén gond - viíelöje a 
Grammatikában. Az - után Filo-
ízofiát, és egyéb' tiízteíséges tudo
mányokat tanóla, mellyekben olly 
igen el6-méne , a' mint a' maga 
iráii bizonyságot téfznek róla. Ro
mában vévé-fel a' Kriftus ruháját, 
a' mint Damaízus Pápa írja, az az 
ott kerelztelteték-meg. Az fidő-
ben a1 kisdedek nem kereízteket-
tek mingyárt meg, hanem mikor 
nagyotskák voltak j és a* kik meg-
kereízteltettek, bizonyos napokig 
egy fejér ruhác vifeltek, melynek 
helyébe, mikor moítan a' kisdedek 
meg-kereízteltetnek, egy fejér vá-
fzon tétetik a' fejekre, és azc hiják 
*' Kriftus ruhájának. 

a- Az - után Szent Jéronimus 
tt-méae. Romából, többet tanólni,. 

ínras élete, 
és Frantzia - Qrízágba ttíene, hol 
ide, 's hol amoda ment > tudós-
bölts embsreket, és jó könyveket 
keresvén, és a' hol valarnellyet 
ezek közül talált, egy darab ideig 
meg-maradpct ottan. Olíy köny
veket találván, meilyek tetfzettek 
néki,meg-vette azokat,avagy le-irta, 
Fbrentzíufnak irván, azt mondgya 
hogy Treviris varasában, egy nagy 
könyvet maga tulajdon kezével le-
irt, meílyben aémelly Kontziliumok 
meg-irattak vók Sz.Hilárius-ákal.Hs 
valamelly Sz. életii embere tálait,- az
zal nyájaskodott, és attól minden jóc 
tanúit, a mit lehetett: ugyan azont 
mivelte, mikor valameily tudós, és 
bölts embert talált. Iüyen módon 
gazdag lön jéronimus nem földi 
gazdagsággal, hanem jóságos tse-
lekedetekkel, és költséggel. Vifz-
íza-tére az-után hazájába, és onnét 
Romába, de egygyik helyen fern 
tetfzék néki a' lakás. Mivel-hogy 
a' hazájában lakván : ott fok attyar 
fiai vókak, kik néki feromi hafz-
nára nem voltának, nem-is tehetett 
eleget nékik. Romában pedig úgy 
látfzott néki, hogy íbk alkalma-
coíságok volnának ar gyönyörűsé
gekre, meilyek igen veízedelmefek 
az ifiaknak, a' mint ö'-is vók. Án> 
nak-okáért ákal-menvén a' tenge
ren , Görög-Orfzágba méné, ta
núságnak okáért, és hogy tudós 
és bölts emberekkel nyájaskod-
gyék, fokán lévén affélék ottan az 
időben. Meg-érté, hogy Konftan-
tzinápolyban volna Nazfanzi Ger* 

geíjr 



Szent Jéro 
gely Pátriárka, ki nagy bóksesé-
géért Teológusnak hivattatott, 
az-okáért abba a' várasba méné, és 
jól-lehet mefter lévéa egyebeket 
taníthatott volna , mindaz - által 
tanítványa akara lenni annak a'Sz. 
éieta bölts Pfifpóknek ; sót az
zal ditsekedett, hogy Naziánzi 
Gergelytói tanólta a' Theologiát, 

8. Az-után meg-lktogatá a' Sz. 
főidet, és el-járá mind a' Szene 
helyeket, nagyájtatoísággal. Sem
mi nevezetes dolog nem maradott 
§géfz Palefztinában, mellyet fzemi-
vel nem látott volna, fó.-képpen, 
a' mellyxól emlékezet van a' Szent 
írásban .• ónnón maga mondgya, 
hogy az igen fegicecte ótec a' Sz. 
lírainak értelmére. Ott-is némelly 
tneíleri lének néki, kik Ótec meg-
taniták a' 'Zidó, és Kaldeus nyelv
r e , mellyeket ó igen jól értett, de 
'Zidóul nem igen fzólhatott. A*Szíriai 
népekkel-is nyájaskodott, és ollyan 
módon azoknak nyelvéból-is fokát 

. tanólt, de noha igen foglalta magát 
kftlómb - féle nyelveknek tanulása-
tan , mindaz-által az elsó tanúságon, 
a' Deáki nyelvet hátra nem hadta,sót 
olly igen gyönyörködött abban, 
hogy mindenkor a' Tzitzerq, és más 
hafonlb ékes befzédű Autorok i'ráfi-
nak olvasásában bizonyos időt töl
tött, mellyet más haíznosb' tanulás
ban tölthetett volna, mellyérc meg-is 
bűntette ótet az íften r a' mint 
maga meg - ir ta, mondván : En. 
nyavalyás bűnös ember, magamat 
foglalom vala a' Tullius oÍYasásái-

íifflUS élete. 4 ,77 
ban, igen tetzvén nékem az ó éke$ 
befzéde; és ha az-ucán kezembe vet
tem, és olváftam valamellyik Proféra 
könyvét, nem tettzec nékem, az S 
alatson , és rendeden békédének. 
módgya: igen nagy hideg-lelés kör-
ny fii-foga engem Bojt-középben, 
melly olly igen meg-íanyargata en« 
gem, hogy azok, kik velem valának, 
temetéfemre való ízfikséges dolgokat 
kéfzitenekvala. Illy nagy betegség
ben lévén,el-ragadtattam lélekben az 
Iciletbe, a' jésus Kriftus Királyi fzéke 
eleibe; és rnsg-kérdetvén az én hitem-, 
ről, mondék, hogy Kereíycény va
gyok én. Felele a' Bíró: Sót inkáb Tzi-
tzeroniánus vagy te , hogy-femKe-. 
refztény: Mert a' hol a' kintsed va
gyon , ott vagyon a fzíved-is. Matt* 
6.v.ii. En ezt halván, meg-
némúlék, és a' Bíró meg - paran-
tsolá, hogy keményen meg-veret-
teffem. Én foháfzkodván, és firvárt 
kiáltani kezdek: Botsás-meg Uram 
nékem , Uram meg - botsás né
kem: de mindaz-által fem az étt 
bfintetéfem, fem az én kóny-. 
hullatáfím meg nem fz&nnek vak. 
Mellyec látván "a' fok. Angyalok , 
kik jelen valának, térdre állának 
a Bíró elótt, és könyörgenek néki „ 
hogy botsácaná-meg nékem ifiúsá-
gornnak vétkét, és adna idótt né« 
kem magam megy-jobbicására, ol
lyan állapottal, hogy magam meg 
nem jobbítván, nagyot)', büntetés
re köteles legyek. Én nagy oh' do
logra akartam magamat kötelezni, 
olly nagy büntetésben találtatván; 

Ü o o § é> 



47 S Sitiit Jcronimus élete, 
& így meg-eskuvéri, hogy azt meg- elsőt válaíztari! 

Senki ne gondollya, tartanám. 
hogy ez tsak hafzontalan álom lett 
volt; bizonyságom ebben a' Bíró, 
ki előtt meg-verettettem, bizony-
ságim az Angyalok, és bizonyságim 
a' veréfeknek jelei, mellyek az én te-
ftemen fok napokig meg-maradtak. 

4. Az-után Szent Jéronimus a' 
Szent írás tanulásában foglalá ma
gát , nem töltvén tőbízőr az fldöt 
egyéb hafzontalan foglalatofságok-
ban. ugy-annyira , hogy önnön-
maga mondotta: Vagyon tizen-őt 
efztendeje, éstőb' , hogy én valami 
világi tudományokról Íratott köny
vet kezembe nem vettem; és ha 
néha történik, hogy fzfikségem lé
gyen afféle könyvekben lévő vala-
melly Szententziára, azt a'régi em
lékezetemből vefzem ki. Az után 
Damafzus Pápának írván,'feddi az 
Egyházi embereket, kik el-hagyván 
a' Szent írás olvasását, a' Pogá
nyok, és Poéták fabulái olvasásá
ban töltik az üdőt, mellyek fókák
nak fok kárt teíznek. Annák-u-
tánna életének formáját akará ma
gának válaíztani Szent Jéronimus, 
és látván , hogy az egyházi álla
potban nagy veízedelem volna a' 
nagy kőtelefségért, mivelhogy az 
Egyházi emberek igen kőteiefek 
arra, hogy jOk legyenek, és min
deneknek jó példát adgyanak: Lát
ván haíönló - képpcn, meíly- nagy 
terhek vagyon azoknak, kik féle
séget véfznek, tellyeséggel meg' 

•gf - annyira, 
hogy ő baráttá akara lenni. Az 
űdőben a' Barátok rendeléfe az volt 
hogy egy alatson ruhába öltöztek 
rnelíy kálőmbőzőtt mind- az Egy*, 
háziak, 's mind a' világi emberek 
ruháitól; noha nem minden barátok 
ugyan azon formán való ruhába öl
töztek, mivel-hogy némellyek közét 
külőmbség volt mind ruhájokra, ss 
mind ruha jóknak ízinére nézve 
mind pedig az öltözetnek módgyára 
tekéntve: mert némellyek igen dara
bos ruhába öltöztek; némellyek ok> 
talán állatok bőréből egybe-vara-
tott ruhában jártak; de minnyájan 
egygyeztek abban, hogy az ruhá
juk mind alacsonok 9 vaííagok, és 
darabolok voltak. Szüntelen való 
vigyázáfokban, bőjtőléfekben, imád
ságokban , és a' Sz. írás olvasáííban 
foglalták magokat; és nem volt fza-
bad nékik tifztet vifelniek, hanem 
minnyájan az Meni fzolgálatban_s 
foglalták magokat. Némellyek kö-
zfiíők közönséges életet vifekek; 
fókáknak egy elől-járó jok lévén} 
annak engedelmefek voltak. 

f„ Egyebek pedig magán-való 
életet vileltek a' pufztáb'an, és Sz. 
jéronimus illyen módon akara él
ni. Némelly baráti voltak néki, 
kiknek meg - jelenté akarattyát, 
mit gondolt volna tselekedni, kik 
noha mind addig az ideig követték 
őtet, igen fzeretvén az ő édes nyá* 
jafságát, eíó menvén az ő fidvef-
seges tanicáíival, és példát vévén 

.vete ezt az állapotot; és féle sz az ó jó életéből; mindaz-által leg 
ottaa 



Szent Jéro 
ottan min»yájan el-hagyák ötét 
egy Elíodorus baráttya kivfil, ki 
azon ruhába öltözvén, véle lón 
.némelly napokig a' puíztában, de 
az-után el-fáradván, és nem fcen-
védhetvén a' nagy fanyaryságot, 
áz-is el-hagyá ótec, és viízfza-tére. 
a' világra. Kiről Szent Jénonimus 
illyen képpen írat A'mi atyánk-fia 
Elíodorus a' pufztába j6ve velem t 
.és mint-hogy 6 olly nagy ízent em
ber , én pedig illy bűnös vagyok, 
nem ízen védhetvén engem , eí-mé-
.«€, és engem el-hagya. Mihent 
Szent Jéronimus, illyen módgyát 
válaíztá élecének , el-rendeíé az. 6 
Jjázának, és jofzágáriak dolgait, 
és olly emberre bízá, ki mindenek
re jó gondot vifelne. * Midőn a' 
pufztában volna , nem maradoct 

*-fokáig egy helyben; mível-hogy az 
údöben némelly eretnekségek ki-
terjedéaek, és az Antiokíai, Alek-
fzandriai, Tzipru.fi, és egyéb helye-
,ken lévő Püfpókők, kiknek hatal-
jmok alatt , magán való életet vi-
fel6 Barátok laktanak gyakran kö
veteket küldöttek, hogy meg-vif-
gállyák őket a' hit dolgaiban. Ezek 
a' kovet-ek nem hiízik vala mago
kat Szent Jéronimusnak, ő-is nera 
hifzi vala magát ezeknek, ő gya
nakodott ezek felöl némelly igékért, 
mellyekkel a' Szent Háromság tit
kaiban éltek : ezek, gyanakodtak 
felőle, mert azt mutatta, hogy 
neki nem tetízenék az ö nyájafsá-
gok. Az-okáért hogy ez unal-
.Hias dologtól meg-fzabaduílyQn, és 

timus éíete. 47^ 
némelly barátinak fok látogatáílt 
el távoztaffa, kik meg-háborítot
ták az 6 gyakorlatofságit, egy ki
etlen pufztába méné, Szíria tarto
mányában, és ott'a' maga könyvei
vel bé rekefckedék egy barlangba ; 
és aégy efztendeig lakék ottan, 
igen íanyaru életet vifelvén , és 
nagy penitentziát xartvánJ 

6. Azókivált-képpenyáláFqg-
lalatoísága volt, hogy ifiúsagának 
vétkeit fzüntelen firatta , öldököl
vén a' teftéc bőjtóléfekkel, vigyá
zatokkal, imádságokkal, és egyéb 
fanyargatáfokkal, tnellyeket kőn-
nyeb' tsudálni, hogy-fem követni. 
Az ö eledeli nyers f&vek, és a" 
fáknak gyökerei voltak, az itala 
tifzta viz., és a' pufzta földön alutt. 
Soha hivalkodó nem vók; nioft ta
núk, moft imádkozott: és mikor 
meg-érzette, hogy igen meg-fara-
dott , 'Zokárokat, és Himnufokae 
énekelt, hogy erejét meg-nyugof-
fa, ditsérvén, és magafztalváa a* 
nagy Ur Iftent. Hlyen volt az & 
élete Í mindaz-álta! az ördög igen 
.kegyetlen, és gonoíz kísértetekké! 
oftromlocta őtct. MellyrŐl őhnöa 
maga irt Euftokiumnak, mondván; 
Oh melíy fokfzor én kietlen puíz-
tában lévén, a' hol a' napnak mér
tékietlen melegétől meg-égett a' 
tettem , minden tagjaim meg - íza-
kafzkodván , és fanyargattatván, 
a1 hutom meg-égvén, és tsak nera 
meg-emé/ztetvén, mikor az álom 
engem meg-gyézne, ki-terjefzt-
yén a,' tsontain^t, meliyek tsa!s 
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4§o Szent Jéronimus életé. 
álig voltak egybe-foglalva, a'pafz.- Kriftus bizonyságom , hogy mini! 
ta földre; füveket, és tiízta vizet ezek a'nyomoruságok-után ollv 
vévén tefti tápláláíbmra, "és illyen 
módon laktam abban a' puíztában, 
sot fzámki-vetésben , mellyre ma-. 
£amat {zabád akaratomból adtam 
a' pokolnak félelméért; nem-is vók 
Ott egyéb' táríaságom, hanem az 
erdei,kegyetlen vadak , mindaz-ál-
tal fokfzor az én emlékezetem a' 
Romai leányzók tántzoláli között 
találtatott. Az én ortzám meg-
hervadott a' fok böjtöléfek miatt , 
mindaz-által a' ízívem fel-gerjedett 
a' gonofz kívánságokra; a' hideg, 
ízáraz, és tsak nem meg-hólt teli
ben tsak a' tifztátalanj kívánság
nak indulati éltek; és én az ellen 
tufakoJtam , hogy azt meg - fojta
nám ; mindaz - által a' mindenkor 
nevekedett, mint a' hafzontalan fít: 
3SIéha el-hagyattatván a' Kriftus 
lábaihoz borultam , és azokat köny-
hullatálímmal mofogattam, és meg
töröltem haj - fzákimmal, hoízfzu 
böjtÖléfekkel 51d6kl6ttem a' tefte-
m e t , egyik napot a' maiikhoz fog
lalván minden eledel nélkül. Ne 
véllyed, hogy én féégyenlyem elö 
beízéíleni ezt az én kisértetemnek 
hiftoriáját, sőt ílrok , hogy moft 
cflyan nem vagyok , mint akkor 
voltam. En tu-iom, hogy " néha 
a* napot az étfzákával egybe - fog
laltam , kiáltván az én Uram Jésus 
Kriftuft az imádságban, és foha 
meg nem fzűntem a' mellyerret __.„.—_,..., „ D . -
sern i , míg a' PÁ vemben meg nem O mind addig némelly fzép dol-
fcuaxek azok. a gonolz gondolatok, gokot í r t , mellyek az emberek ká, 

nagy vigafztaláft, és örömet érzet
tem, az az némelly könyhullatáfb. 
kat olly édefeket, mint a' méz; 
bizonyos buzgó, és gyönyörűséges 
mennyei kívánságokat, úgy látízotc 
nékem mintha el-ragadtattam vól-
n a , és az Angyalok Karai-felett vol
nék. Ha a' telt annyit tuíakoáik 
az ellen, ki ótet öldékli, és fa-
nyargattya, menyit véiled, hogy 
ízenvedgyen, a' ki világi gyönyö
rűségekben él ? Ezt-is ö írja Eu« 
ftokiumnak, mondván : Mi nenj 
tsakditsrjuk a' ízfizeíséget, hanem 
meg-is tarttyuk, és meg-örizzük. 

7. Minet-utánna Szent Jéroni
mus , négy eíztendeig lett vúlna 
abban a' kietlen puíztában, ügy 
látfzék néki, hogy immár ki kek 
lene menni az emberekkel való 
nyájaskodásra, mindaz-által nein 
hagyá-el tellyefséggel a' puíztát, 
hanem a' töb' Szerzetetek közé,j 
méné lakni. Nem volt illendő, 
hogy olly nagy világoíság továb1 

lenne el-rejtve, hanem hogy ma
gát meg-mutatná: melly illyen-kép-
penlön: Meg-kezdek a'ízerzetes 
emberek kóftolni az ö Szent nyá-
jaskodását, meg - ifmérék a' nagy 
kincset, mellyet az Iften kéfzen 
tartott az alatt a' darabos ruha-alatc 
a' Szent Jéronimus ízi vében mind 
jóságos tselekedetekre, mind tu
dományra , és böltseségre nézve. 



Szerit Jéro: 
zeiben forognak v a k , melíyek ör
vendeztettek mindeneket, a' kik 
olvafták, és illyen módon fok he-

, iveken meg - ifmérteték. Az idő
ben Szalaminai Tzipruíl Püfpök Epi-
fánius , Antiókiai pedig Paulinus 
vók. E' két Pufpóknek egy-más 
között való kózbé-vetélek lévén, 
cgygyefségnek okáért a'Romai Pá
pához ménének , és el-akarák vin
ni magokkal Szent Jéronimuft-, 
ken jó vélekedésben lévén felöle. 
Es illyen módon líarmadízor tére-
vifzfza Romába ez alkalmatofság-
gal. Akkor Damaízus vala a' Pá
pa, ki ifmérvén Szent Jéronímus 
tehetségét, mind jóságos tseleke-
d-tekben, és jó erköks6kben_«, 
mind tudományban, és bökseség-
ben, meg-akará ótet tartani a' ma
ga tárfaságában. Mint - hogy pe-
üig ö immár Pappá fzentel&ített 
vók Paulinuftól az Antiókiai Pöf-
pSkt&l, a' Pápa egy Romai Szent
egyháznak titulujiáx. adá néki, melly 
ugyan azon méltóság v ó k , mint 
iHöfta' Kárdinálifság, noha még nem 
vifélttík akkor veres ruhát, és su-
vegec a' KkrJinálok. , mellyet az
után adott Innotzenczius Pápa, ezer 
két-ízáz ötven eízteadö táján. Ez 
az o k a , hogy Szent jéronimuit 
néha Kardinál ruhában írják „ mert 
é bizonnyal Kardinál vók. Nagy 
vigyázáfíal , és ízorgalmatoísággal 
vHeltc annak a' ciíztnek terhét, jó 
gondot vifelvén, hogy az 6 birto
ka-alatt nyilván való bfbósók ne 
talákaffanak , keményeit meg-fed-

Sstntck eiítc. 
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vén 6ket , ha Egyházi emberek 
vókak-is; az-okáért igen gyálőlék, 
és Mdözék 6cet. így azok, kik 
erk&ksókben hafonlók vólcak a' 
barmokhoz, így gyűlölték ötét, 
mert oftora vók az ollyanoknak; 
az-okáért vigyáztak alkaimatofsá-
got keresvén, hogy ízidalmazhafsák 
ötét, és ki-yetheísék Romából, a' 
mint végtére meg-is tselekedék. 

8- Az alkalmatoíság pedig, 
mellyet találának Szent Jéronímus 
ellen, e vók: Szokáfa lévén néki, 
mikor prédikállott, és mikor gyó-
náíb halgatott, ízé'p intéfeket adni, 
hogy távoztatnák-el a' gonoízr, és 
tselekednének jót ; gyűlölnék a' 
vétket, és fzeretnék a1 jó tseieke-
detekec ; utálnák - meg a' világot 
minden pompáival , és hivságos 
ditsófségével egyetembe. Az fidő* 
ben az Arriánufok dfthöfségécól, 
némelly Papok Romába futottak 
vók Egyiptus réízeiböl, úgy - minc 
Szent Atanáfzius, és többek, kik 
•meg-jelenték, miképpen Szent An
tal, és töb' Szent Remeték, Ka-
lafíromokat építettek , mind a'fér
fiaknak, 's mind az afzfzony áüá*' 
toknak abban a7 tartományban; kik 
minnjájan az Kennek fzolgáltak, 
engedelmefségben, izegénységben, 
és tiíztaságban élvén. Meg-értvéra 
ezt némelly tifkeftéges afzízonyok,, 
ugyan azont akarák tselekedni, 
Szent Jéronímus djcsiré az 6 igye
kezeteket; mivel - hogy egygyezett 
azzal, a' mit 6 rjrédikálk>tt , és 
Uriátsúí ádocc, sót ajániá magáé 
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hogy meg-ókalrnazná őket a' rágal
mazók-ellen, kik cóle igen fékek, 
és (zoízollójok lenne Damafzus Pá
pánál,,' ki étet igen fzerette , és 
kedveilettc; végezetre meg - épít
tetek a' kívánatos Kalaftrom. A-
z o k , kik el-kezdék a' fzent csele
kedetet, voltak: Szofronía, Martzel-
i a , Melánia, Paula, és Euftókia, 
kiket az-után fok egyéb afzfzony-
állatok követének. Szent Jéroni-
mus minnyájokat tanította a' tó-
kélleteíségnek úttyára, intette ó-
k e t , hogy gyakorhnák a' lelki 
könyveknek olvasását, gyakraa 
imádkoznának, lennének alázato-
fok , tiízta életűek, és egy-más 
ízeretók; de mindenek felett gya-
koríanák a' gyónáft', és az Oltári 
Szentséget. Ez dologért noha mor
golódtak némeilyek Romában, mi
vel újságnak íátfzot lenni, mindaz
által látván az-után e!6- menetele
ket azoknak az Apátzáknak, és 
hogy némeilyek kőzíilók , kik az
előtt igen kívántak pompáffan öl
tözni , látni, és láttatni; újságo
kat hallani, teílyefséggel meg-váí-
toztattak mind ezekben a' dol
gokban, és tselekedettel meg-mu
tatták j hogy jó fzolgálói volnának 
az íftennek; ineg-ízfinék a' morgó-
lódás , sőt igen kezdek ditsirni 
Szent Jéronimuft , mint olíyan 
fzent doognak ízerzőjéc. Mikor 
ó által-ment az úton , a' népek 

, meg - tsókokák az ó ruháját , és 
nyílván kiálcották, hogy Damafzus 
taláta-után, néki &ejíene Pápává 

Szent Jéronimus élete. 
lenni , ezt tsak nem mmnyájan 
kózőnségeffen mondották ; mind
az-által találkozcak némeilyek, kik 
gonofzt akartak néki, és bofeízút 
akartak ellene állani , hogy ókét 
a vétkekről nyilván meg.íeddette. 

9. Végezetre alkalmatoíságot 
találának ótet fzidalmazni, illyea 
módon: Mint - hogy a' meg-neve-
_zett Apáczák immár (okán voltak 
ízfikség kivánta, hogy tőb' helye
ken lennének, némelly tifztefséges 
aGdzonyok, a' meg-nevezettek kó-
zfil, kik a' magok házokbá" bé-fo-
gadták Szent Jéronimuft,. és ottan 
lelki tanúságokat vettenek tóié, 
mert akkor nem voltak olly erós 
Kalaftromok az Apátzákpak, mint 
moftan. Szent Jéronimus mind 
azokat az Apátzákat meg-iácogat-
t a , de fokkal töbízór ment a' Paula 
házához , hogy - íem más - hová, 
mert ott nagyob' jóságot, és fzent 
életet talált. Alkalmatoíságot vé* 
nek az ó ellenségi ótet rágsltíu^ 
n i , és ellene morgolódni .azukfif 
a"' látogatáfokétt; és azt oioa4<% 
ták , hogy nem jó dolog xólóaj 
mert jól-lehet vén afzfzony Paula, 
nem vén Jéronimus , mert még 
nints negyven eíztendös ; és an
nak felette ott vagyon Euftókia a' 
Paula leánya, és tób' ifiú afzfzo-
nyok. Arra juta a' Szent Jéroni
mus eilenséginek vakmerő, és 
fzemtelen hamifsága, hogy egy em
bert fogadának, ki fok gonofzt 
fzólla félöle, és éktelenül iilecé 6-
cet, és- Pauját>3 hitetlen mérgei. 

nyei-
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Szent jéronimus lárdok. nyelvével Á: 

ellenségi, moll ide, moft amoda 
hordozták el hamis fondorlat, 
hogy mindenütt ízidaJraaznk a' 
fzent jámbort. Meg-fogattaték az; 
a gonofz rágalmazó ember, és meg. 
kínoztatván, végre meg-vallá, hogy' 
a mit Szent jéronimus ellen mon
dott, az mind hamifság. 

IO. Látván a'Szent ember, a' 
gonofz embernek-tselekedetit; és 
meg-értvén, hogy az ellenségi vet
ték volt reá, hogy Ótet mindenfitt 
rágalmazná-, meg - emlékezvén a' 
nyugodalomról -is , mellyel ék a' 
pufztában, és minemű nagy vigafz-
taláíokat vett az Úrtól; és az űdS-
r61 , melly alkalmatos vők a ta-
nuláfra, és iráfra: mind ezekért el
hagyván Komát, Szíriába akara 
ínenni, a' mint önnön maga mon
dotta Aízeila afzfzonynak irván , 
illycn módon : Én nem tudom, 
meg fem gondolhatom , melly nagy 
hálá-adáűál tartozom^néked a' fze-
retetért y mellyet az Úrban az ó lze-
relméért én-hozzám mutattál. Az 
líten hatalmas meg-adni a" lelked
nek a' jutalmat, mellyet meg érde
mel. Noha én, a1 mint némellyek 
gondollyák, utálatos ember legyek, 
és minden vétkekkel tellyes, te bi
zonnyal jól tselekízei, noha an
nyi fok gonofzt mondottak néked 
én felólem, mert te arra vigyáfz, 
kikmondgyák, és ki felöl mond-
gyák. Azok, kik felólem gonofzt 
mondanak , nyilván való dolog , 
hogy kép-mutatók, és gonofz csa-

4S5 
Három • efzeendó alat t , 

mig én vélek laktam , engem fok 
fzerzetes afzfzonyok követtek, kik
nek , és t6b' emberekaek egyetem
be, magyaráztam a' Szent Iráít;, 
prédíkállottam, tanítván ókec, miht 
kellene fzolgálnunk , és kedves
kednünk az líten nek. Mondgyák* 
meg, ha annyi ádő alatt láttak olh/ 
dolgot bennem, melly nem iflenék-
jó Kerefztényhez." Az mondgyák, 
hogy én ember vagyok, és nem 
kellet volna az afzízonyokkal nyá
jaskodnom , mellyet én kétség-nél-
kúl úgy tselekedtem volna, ha 
nem ifmértem volna jóságokat, és 
fzent erköltsóket azoknak a' tifztef-
séges fzemélyeknek, kikkel nyájas
kodtam. Ha immár hitelt adtak 
annak, a' ki gonofzt fzóliott én-el
lenem : miért nem hiíznek néki, 
mikor mind vifzfza mondgya, a' 
mit ellenem mondott volt ? Tsak 
egy ember az, a' ki az-elkt engem 
kárhoztatott, és ugyan, azon em
ber azt mondgya moft, hogy én 
ártatlan vagyok, 

11, De oh l ehiberi terméízet-
nek gyarlósága, melly könnyen 
el-hifzik azt, a' mit kivannak,, jól
lehet hamis légyen! Minek-elótte 
én aJ Paula házát meg-ifmertem vol
na, az egéfz váras djtsirc engem; 
és mindeneknek itileti.-.fzerénc, mél
tó valék , hogy Pápává lennék, 
Szentnek hittak engem, és Szene 
Damaízushoz hafoníicottak. En aze 
kérdem, ha látott-e engem valaki, 
hogy valamdiy tifztátalan afzízony 

P p p % háza-
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l-í k a mentém -v&lni ? Az aranyas 
ru'iában gyönyörködő afz&onyo-
kac őrőmeft látogattam-e' ? Soha 
tsak egy Romai áízízony-is ikerét 
tiem tehette, hogy 6tet meg-Iá-
togattam volna, hanem tsak azt, 
kinek a' íök firás, és bőjtóiés miatt, 
hervadt, és ízinteíen ortzája-vóít, 
a* ízeméi tsak meg nem vakultak; 
és a' ki olly gyakorlatos volt az 
imádságban, hogy fokfzor le-ment 
a' nap , midón még - imádkoznék; 
és mikor reggel fel-jött a nap , ak-
kor-is imádságban találtatott. Az 
b éneki 'Zoltárok voltak, az ő be-
fzédi az Evangéíiom, az 6 gyönyö
rűsége a* tiíztaság, és az élete bőJT 
tölés vak. Mihent tifetelni kez
dem ötét , az ó ízent életének ér
deméért , el-hagyának engem a" 
jóságos cselekedetek az irigyek 
izeméi előtt. Oh irigység, ki eló-
fzór tennen magadot mardofodí 
oh Lutziiér gonoísága, ki fzönte-
len áldozod a' jóságos tselekede-
tekét, és a1 ízent életet. En íietség-
gel írtam néked ez kevés igéket, 
bé-menvén az hajóba, de nem kóny-
hullatáfim, és fzívem fájdalma-nél-
kűí; mindaz.ákál hálákat adok az 
én Ménemnek , ki nékem kegyel
met adott, hogy a' világtól meg-
utáltafíam Imádkozzál érettem, az 
Iftennek, hogy én ki-jóvén Babi
lóniából , békével vigyen-bé en* 
gem Jerusáíembe, hogy Nabuko-
donozor hatalmat ne vegyen rajtam. 
Némellyek őrdóngófnek hinak en
gem : ugyan azont mondották az 
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Úr Jésus Kriílusnak. Nem s a . 
gyob' a' ízoiga az Úrnál. Némel-
lyek azt mondgyák, hogy én tsa-
lárd vagyok: ugyaa azont mondót-
ták Szent Pálnak. Az én lelkem-
nek nagy vigaíztaláía vagyon ab
ban , mert én jól tudom, hogy 
gyalázatos hir-által kell bé-men
nünk Menny.orfzágba. 

12. Meg-látogatá Szent Jéroni-
mus az 6 jó barátit, Epifániuft a' 
Tzipraffi Püfpökőt , és Paulinuíl 
az Antiókiai P&fp&ket; kik utól-
fzor Romába vitték volt őtet, és 
Damaízus Pápa egygyefsé tévén ő* 
ket az 6 közbe vetéfekben, vi&fea 
térének. Meg-látogatá azokat a* 
Szerzeteffeket-is, kikkel az-előtt im
már nyájaskodott, és meg-akara 
azokkal maradni; de az ő fok ba
rátitól kéSztetvén Betlehembe mé
né , holott egy Kalaílromot épite, 
mellynek építésére követet kfilde 
hazájába, hogy el-adnák minden jó-
ízágát, és annak árrával épité azt a' 
Kalaílromot. Mikor ki-hirhedék ab
ban a' tartományban, hogy ott vá-
lafztott lakó-helyt magának, meg 
nem mondhatni, melíy fok riének, 
minden felől oda gyűlének , fé-
képpen Romából, A' többi kő
zött oda méné az ő ájtatos hal-
gatója Paula jaízfzony egyéb ízenc 
életű leányzókkal, noha tsak ma
ga egyedül marada-meg, mind ha
lálig abban a' tartományban, és a' 
többi vifzfza - mertének Romába. 
Paula minden jófzágit el-ádta volt, 
és azoknak az árráb'ól, négy Ka-

laftrq-
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faftromot épite Betlehemben, hár
mat az afzízony állatoknak, és egy-
gyec a' férfiaknak. Olly nagy vúk. 
a'Paula okofsága, és ízeat élete,: 
hogy ó mind az három Kalaftro-
raot jól igazgatta, moll egygyik-
b«a, moft a' maiikban lakván. Sz. 
Jéronimus a' férfiak Kalaílromác 
igazgatta, és ott ük a' tsudálatos; 
dolgokat,, mellyék moft az Anya-, 
fzent-egyhazban vannak. A' Szent-
Bibliában , az ó Teftamentomot 
"Zidóból, és az új Teftamentomot 
G&r&gból , Deákra forditá, és a-. 
lóknak nagyob' réízérol íra', ma
gyarázván tsudálatos-képpen. Ki-. 
hírhedvén az egéfz világra , ezek-
az 6 tselekedeti, a' fok levelein_» 
kivfil^ mellyeket fz&ntelen írt fok 
renden lévő embereknek; okot 
adának , hogy: minriyájan meg-if-
mérnék az 6 nagy bóltseségét , 
igaz Kerefzténynek lenni tartván 
ótet; mivel az - el&tt némelíyek 
kételkedtenek felőle, azért hogy 
ellene írt volt Rufinus az 6 eljen-
sége. Ezek k&zal volt Szent Ágo-
ílon, ki elsőbben nem hifzen va-
la néki, de az-után úgy fzerette, 
és kedvellette ótet, hogy 6 Hip-
pónai Pőfp&k lévén, hozzája kúl-
cíótte az 6 jó baráttyát AÜpiuft, 
két Pappal egyetembe, hogy meg
látogatnák ótet, és tanúinának 6-
t&le , nagy tiízteletnek tartván , 
a' Szent Jéronimus tanítványa len
ni. Minden felól nagy fó embe
rek mentenek az 6 látogatására, 
a' mint vók Orúízius Pál, ki hafon-

imus élete. 485 •-
ló-képpen Szent Agofbntól külde
tett vók; Szulpitzius Szervus, A-
podemius, és t&b' nevezetes em< 
Berek; noha pedig hofzfzú vók az
úr, és nagyok vokak a* faradsá
gok, és alkalmatlanságok , mind 
kevésnek látízottak' nékik , hogy 
meg - látták ezt a' tiízteletes em
bert, olíy nagy (zent élettel tfin-
dóklót, és bóltseséggel tellyeft. 

13. Ez a* Szent Doktor ízfinte--
len írt az Eretnekek ellen , és min
denkor üld&zte 6ket, kik ugyan 
refzkettek , halván az 6 nevét, 
Origenes fok könyveket í r t ^ ó k , 
Szent Jéronimus cl&tt, 6 azokat 
mind olvaíta, igen fzeretvén an
nak az embernek éles elméjét,-'. s' 
maga Doktorának hitta ótet; de 
mindaz - által nem kedvezett az 5 
tévelygéünek , mellyeket azokban 
talált, s&t minden tehetségével el
lene mondott azoknak. Szene Jé
ronimus igen a' betegség alá vet
tetett vala a' (ok tanulás-miatt, 
és fok telti íanyárgatáfok-miatt, 
mellyekkel ó'nnón magát ízunte-
kn óldőklótte; azokáért néha e-, 
géfz efztendökig az ágyban fek&% 
de még-is meg nem fzfint magát 
fárafztani; ó.ízép dolgokat oJva-
fott, és máíök meg-irrak. Ugy-an-
nyira, hogy o fokkonyvéfcet íra, 
e' gyákorlatofságbaa harmintz efz-
tendeig magát foglaléá&:, a' minc 
maga meg-írta. %eh dfetelé G&̂r 
róg Orízágot ez •a'r'Szent Doktor, 
mivel a! könyveit Deákra forditá, 
mellyeket 6 G&rőgul írt vók. Egy-
'•>&%£••§ ; - • • .. feer • 



48 6 Szent Jéronimus élete. 
ízer Szent Jéronimus az 6.tanít
ványinak olvasván, bé-ffléne a' ház
ba egy orofelány sántikálván: a' 
tanítványok mind el-futának, de a 
Szent Doktor minden félelem-nél
kül Togadá aztot , hozzája kózel 

dette kóftolni egy réfzét az 6 fárad
ság! Jutalmának, noha még fckac 
kellett fzenvedni az .6 vénségében • 

beteg 
fel 

es ma-fzakatc 

getvén, egygyik lábát fei-emelé 
elé>tte, és meg-mucatá íebét a' tó-
vifoek, melly bé-meno volt a* Iá-, 
bába; Szent Jéronimus meg : gyó-
gyitá az Orofziányt, melly minek-
utánna meg-gyógyála, nem akart 
el-távózni, hanem úgy feolgák a' 
Kalaftromnak , mint a1 komondor. 

- i'4 -̂ Damáfzus Pápa parantsolaw 
tyáray Szeret jéronimus fzép rend-; 
ben hagyáaz Anya-ízenc-egyház So-
Iofmáit,, el-oíztván a' 'Zoltárokat 
az hétnek minden napjaira, és azt. 
rendelvén, hogy a' 'Zoltárok mind 
amaz verfen végezódnének: Glória 
PatriyífFÍ/lo, íf, Spiritui SanStv 
&rV. ^Dksőség Atyának, és Fiú
nak , és Szent Leieknek $cc. El-
rendélé • haíbnló - képpen az Epiílo-
lákat , és Evangéliumokat egéfz 
cíztendore „a? Lektziókkal, és Pro-
fétziákkal .egygyört, mellyek a' So-
lofmában, és Misében.íohraítacnak, 
Sz. jéronimus e' Sz. gyakorlatoísá-
gokban, és más ezekhez haíbnlók-
ban foglalván magát,. mellyeket a' 
Púfpőkók, és ízerzetes emberek az 
egéíz Kerelztény ségból 6 hozzá 
küldöttek;- és tanácsot. adván a' 
fzukőlkódóknek , olly nagy te
kéi! etelségre játa, hogy íbkfzor el
ragadtatott , és el-vicecvén lélek
ben^ az Angyalok Karai kózörc ta
láltatott, így ezciecben meg-kez.-

mivel olly 
volt , hogy fel nem keihetett az 
ágyból;és a'mintSzigifzbertus mond-
gya, az ágya félect egy kötelet kö
tettek , és azt fogta - meg , mikor 
meg akart fordulni. Annak-után-
na inkáb' meg - nehezedvén beteg
ségében , magához hozatá az Oltá
ri Szentséget, és nagy ájtatofság-
gal meg-áldozván, meg-adá a' lel
két az Iftennek, Szent Mihály ha-: 
vának harmmtzadik napján ,. .Kii-
ftus Limáknak négy fzázjhufeon-két;. 
efetendeje .táján, Honúriusl, és az; 

ifiú Teodófzius Tsáízárok iüejébert 
Szent Jéronimus igen nagy vénsé
gében hala-meg, a'mint Szent Ago-
fton mondgya. Az b teiie Betle^ 
nemben temettetek, és az-után üdó-
jártában Komába vitecék a' Szent
egyházba , meilyet moll nagyob' 
Sz. Mária Szent-egyházának hinafc. 
Sok tsudákat mutata az Iften e'di-
tsóséges fzenje.ember által, mind 
ékében, 'smind holta-után. AzA-
nya-fzen't-egyház úgy tiízteli őtet, 
mint egygyet a' négy Fó-Doktorok 
közöl, és az.6 tiizteíségére nagjf Inf 
népet ízentelj méltán-is fő-képpen 
R.omában,.mint-bogy ott tanóit, ott 
kereíztek«tett-meg, és ott nyugfíik 
az ó Sz. telié. Koveísök a" miben le
het ezt a' Sz. Atyát, hogy azlfun ir« 
galmaísága-áítal, és e' Szentnek efs-
dezéfe-által nyerhefs&k-el az 6r6k 
boldogságot, Anxyu 

Szent 



Szent Márton Pűfpők életé. 4%j 

Szent.MARTON-Ptifpok élete. 
Mqffíus Péter fifuita-által'fummá-

ka foglaltatott. 
í.Tkyf Arcon a' Kriftus jésusnak 
' Í V J . nagy fzolgája, igaíságnak, 
jés Apoftoli méltóságnak erős meg
tartója , Magyar-Orfzagban Szabkria 
nevű varasban fz&ieték , Nemes, 
Anyáktól világ-fzerént , de Pogá
nyoktól. -Az Attya Kapitány, vők 
á'- Romai Hadaknak feregiben ,• ki 
végezetre vifzfza jőve Magyar-Or-
ízágba, hogv nyugodalmadon él*: 
heffen hazájában. Márton tiz efz-
tendös lévén , a' Szent egyházba 
méné, az Attya akarattya-ellen, és 
kére , hogy bé-iratafsék neve azok-; 
nak könyvébe-, kik Keretztényekké 
akartának lenni. 'Az-után Itteni 
fzolgklatnak dolgaiban foglalk ma
gát ; és íémmit egyebet nem kí
vánt , hanem tsak az Mennek tet. 
fzeni mindenkor az íften fzolgai-
val nyájaskodván a' Szent-egyház-
ban. Ottan iráft tanulvánT és.jó 
erkőltsóket, a' puíztába akara men
n i , hogy magán való életet vifel-
lyen: de Komából egy parantsolat 
}"6ve, mellyben a' vők parantsolva, 
hogy az öreg vitézek fiai magokat 
be-iratnák, és fzemélyek - ízerénc 
inennének a1 Szolgálatra, a'közön
séges hadakozáíbkban. Az-okáért 
az Attya, ki a* fia fzent igyekeze
tét el akarta fordítani, bé-irata 6-. 
t e t , és ja, hadba kfildé, jraidóijucj,-; 

zen-öt efztendös volna. Konftkn-
tzius Tsáízárnak a' nagy Konítán-
tinus fiának idejében.; feolgálván 

. az hadakban,. leg-tóbbet, mint-egy 
ór*állásban , Qkfz-Orízágnak Pa-
via nevfi várafskbati ,. múlatott. 

, Egy fzolgája volt, kinek 6 gyakor
ta fzolgáit, alázatofságtól viíeltet-
vén: egygyfitt evett véle, és faru
ját le-vonta,: és meg tifztogatta. 
SSt azt mondgyák, hogy egyfzer 
egy jó . terméfzetö. fzolgája lévén, 
ki hiven, és jól fzolgáit néki, el-
botsátocta azt, és. m.áft: kerefett, 
ki ellenkező vólq.a, hogy néki ti-. 
rés fzenvedésre kikahtaatofságpt_* 
adna. Három efztetjdö.alatt, mk 
nek-elócte megrifere.rzceltethék:, a% 
hadakozkfokbart volt foglalatos, de 
mindenkor . el-távoztatta.. a' vétke
ket, meliyekben a' vitézek el-fzok-
tak merülni: Kelemetesii ember-' 
séges,. barátságos^ tifzta életű,ifitt 
volt, igen alázatos a' tárfaihoz ; 
és mértékletes minden, cselekedé'' 
tiben : úgy-annyira , ttogy inkáb' 
fzerzeteíhek , hogy-fem vitéznek 
látfzot lenni; és minek-eKkte megr 
kerefzteltetnék,, mind a?okat,tse-
lekedte, mellyeket az igaz Kerefz-
tény ember fzokatt: cselekedni. 
A' 'zóldot, mellyel néki tartoztak, 
fel-vévén, többet nem akart magá
nak tartani, hanem tsak a'mnenyi, 
3' imaga^; és/zplgkja táplálására 

fe&k-



•%.&&•" Szent Márton 
ízftkséges vóltj a' mi meg-mara
dott , mind a' ízegényeknek adta. 
Ezek a' jóságos tsdekedetek, mel-
lyeket Márton gyakorlott, kelle-
meteísé, és fzerélmeteísé tették 
6tec minden emberek-el&tt. 

a. Történek cgyízer,-hogy be
menvén Ambián nevfi várasba, 
melly Frantzia Orízágban vagyon ̂  
láta egy fzegény mezítelen embert, 
ki alamisnát kére azoktól, kik ál-
tal-mentenek, téli Sdő lévén, és 
olly rettenetes hideg, hogy a' miatt 
fokán meg-holtának: Márton ak
kor fegyverében lévén, nem vala 
íőb' néki a' felsó ruhájánál, melly 
mentének, vagy paláftnak hivat
tatik. Látván azért Márton, hogy 
íenki nem volna fegétséggel a' 
feegénynek illy nagy fz&kségében, 
A' paláftyát a' kardgyával két-felé 
QÍztván, egygyik réízét a' fzegény-
nek adá , maiikat magának tartá. < 
E* kónyőruletefségnek kezdetét fo
kán lácák , és némellyek nevetek, 
látván , hogy nem volna tób' néki 
annál a' felső ruhájánál; némel
lyek pedig ízégyenlették, meg
gondolván , hogy foha ók ollyan 
dolgot az Ifteni , vagy felebaráti 
feeretetért nem tselekedtek , noha 
meg-ruháztatták vúlna a' ízegényt, 
röég-is ruha-nélkűl nem maradta-
áak volna. Következő éjjel Már
ton látá a? Kritlus Jésuíl bé-fődóz-
Te a* paláftnak féi-rétzével, mel-
lyet 6 a' ízegénynek adott vala. 
Áz-után hallá az Úr Jésus Kriítuít 
&üllaaia2.Angyalokoak5 mondván";-

Pufpok élete. 
Márton még Katskumsnus léjén fez.. 
%d a' ruhával meg-rubáxött engem. 
Ebben bé - tellyeíídék , a' mit Kri* 
{tus Urunk annak clótte tanított: 
Bizony mondom néktek; valamit 
egynek az én leg-kiíTebbik atyám
fiai kézfii cselekedtetek , nékem 
tselekedtétek. Matt. a ? , v. 40, 
Ezzel Szent Márton fel nem_» 
fuvalkodék -, kevélységbe nem 
esek, sőt hálákat adván a' Kriftus 
Jésusnak, mingyárt meg-akara ke-
refzteíkedni, és el-akará hadni a' 
világi vitézségnek gyakorlását; de 
a' Kapitánytól, és a' hadi Fejede
lemtől kénfzerittetvén, meg-vára, 
hogy el - tellyék" ideje hivatalival 
nak_j». 

3. Tizen-nyóltz efztendős volt, 
mikor meg-kereízteketett, és az
után még két eíztendeig vitézke
dett. Annak-utánna el-hagyá azt 
az életet, békefiégnek alkalmatok 
ságával, melly tsudálatos - képpea 
következek : Mivel - hogy a' Né
metek nagy roppant hadi íeregek-
keí bé-menvén Frantzia - Orfzágba, 
kegyetlenül rontyák vala a' Romai 
ímperiumot. Azok ellen külde
tek Konítantziuitjl Juliánus Tsá-
fzár, ki minek-előtte meg-fitkóz-
nék vélek, a' vitézeknek ajándé
kokat akara ofztogatni. Szent 
Márton jő alkalmatoíságnak. állít
ván ezt lenni az el - batsazisra, 
midőn elő - Izólliták 6tet, Kerefz-
tényi alázatoísággal monda Juliá
nus Tsíízárnak: Eddig te fzol-
gád ? és vitézed voltam , eog^d*-

meg 



Szélit Márton 
ffleg Ifrimáti hogy a' Kriílus Jé-
sus fzolgája , és vitéze {legyek. 
Az én íéfzeniröl való ajándékot 
add máCoknak;; mert; nem fzabad 
nékem kezeimet vérben ferteztec? 
nem. Ez .-igékérc igen meg-hara^ 
gaván a1 Tirannus', gonofz fzemek-
.keí: nézé ötét , mondván ; Nem az 
ájcacofságtóí ,. hanem a' követke
zendő ,. hartznak 'félelmétől vifél-
tetvén, kérfz te moftan fzabadsá-
got- Akkor Szent Marton nagyotr 
bátorsággal feleié, mondván: Lásd-
meg oh Tsáfzár, ha a' pénznek 
tneg-vetéfe, a' félelemtől fzáraiazik 
ihkáb', hogy-fem az ájtatofságtól. 
Holnap meg - fitközéfnek idején, 
kéfzen akarok lenni, mindennéma 
teíli fegyver nélkül, tsak a' Szent 
Kerefztnek jelével, a'pogány el
lenségnek el-rendelt feregi kőzött, 
által-menni. IUy bátorságos fele
léséért inkáb' bofzonkodván Julik* 
nus , mingyárc fogságba téteté 
ötét* hogy más nap meg-prúbál-
ván, minden fegyver-néíkfil az el
lenség eleibe , küldgye. Más nap 
jó reggel, minden reménség feietc, 
a' Barbarus népektol kövecek jó-
vének ajándékokkal, nem tsak bé-, 
kefscget kérni, hanem fzővetségec 
tenni, hogy a' Tsáíz&r hatalma alá 
vetik magokat. Minnyájan el-hit-
ték , hogy e' dolog iftentjil adatott, 
és a' kik a' Mártonízent életéttud-
ták , az ö érdemének tulajdoní
tották, ditsőitvén azlftetst, ki egy 
emberért, fok ezeréket a' rettenem 
tes yeízedelemtöl irgalniaflan akart 

Ssínstlt Elete, 

Pűfpők életé, 42f 
meg-fzabaditani. Mert' noha a* min
denható Úr Iften , más módon-is 
még-fzabadithatta volna Szene Már
tont ezer veízedelmek - között - is f 
•meg- rettentvén , és futamtatyári 
•mindazokat, kik meg-akarták vol
na ötét bántani; mindaz-álra! az 
Illeni gond - vifelésnek gyönyörű
séges rendeléfe - fzerént, illend&b' 
volt a' Szent Márton erkölcsihez, 
és békefséges terméfzetéhez, hogy 
meg-egygyezéfnek úttya-áltaí fza-
badullyon-meg inkáb', hogy-fem 
fókáknak vefzedelme, és halála-
áltál. 

, 4. Az-után Szent Márton, Sz„ 
Hiláriushoz a' Piktáviai P&fpökhöz 
mérne, kinél kevés ideig maradván, 
az ö fzent erkölcsit meg-tanóla. 
Nem fokkal az-után meg-inté ötét 
az Iften, hogy menne Magyar-Ör-
fzágba, az attya-fiaínak lácogatásá-
ra , és fegétségére, kik a' pogány 
ságbói még nem tértek vólc meg, 
El-kéredzék Szent Hilárius P&íp&k-
töl , nem kevés kóny-hullatáíFai 
mind a' két réfzröl, az egy máíiól 
való el- tá vozásérc. Minek - elötse, 
el-bocsátaná ötét a' Pfiípók,' Ekízor-
tzifzckvi rendelé, és igen kéré4 hogy 
mennél hamaréb' vifzfza - térne, 
Eí-menvén Szent Márton,., halálos 
vefzedelemre talála az'útoh: mert 
a' tolvajok meg - akarkk ötét ölni, 
az egygyik fel - emelé a' fejízét, 
hogy ötét meg-íebeíicse, de a' ma
lik eleibe vécé fegyverét , és a' 
vágáftúl meg-ókalmazá r mindaz.-
által. Szení Marton femmit nem 

Q q q" • £íle. 



49© Szent Mártott 
fele. Kérdek ótet, mi az oka , 
hogy nem féke ? Felele nékik: 
Mert nékem olíy Uram vagyon, ki 
íoha el-nem hagy engem nagyob' 
fzökségemben.: Innét alkalmatos
ságot vőn Szent Márton, a Kri-
ftus Jésus prédikálására, és egy a' 
tolva jok-k6zftl meg-tére, fzerzetes 
emberré lón , ízent életet vifelc, és 
ifteneffen múlt-ki e' világból. Me-
diolánum váraísác meg - haladváa 
Szent Márton, elöl-találá az ördö
gét ember képében , ki midőn kér
dené , hová menne; felele néki Sz. 
Márton: A' hová. az Iftentól hivat
tatom- Monda az. ördög: Akár 
hová meny, és akár mi "dologban 
foglallyad magadot, mindenütt el
lenkezőid léfznek néked. Monda 
Szent Márton: Az, Űr a% éajegitőm, 
nem félek, mit miveüym nlktm a% 
ember. Pfa/m.117. v.6. Ez igéket 
halván mingyárt el-enyé(zék az 
őrd&g. 

5-. Magyar-Orízágba érkezvén 
Szent Márton, a' Krütus Jésus Hi-

" tét prédikáílá az attya-fiainak .* Az 
Anaya meg-tére, de az Attya meg-
inarada a' balványozásban. Az-utá'n 
fok emberek térének - meg az igaz 
hitre az ö példa-adáfa, és tanicáfa-
által. Áz fidőben az Arriánufok 
eretneksége igen ki-terjedett volt 
abban a'tartományban 3 a' hol pré-
dikáil vala Szent Márton, és mint
hogy nyilván , és bátorsággal elle
nek mondott , igen üldöztetett 
azoktól. Egyfzer fogságba tévék 
&et , és mindenek előtt igen meg-

Pűfpok életé. 
oftorozák: azzal nem elégedvén 
feámki-vetésbe kőldék őtet. Ki
menvén azért Magyar - Orfzágból 
Szent Márcön, vifefza-tére Franczia-
Orfzágba, és meg-értvén, hogy Sz. 
Hiiárius .PSfpök-is fzámki-vettetetc 
az Arriánufoktóí, Olafz-Orfzágba 
méné, és közel Mediolánuro várat 
sához egy Kalaftromat épke, a' ha-" 
vá fokán óízve-gyűlvén a' Kerefz-
tények fzerzetes életet élnek vala 
Szent Mártonnal egyetemben. J>e 
ott-is igen üldöztetek Aukfzentzius-
tói , gonofz Arriánus eretnektől, 
ki minek-utánna ezer bofzízusággal 
illette vóliu ötét , végezetre a' vá-
rasbói-is ki-veté* Szent Márton 
bé-menvén egy hajóba, által-rnéne 
a' tengeren egy ízigetbe, mellyet 
Galinariáhak hittak. Egy Szent 
életű Pap lévén az ő táríaságában, 
egy darab ideig miad ketten ott ma
radinak, tsak füvekkel, és gyöke
rekkel táplálván magokat. 

6". Annak-ucánna meg-értvén, 
hogy Szent Hiiárius vifzíza-tért a" 
maga Pt'tfpókségébe , eí-tekéllé, 
hogy látogatására menne. Oda ér
kezvén, nagy őrömmel, és ízere-
tettel fogadá őtet Hiiárius. Ott 
maradván Szent Márton, másKak-
ílromat-is épite közel Piktávia vk-
rafsához. Egy Katekuménus oda 
menvén j.a'Szent erköksöknek, és; 
KLerefztényi tudomáaynak . tanulá
sára ;.• történek , hogy a' Szent Már
ton távul-létében , *az ifiá halálos 
betegségbe esvén, meg-halna. Mk 
dón* a' ízérzetes emberek eltakarnák 
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Szent .Marton 
httt temetni , oda étkezek Szent 
Marton, nagy fajdalmát mutatván, 
az 6 tanítványa haláláért. Bé-men-
ven az házba, a' hol a' teíl vaja, 
meg-parantsolá; hogy minnyájan 
ki-mennének : bé zára az ajtót, és; 
alázatoffon imádkozni kezde: két 
uráig marada az imádságban. Vé
gezetre a' meg-hólt ifiú víízíza kez-
4é nyerni az érzékenységeket, és 
vifzíza-térvén: a' lelke , fel-támada. 
Mellyen lárván a' ízérzetei embe
rek , nagy hálákat adának az Iften-
nek, és a' fel-támadott ifiú meg-
kereízteketék, és az-után fok eíz-
teadeig élt jó egéfségbea. És né
ha elő-beízéllette, a mint a' telté
ből ki-menvén a' lelke , egy Kirá
lyi fzék eleibe vitetett volt, melly-
ben fik a' Bíró, ki rút fetetes hely
re alatson rend-béli népek közé 
ízententziáztaotet: de azon órában, 
két Angyal a1 Szent Márton érette 
való kónyőrgéfít bé - mutatá a' Bí
rónak: parantsolá azért a' Bíró az 
Angyaloknak , hogy botsáfsák viíz-
íza ötét, és adgyák - meg' az Itten 
fzolgájának. 

7. Nem fokkal az-után, egy 
Lupiizinús nev& gazdag fó ember
nek mezején ákal-menvén Szene 
Márton , elöl - talála egy féregét, 
kik lim.k , és keíeregnek vala; 
kér !é őket, miért íirnának: meg
értvén , hogy egy attyok-fia, a' 
Lupitzíuus Izolgái kézül, az őrdóg-
tói msg tsalatván, fel-akaíztotca 
magát, és illy gonofzúl végezte éle
tét; konyórílyén lajta Szent Már. 

P-úlpok é l t té , 4 9 1 , 
ton, bá-méne az házba, a'hol an
nak a' teíte vala, és onnét-is ki-
köldvén a népet, alázatoffon imád-
kozék , és mint Elizéus Próféta , 
ki-terjeízté magát a teftre, és a' 
meg-hólt ceftnek fzíve, vifzfza -vé
vén a' terméízet-ízerént való meleg
séget , mozgatni kezdé kezeit, lá
bait, és a'fejét, úgy annyira, hogy 
a'karját ki-terjeíztvén, rneg-fogá 
a' kezét Szent Márton, és fel-emeí-
vén őtet lábaira állata, ki az háznak 
ajtajáig követé Szent Mártont. 
Mellyet látván az embereknek fö-
kaskga, igen tsudálkozván, és nagy. 
őrömmel bé-telyén, meg nem fzfin-
nek vak ditsóiteni az irgalmas 
lítent. 

8. Immár minden felé ki-terje-
dett vala a' Szent Márton hire, 
minnyájan Szentnek , és az Iften 
előtt hatalmafnak tartották őtet-
lenni, és Apoíloli fzemélynek. A' 
Turonia-béliek azon kerék őtet, 
hogy az ö Piifpökjők. lennej de 
igen nehéz dolog vala ki-venni Ő-
tet a' Kalaílromból. A' kik éret
te mentenek, egy mefterséggel élé
nek , hogy magokkal el -. vihefték 
őtet: mert egy ember, nem melz-
fze a' Kalaftromtól, ki ó-véle fok 
jót tselekedett vala, monda néki^ 
hogy a' felesége igen beteg Piktá-
viában, és azon kére, hogy men
ne oda látogatására. Szent Már
ton ki - menvén a' Kalaftrorribél, 
meg-ragadák ócec á Turoniai kö
vetek, és magokkal, mint egyerő-
fzakkal el-vivck őtet. A* Turona 
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varas-béli kSfség igen nagy öröm
mel fogadá Szent Mártont, min-
nyájan egy fzóval kiáltván, hogy 
boldogok léíznek ók , mint-hogy 
illy alázatos, tudós, és nagy fzent 
ember léfzen az 6 Attyok, és Páfz-
torok. Minek -utánna Pöfpök-
ké vákfztaték ; noha el - változ-
tatá rendét, de meg nem változ-
tatá életét, mivel olly alázatos 
volt ," és olly alatson ruhákoan 
Já r t , mint-az-elótt. Tifztének 
és hivatallyának eleget téfzen_» 
vala, igen fzorgalmatos vóít kö
zönséges Jót Izerzeni az ö gond-
vifeléfe-alatt-valóknak, és mitíden 
gonofzt, ká r t , és vefzedelmet igye
kezett azoktól el-távoztatni. Meg
feddette a' vétket, ditsérte a' jó
ságos tselekedetet j és femmi 
dolgot hátra nem hagyott, mel-
lyet néki illendő volt meg-tse-
lekedni. Hogy az 6 hivatallyá
nak , fó-képpen az Iftenhez, eleget 
tegyen , egy Kalaftromat épite , 
egy magas hegyen, két mély földel 
távúi a' váraitól, a' hová némelly 
fzerzetes emberek őfzve gyűltek , 
néki-is lévén ottan egy tzéllája, 
mellyben gyakran találtatott imád
kozván, és Iíleni dolgokról elmél
kedvén. A' ízerzetes emberek, 
kik kevés údö alatt nyókzvanon 
lének , a' Szent Márton Píifpök 
példájától fel-indíttatván , tilzta-
ságban, ízegénységben , engedel-
mefségben, böjtölesben, és fz&n-
telen való imádságban foglalták 
magokat, és eeve-fzőrből tsinált 

. Pufpók éteted 
ruhában jártak. Az 6 ételek igen 
mértékletes volt, és fenki közűlók' 
bort nem ivott, ha beteg nem vóif 
igen ritkán mentenek ki a' tzéllá*.-
jókból , hanem tsak a' mikor az 
Ifteni ditséretre őfzve-gyükének.' 
Illy fanyara élet annál tsudálatosb' 
volt: mint - hogy fokán közfilók 
nagy nemzetű emberek voltak, kik 
az előtt gyengén, és frifíen tartat
tak. De olly nagy fanyarú peni-
tentzia tartáft a' Kriílus fzerelmé-
ért minnyájan fel - vállaltak, kik 
kózfil az után íbk Pőípőkők vá-
lafztattak, kívánván a' nagy vára-
fok azoktól igazgattatni, kika'Sz. 
Márton Pöfpők tanitáfa- által olly 
nagy emherekké lettének volna. 

9. Mivel-hogy nem tsak befzé-
dével, hanem tselekedetivel, fő
képpen alázatofságával, és feleba. 
rati fzereretivel, minden tekéllé-
tefscgre indította, és tanította őket 
Szent Márton Pftfpők. Az útón
jára embereket fzeméiy válogatás* 
nélkftl bé-fogadta, és mértékletes 

-tefti eledellel táplálván őket, az
után győnyőrfíséges lelki eledellel 
legeltette: intvén őket, h,ogy fuf. 
fának a' tefti, és az el-mulandó ví-
lági kívánságoktól: józanon; tifz-
tán, fzentöl, és igazán élvén, eröl-
kődgyenek Kriftus után Mennyor-
fzágba menni. Elejékbe adta a*Sz. 
Paulinus Nolai Pfifpők példáját-is, 
ki minek-ucáhna az Iften fzerete, 
téért minden gazdagságát a íze-, 
gényeknek fegétségére adta volna, 
végezetre magájt-is igen nehéz fzok 
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gálatta adta á' Szaratzénufoknak , 
hogy" a1 rabokat ki-vákhaffa. Hlyen 
fzép példákkal," de fokkal inkáb* 
a' Szent írásból ki-fzedett paran-
tsolatokkal, ífteni, és felebaráti 
fzeretetre fei - gerjefetette Sz. Már-
ton PüípSk azokat , kik 6 hozzá 
mennek vala. Á' Szent Pál Apo-
ftol tankáfa - fzerént: akár evett , 
akár ivotc, akart írt, akár oívaíbtt, 
akár emberekkel nyájaskodott, min
deneket az Iften tifztefségére tse-
íékedett. Mindenkor arra figyel
mezett , ki az embereknek még lé-
péfit-is meg-fzámlállya, ki minden 
hivalkodó fzóról feámot véfzen, 
ki el&tt fenki el nem fzaladhat. 
Nem tsak nappal,, nem veíztette 
az idét, hanem fokfzor egéfz éjjel-
is vigyázott, imádkozott, és egyéb 
lelki dolgokban fáradozott. Tsak 
annyi tapláláft, és nyugodalmat 
engedett teliének, menyit az u-
tólsó ízűkség kívánt. Okoífan ma
gára vigyázót, hogy máfokat ne 
itiílyen, a' mint lehetett, igafság-
fzerént, minden dolgokat jórar' ma
gyarázott , mindenkor meg - akar
ván felebarátinak hírét nevét ól-
talmazi. Bofzfzuság - tételére, rá-
galmazáfokért, irigységekért, mel-
lyeket, tellyes életében fzenvedetc 
az 6 ellenségítól, és úldéz6ic&l, 
jóval fizetett azoknak, imádkoz
ván az 6 vétkekérc. Alkalmatof-
sága lévén jól tett, és fcolgák azok
nak , kik otet gyűlölték, és üldöz
ték: fen kit azok kózül ki nem re-
kefkect az 5 barátságából. Soha 
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nem láttatotcheába nevetni, vagy 
fzomorkodni, mindenkor tsendes 
békefséget tartván fzivében, akár. 
kellemetes, akár unalmas dolgok•'• 
történtének. 

10. Néha Szent Marton P&f-. 
pók kedves beízédeket-is mondott, 
Izép lelki tanúságokat ki hozván 
azokból: Egyfzer egy meg-nyitt 
juhot látván, monda: Ez az állac 
bé-tSkotte az Evangéliom paran-
tsolattyát, mert két ruhája lévén , 
egygyiket annak adta , a' kinek 
nem vók; mi-nékunk-is így kelle
ne tselekednfink. Nem íok id& múl
va úgy-is tselekedék, merc egy
fzer el-kéfz&lvén, hogy Misét mon
dana , egy fzegény mezítelen ember 
alamifnát kére t&le: a' Szent Pfif-
p&'k meg-parantsolá az Efpereftyé* 
nék , hogy venne ruhát annak a 
fzegénynek: de el-menvén az Efpe-
reíl igen késék vifzfza j&ni, 's nem-
is akará azt tselekedni. Az-oká
ért a' fzegény koldus bé-méne a' 
Sekreftyébe Szent Mártonhoz, 
mondván, hogy meg nem adták-
néki, a' mit parantsolt vók. A' 
Szent Pfifpók maga tulajdon ru
háját le-vetvéa, a' fzegénynek adá. 
Az-ucán bé-menvén az Efpereft, 
monda: a' P6fp6ket várja a* köfség, 
hogy Misét halgaffanak. Monda 
a' Szent Páfpők: Ki nem mehetek 
addig, mig a' ruha meg nem adatik 
a' fzegénynek. Felele az Efpereít: 
Hints itt a' fzegény, immár dolgá
ra ment. Monda Szene Márton: 
hozzátok-el ti a' X«hát, léfzen fze- •• 
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gény, kinek adaisék. Ki-méne az 
Efpereft , mint egy bofzonkodvan, 
egy alacsony rend-béli ruhát von , 
és a'.Szeat Puípók elejébe vécé, 
mellyet & fogván, magára vévé, 
és Misét mondani kéfzűié. Az
után mikor a' Kriítus Szent Teltét 
fel akark emelni; mint hogy a' ru-

*.?,-tónak, melly néki adaték, rövid 
ujjai valának, réfz-fzeréat a' karjai 
mezítelen láttzanak vala % ízéieflek 
lé,vén a' Kamsa ujjai: némellyek az 
emberek, kóz&I, kik a' Szent-egy
házban voltak, láták az Angyalo
ka t , a' P&fpők karjak '-bé-íedezni, 

. ízép aranyas, kefzkenyökkel, és 
nagy világögág tűnd&klék. Ugyan 
ottan más tsuda - tétellel - is meg-
ditsoké az Iftenn Szent Mártont, 
mert igen fzép fényes tsillag jelenvén 
meg-állapék az 5 feje-felett. Jól
lehet nagy irmep volt akkor, és 
fok népek vókak jelen, mindaz-. 
által ezeket a' csudákat többen nem 
láthatták, hanem egy a' Papok-
kőzul, egy a' fzázek kózal, és 
hárman a' ízerzetes emberek kózől. 

I I . Midón egyfzer Szent Már
ton az 6 Pfifpöksége alatt való 
Szcnt-egyházakac látogatni menne, 
mellyet ízorgalmacoííbn cselekedett, 
íokaknak leikí épületére; a' tárfaí 
egy - keveísé hátra maradának , ö 
pedig egyedfii eléb menvén, kato
nákat taláia elől ,, kik egy kocsin 
íietye mentek, de a' kocsis lovak 

. Szene Márconc látván meg-ijedé-
nek,, és el-akarván ragadni a ' ko -
tajjj Öízve-keveródének: az-okáérc 

Pűfpők élétc* 
igen bofzonkodvan a' katonák, fei, 
ugordának a' kotsiról, és nagy ke
gyetlenséggel Szeat Mártonra ro-
Kanáriak, ki mivel-hogy a' Kriítus 
kereízcét igen fzeretce, midón nagy 
duh&íségget verettetnék, meg nem 
nyicá a' izájác, hanem csak vefzcég 
állott, mig meg-febéíicetvén, hóit 
elevenen a' földre efnék: e' go-
nofzt tselekedvén az, Menteiének, 
a' kotsihoz vifzízá - ménének. A-
zonközbe el - érkezének • a* Szent 
Márton cárfái., kik látván ócet vé
rébe keverve, és fok febekkel meg
terhelve fekuni.; fzomorú ízi vei., 
fel-emelvén»-egy fzamárra tévéje 
6cet, és íietséggel el-ménének. A' 
gonofz katonák pedig feinmi-kép-
pen nem áilithacák helyre a' lo
vakat', hogy onnan cováb' mehet
nének; sót azon helyen mozdúl-
hatatlan állottak' a lovak , úgy
annyira hogy nagy kiákáfokkal i 
íok veréíekkel, csak egy lépé ni 
fÖldre-is nem indithacák azokat. 
Végezetre minek-ucánna heába el-
fzaggatták vóina a' korbácsokat a', 
lovak hátán , és fok dorongokat 
rontottak vóiíia, meilyekec a' kÖ-
zei-való erdőből vágtának: efzek'-
be kezdek venni a' hamis férfiak, 
hogy Itteni igafság-fzerént vóina a' 
dolog : furdaltatván a' leiki isme* 
rettól, hogy olíy iíientelenSl cse-
lekedtenek a' fzegéay úcon-járóval, 
meg-kérdék nánellyekcól, kik elöl 
találcák Szent Mártont;, ki volna, 
a* kit ízam'iron vittenek a' tárfaL. 
Meg-ércvén, hogy Szene Márton^ 



Szent Marton 
'(kinek névé "fokkal tekéntetesb' 
vők , hogy-íém fzeméíye. ) meg-
ifmérék, hogy igen gonofz vécék
be , úgy - mint fzentség - térésbe 
eftenek volna, és látván- az Iften 
bofzfzú - állásat Önnön magokon, 
és félvén gonoízízab' fzerentsétől; 
mind egygyig a' Kriílus fzoígája-
ucán futának, kit el-érvén j nagy 
fírájffal, jajgatáíTal, a! földre est
nek} fejekre port hintvén, a' mel-
lyeket vervén, alázatofön botsán a-
tot kérének; és fzabadságot az el
menetelre. Szent Márton Pűfpök, 
elévé megértvén e' dolgot Ifteni 
f elentés-által, meg jövendölte va-
la a' cáríaínak. Az-okáért nem ú)-
ság vóít el&tte a' vitézek peniten-
tzia-tartáíá , nem-is vécé nékik (ze
niekre e" bofzfzuságot, hanem ke
gyelten fogadá ókét , és ájcatCK 
imádsággal kegyelmet nyere nékik 
az lftentöl, hogy el - meheffenek, 
és jó fzerent-iéirenjárhaíTanak: azok 
tsudálkozván a' Szent Márton kó-
nyör&letefségén , mint-egy piron
kodva el-menének tóle. 

i a . Nem kell el-halgatni a' Sz. 
Márton Pftfpők békefséges tűrését, 
me;lyet a' maga tulajdon Anya-
fzent-egyházában mutatott egy Pap
hoz, kitBrkziusnakhittak: ezfzer* 
zetes életben, regulák alatt, fze-
génységben, és engedelmefségben 
fel-neveltetvén, mihent az Egyhá-
%{tilzt-vifelésre fel-emeltéték, úgy 
meg-gyözeték á* fzemeknek kíván
ságától, hogy nem tekéntvén az 
étébbi életére, fe.m jelen-való hi-
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vatallyára, fem az emberek ízavaí-
ra, a'vüagi dolgokban el-kezde rae-
rfilni, lovakat, és egyéb marhá
kat tartván : fok fzolgákat, jobbá
gyokat , és rabokat máfoktól meg-
vévén. E \ dolgok sértegetik vala 
fzívét a* Szent P&fpöknek, ki mi-
nek-utánna könyörgött volna az 
Iftennek 6-érette, el nem mulatá 
mind édes beízéddel, mind dorgá
ló igékkel eleibe adni néki a* rúc 
botránkozáít, melly következendő 
vói t , az 6 vifzfza - fordult m2ga-
vifeléséböl, és erkölcsiből. Kére 
ótet, hogy cmlekeznék-meg régi 
el-tekéllet fzándékáról, és gondol-
ná-meg , hogy a' Papi-rend meg 
nem menti őtet a* ízerzetes -élet
nek tekélletefségétöl, söt arra kén«. 
fzeriti, hogy minden világi kíván
ságot , és gyönyörűséget meg-vef-
fen, és nieg-utáliyon. Mivel-hogy 
a' Prófétával tsak az Iftent válafz-
totta magának réfzöl, és öröksé
gül : Az Ur az én örökségem, és 
pohárom réfze : te vagy, a' ki még
adod az én örökségemet nékem. 
P/a lm. if. v. f- De Britzius mint
hogy a' világi kívánságnak prédául; 
adta vők magát, kevés kéfzülettet 
találtatván az űdvöséges intéfnek be
vételére, akkor tsak el-halgatá: de 
az-után nem akarván az igaíság ti
tán járni, az ördógtöl-is izgattat-
ván, úgy-annyira fel-gyukda, hogy/ 
más nap, az orvofság méreggé yál-: 
tozván, nagy dfihőiséggel a Kala-
ftromhoz méné,' és ottan ki-önté 
haragjának dönófségéc Szent Már

ton 
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coa ellen, fókáknak jelen - létében 
ízidalmazván 5 rágalmazván, gya
lázván , és minden boízusággal il
letvén 6tet: és csak alig tarcózta-
tá-meg magát* hogy a5 kezét-is ha
sára nem veté. Nem vők ez új
ság az Iften emberének , mert tsak 
az előtt láta kéc őrdógót, kik Bri-
tziuft ingerlettek az hamis bofzfzu-
álláfra. Az-után hafonló duhőskő-
déífel, a mint elő - rohant vala , 
viízfza-fordúla Britzius. De Szent 
Márton Púfpők, nagy buzgósággal -
kezde az ííiennek imádkozni ö-
érettet és Britzius meg-világoíittat-
ván , magában Izálla, és efzébe kez-
dé venni hamis tselekedetit, és 

-töredelmes fzível meg-bánván vét
keit , mingyárt vifzíza - téré , és 
nagy pironkodáíTal a' Szent Már
ton lábaihoz borulván, nagy alá-
zatoísággal botsánatoc kére tőle. 
Nem volt nehéz botsánatot nyerni 
a t tól , ki nem azért * hogy hamif-
ían rágaímaztatott, hanem az 6tet 
rágalmazónak gonofságáért, és an
nak meg-téréséért imádkozott. 

13. Sok nagy rend-béli emberek 
tsudálkoztak, hogy Szent Márton 
illy könnyen, mjnden bnntetés-
fiélkál meg-engedé gonoíz tseleke
detit Brkziusnak : de 6 a' tóbbi 
kőzött azt feleié 5 Kriftus Urunk 
Judáíl el fzenvédte, és én ne ízen-
vedgyem-e' - el Britziuft ? De ki
mondotta- volna, hogy illyen ví--
lági jókon kapdozó , meg-általko-. 
dott kevély ember, mint Britzius 
volt, atinak-ucánna P&ípokké, és' 
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fcenc emberré légyen ? Mindaz-által 
az Iftennek ki-mondhatatlan nagy 
jó-vólca j a' Szent Márton efedezé-
íiérc Britziuíi fel-emelé Pufpőkség* 
r e , és feent emberré tévé. Midőn 
egyfzer Britziuítól rágalmaztatnék 
Szent Márton Pfifpők, monda né
ki .• Édes fiam, én meg-nyertem az 
Iftentől, hogy húltom-után, te légy 
Püfpőkké. jól eízedbe ved', hogy 
a' Púfpőkségben fok háborúságo
kat fogíz-fzenvedni. Felele Britzius; 
Nem-de igazat, mondok-e1 én, hogy 
ez az ember efze-nélkfii betzél? De 
nem fok udő múlva, e' uralomnak 
völgyéből, által - menvén az érőig 
ditsőségbe Szent Márton P&fpők, 
tetfzék az Iften bólts gond - vifelé-
sének , hogy Britzius noha kevély 
volna, mindaz-áftal igen tiízta éle
tű a' kőíségtól, és Papi-rendek
től , viízEza-vonás nélkfil a' Pöípő-
ki Méltóságra válaíztatnék. Melly 
tifztben meg-ifmérvén, és meg-job-
bitván ifiúságának íbgyat^kozáfit i 
ízentöl vifeié magát. Es hogy 
Szent Márton profétáláfa bé-tellye-. 
fednék , fok háborúságokat, és fil-
dőzéfeket fzenvede a' kegyetlen fit: 
dőzőktől. 

14. Szent Márton Píjfpók min--
denkor maga tárfaságában tartott 
némelh/eket a' ízerzetes emberek-
közül., és midőn némelly napokon 
meg - maradott a' rKaíaltomban # 
vifzíza - tervén a' várasba, minek
előtte bé-menne, a' gonofz lélek-, 
tői meg-ízállott emberek ; meg -ér
zették, bizonyos Jele adván, hogy 
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igen félnének, és nagy gyötrelmet 
íienvednének a' gonofz lelkek_s. 
Ugyan azon tortént egyéb vára-
fokban, meílyekbe- bé-akart menni. 
Sok id6 kívántatnék el-fzámlální, 
ffieSíy fok betegeken gyógyitoct-
jneg Szent Mártán Pöípök ájtatos 
buzgó imádsága által. _ A r többi 
között egy Pauünus nevű ember
nek a ízemé bőre - úgy meg - n&tc 
vóí t , hagy meg-keliett 'volna mi
atta vakulni; és igen keíerves faj. 
dalmát ízérzete néki-: Szent Márton 
meg-tőrlé egyfzer a' kefzkenyöjével, 
és Pauünus minden fájdalomtól 
m'eg-ízabadulván, fzépen meg-gyó-
gyula. Minek - után na" P&fpökké 
l&n, egy fzegény. őzvegy-afzfzony-
nak fiát halottaiból feí-támafztá. 
F tsudát látván, fokán meg-téré
nek a' Pogányok közöl. Mint
hogy annak-előtte két halottat tá
rna fztott volt fel, néha a' baráti
nak 7 és tanítványinak azt mondót-
ca, hogy 6 kétfzerte job' volt, 
minek előtte Pídfp&kké lenne, és a' 
nagy tifzt kksinné tette Ötét a' 
jóságos ti .lekedetekben. Ez igé
ket nagy alázatofságból mondotta, 
mert minek-utánna PufpŐkké lett, 
igen jóságos cselekedeteket mi-
velc , mcllyeket nem tselekedett 
annak-el6r.ce. Pűfpök vóit akkor, 
mikor Paris vára fsába bé - men
vén , láta a' váras kapujánál egy 
poklos férfiat, ki olly igen rút volt, 
aogy a ki reá nézett, még a'gyom -
ra-is iél-hkborodott. Szent Már
ton Piifpök hozzája . közelgetvéa, 
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meg-olelé , é.s ortzájác ortzájahoz 
kapcsolván, nagy fzeretettel meg-
tsókolá, és azzal mingyárt meg-
gyógyitá^ Pöípök volt akkor, mi
dőn meg-látogatván QtetSzulpitzius, 
ki az életét meg-írca, nagy fzere-
tectel fogadá ótec, igea kőfzönvén 
néki, hogy Tolóik várafsábói, éppen 
Turo váraísáig jótc volna az ő láto
gatására: önnön maga a'Sz.Pöípőkj 
meg-mosáa'lábait néki; afztalához-
ültetvén 6tet, inkáb' meg-elegiré 
lelkébea,hogy-fem teftében, az Iflen--
r&l^és mennyei dolgokról fzépen > 
és nagy bőltsen befzélgete néki. 

15-. A' többi között, ugyan SzuU 
pitzius Sz.Márton felöl azt írja.: Tsak 
egy halandó emberben, a' kivel nyá
jaskodtam, fem tanálcam annyi tudo
mányt, annyi elmét, annyi ékes, és 
rifzta befzédeknek bővelkedéséc > 
mint Sz. Mártonban : annál inkáb' 
tsu-dálkozom, mivel jól tudom, 
hogy az Iskolákat nem gyakorlottá. 
Az ö okoskodáfinak, és befzédinek 
vége, mellyre tzélozoct, volt, a' vi
lágnak rneg-ucáiáía, a'vétkeknek el-
távoztatáfá, a' jóságos tselekede*-
telinek fzeretettel való gyakorlata; 
és a'mit tanított befzédével, véghez, 
vitte azt tselekedetéveí, Az 6 b&jcó-
léfinek, vigyázáíinak, ceíli íanyárga-
táfinak nagy voltán ínkáF tsudáí-
kozhatni, hogy-fem azokat meg-tss-
lekednL Mindenkor a'földön'-hált, 
olly keveíéc akut', és kevefec evett, 
hogy csudálatos dolog, mint él
hetett oilyan-képpen. Soha hival
kodó nem volt: midőn az Anya-
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fzent-egyházbéli foglalatoíságoktól 
órefsége volt, a' Szene Iráft olva-
fta, vagy Illeni elmélkedéfekkel, és 
ájtatos imádságokkal tSlcfitte az 
íidőt. Oh boldog ember! kiben fo-
ha nem találtatott álnokság, vagy 
kép-mutatás. Soha fenkic vakme-
ro-képpen meg nem itéít, íe nem 
kárhoztatott: gonoízért gonoízízal 
nem fizetett. Soha nem láttatott, 
hogy felettéb' fzomorkodott, a-
vagy rendetlenül nevetett volna; 
Hjivel-hogy minden dolgokat úgy 
ve t t , mint Iften kezéből Pöípfik 
lévén, az Iílen ellen vétkezőket 
meg- bűntette , és a7 kik felebarát-
cyok ellen hamifságot tselekedte-
cek, ' azokat meg - Canyargatta: a-
zokho'z pedig, kik 6tet boízfzuság-
gal illették, irgalmaíságát mutatta. 
Mindenkor az 6 (zajában hallatott 
a' jésus neve, és fzivében nem vólc 
egyéb kegyefségnél, békefségnél, és 
'irgalmafságnál : mindeneket arra 
intett, hogy ezeket a' jóságos tse-
lekedeteket gyakorolLyák. Meg-
parantsolta az 6 birtoka alatt Íév6 
embereknek mondván: Atyám-fiai 
nagyra bótsáilyétek az engedelmef-
séget; legyetek engedelmeíek az 
embereknek az Iften ízerelméért, 
mert az Iften-is engedelmes akart 
lenni az embernek, az emberek 
fidvőíségéért. 

16. Nem tsak az Angyalok fzál-
lottak alá Szent Mártonhoz: sót 
egy nap ketten a' tanítványi kózűl 
hallották étet' beízélgetni a' tzé!-
lában, tudván, hogy tsak egyedül 
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ment volna bé oda, és igen kéréíc 
titet, mondanL-meg kivel befzél-
getett. Monda azért nékik : tn 
meg-mondom néktek, de olly kö-
téffel, hogy foha fenkinek meg ne 
mondgyátok , a' mig én élek, Meat 
az Iftennek Szent Annya, a' Bol
dogságos Szűz Mária volt ottan t 
és véle egyetembe két fzent SzS-
zek, Sz. Ágnes, és Sz„ Tekla. An. 
nak-íelette monda nékik, hogy né
ha Szent Péter, és Szent Pál Apo-
ftolok-is meg-jelenvén, beízélget-
tek ő-véle. Midőn Szent Márton-* 
nak nagy dolgai következtének ^ 
nem hirtelenkedett azoknak ei-vé-
gezésében. Egyfzer meg-értvén a' 
kÓfségnek ájtatofságát, egy koporsó 
meg-látegacásbanj melly a'fóld ízi-
ne-felett volt, egy kápolnában, kit a' 
Píafpókók építettek volt egy oltár
ral egygyütt egy Szentnek tiíztefc 
Ségére, kiról azt mondották, hogy 
oda temettetett volna; vegére 
menvén, fel-találá, hogy ottan nem 
volna Szent embernek teíle , vagy 
temetéfe. Az okáért t&b' Papok
kal oda menvén , imádkozék az. 
Mennek, hogy mutatóá-meg néki, 
ha valami tsalárdság volna ottan. 
Imádkozván, láta egy rettenetes rút 
árnyékot, ki monda, hogy 6 te* 
mettetett oda, kinek a' tudatlan 
k&fség tifzteíetet t e t t , gondolván, 
hogy ott Szent ember tele volna. 
Akkor Szent Márton el-rontatá azt 
a' koporsót; ki-jelentvén a' köfség-
nek az órdőg praktikáját; és me-
fterségét. 
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17. Egyfzer az ördög meg-fed-

dé Szene Mártont, mondván néki, 
hogy ő oily emberekec bé-íogad a' 
penitentziára , kik igen nagy bűnö
sök voltak , kik közül nérnellyek 
még a' hkec-is ekvefzcették vók , 
kinek az Iften meg nem botsáttya 
bűnöket. Felele Szent Márton, 
mondván: Ha te nyomorált meg-
fzánnád, bánnád vétkedet, és illen
dő penitentziát tartanál, az Iíten-
hek irgalmafsága olly igen nagy, 
hogy én meg-nyerném néked a'bo-
tsánatott. Áz űdóben a' nap-nyu-
gotti Imperiuniat Makfzimus Tsáfzár 
igazgatta , mellyet két Tsáfzártól 
vett vók el, egygyiket meg-ölvén, 
íigy-mint Gratziánuít, máíikát ki
űzvén^, tudni-illik VaSentiniánuft, 
ki el-ízaladván Teodoízius Tsáfzár-
hoz méné, ki a' nap-keleti Impe-
riumat igazgatta. Ez a' Teodoízius 
úgy tselekedék MakfzimulTal, a mint 
i> tselekedect vóit GratziánuíTal; mi-
vel-hogy meg-fbfztá 6tételététől, és 
az Irnperiumtóí,mellyet meg-adaVa-
lentiniánusnak, Makfzirnusnak egy 
igen jú Kereíztény afzfzony állat fé
lesége vala, kivált-képpen való jó 
akarója Sz. Mártonnak. Ez Fran-
tzia-Orfzágban egy varasban lévén, 
kére Makfzimuft az 6 férjét, hogy 
hivatná magához Szent Márcont. 
Meg-tselekedé Makfzimus, nem tsak 
a' felesége kedvéért, hanem a' nagy 
hirért-is, melly Szent Márton felól 
ki-terjedett vala. Ki nem mond
hatni, melly nagy őrömmel fogadák 
Szent Mártont, fó-képpen a' Tsk-
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ízárné , ki házakat rendelvén néki 
a' Palotákban , a' hol a' Tsáfzárral 
mind teíti, 's mind lelki nagy dol
gokról- befzélgetne j a' Tsáfzárné 
a' Sz. Márton lábainál lévén, minc 
régen Sz. Mária Magdolna a' Kri-
flus Urunk lábainál. El-felejtette 
a' jó Tsáízárné Királyi nagy mél
tóságát, és önnön magát, és tel-
lyefséggel el - ragadtatott a'Szent 
Márton befzédének halgatásában. 
O pedig ki foha meg nem enged
te , hogy valamelly afzfzony - állat 
o-hozzá járulna; még nem tiltha-
t á , hogy 6tet ne illetné a' Tsáfzár
né , és a' lábait meg ne tsóko|ná 
néki. Azt-is meg-nyeré a' Tsáfzár
tól, és Szent Mártontól, hogy egy-
ízer az aíztalhoz tsak maga fzol-
gálna néki. Eí-j6ve a'lakodalom 
ideje, és emlékezetre méltó dolog , 
melly fzorgalmatoífon fzolgált a' 
Tsáfzárné Szent Mártonnak: maga 
el-kéízicé az afztaít néki, oda hely -
hezteté a' izéket, vizet onte a' ke
zeire, és eleibe tévé az étkeket, 
mellyeket mint magának úgy ké-
fzitett vala. Midón Szent Márton 
ennék, a' Tsáfzárné néki ízoígál-
ván , lábain állott, hogy jobban 
efzébe vegYe, mi kívántatnék az 
afztalra, még bort-is magaóntvén 
a' pohárki, a' Szent ember kezébe 
adea: és míkot e!-végezé az étek, 
ugyan maga a' Tsáfzárné fel-fzedé 
az afztalt, Őízve győjcé a' maradé
kokat , és az-után édesdeden meg
ette azokat. -

18. Annak-utánua-ls el-hivatta-
í U r a " cék 



Y'oö Szent Márton 
telt Szent Márton Pófp&k a' Tsá-
fzártól , ki tulajdon afetalához fil-
teté őtet, és mellette egy Papot, 
ki 6 véle v a k , és ottan világi nagy 
tlrak-is fokán voltak. Mikor a' 
-S/ent P&ípók innya akara, a' Tsá
fzár a' maga poharát hozatá néki, 
gondolván , hogy minek - útánna 
innék, mingyárt a' Tsáfzár kezébe 
adná a' pohárt: de Szent Márton 
a5 Papnak adá, ki mellété fill va-
la , azt akarván jelenteni, hogy a' 
Pap nagyob'a' Tskízárnáí, a' Papi 
méltóságra nézve. E' tselekedet-
é r t , a kik jelen valának, minnyá-
jaa ditsirék ótet .*. noha némellyek 
gyalázatnak tartanák, ha valamelly 
Püfp&k moít úgy tselekednék_a. 
JSlem így tselekedék Szent Márton 
Pfifpftkkel Máfodik Valentiniánus 
Tsáfzár , - viízíza-jóvén az Imperi-
umba, a" Makíziraus halála-álta], ki 
ízámki-vetésbe. kergette volt &tet. 
Mivel - hogy egyfzer látogatására 
menvén Valentiniánusnak , kinek 
felesége az Arriánufok eretaeksé-
gét tarcotta, az-okáért ellensége 
lévén Szent Mártonnak, azon ké
re a' Tsáfzárt, hogy femmi bStsá-
letet ne tenne néki. Bé-méne a' 
Szent Püfp&k a* Tsáízárhoz , ki 
meg_ fem mozdulván a' fzékéb&l, 
még tíak valami jó-erkőksnek je
lét fem mutatá. Annak-okkért az 
Iftsn itileti fzerént a' fzék magá
tól meg-gyulada, és tázes lángokat 
vete. Mikor Valentiniánus meg-
érzé a' cfizet, lábaira ugrék, mert 
immár a' tubája által égvén , a' te-
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ftét-ís a' tüzes láng. ftieg - sértette 
vaía. Meg-értvén az ok i t , miért 
következett volna ez ő néki,Sz. Már-
toalioz méae,^ és nagy betsuíettel 
tiízteíé 6tet- Es minek-elotte a' Sz. 
Pfifpók ízóllana,. a' Tsáízár el-rende-
lé magában, hogy mindent meg-en-
gedgyen néki a' mit kér 5 tőle. 

15. Az fid6bea egy kis tartó-
mányban vak egy ieányzó r kinek 
hire Frantzia - Orízágnak nagyob' 
váraílban ki.terjedett vak? mivel 
nem tsak ékes termetű , hanem 
tiízteletes ízent életű vóít, és ma« 
gát a' világtól igen el - fzakafetot-
ta : Ifteni imádságokban, és men* 
nyei dolgoknak elmélkedéííben ma* 
gát gyakorolván, és a' maga tki>-
íaságában jó élétíi tifzteíséges afz-
fzonyokat tartvkí, el-annyira, hogy 
az 6 háza úgy tartatott, mint egy 
'Kalaílrom. Meg - értvén azt Szent 
Márton Páfp&k , meg akará látni, 
ha igaz-e', a' mit 8' leányzó feiól 
az emberek befzéilettek. jól-lehet 
mindenkor el-távoztacta az aízfzony 
állatok látogatását, és azokkal való 
nyájaskodáít,Kiindaz-ákal egyfzer ál
tal menvén kózel ahoz a' f&ldh&z, 
meg akara látogatni azt a'leányzót, 
Minden nemzetek, a' hol a' Sz. P&f-
pők által ment, eleji be j&ttek, mint 
azíften Apoftola eleibe; és kívána
tét, igen örvendeztek. Midón pedig 
annak a' leányzónak háza felé kezde 
menni,meg-jeleaték a' leányzónák, 
hogy a' Szent Püfpok az é íátoga-* 
tására menne, de a' ieányzó» el-
lekéliétt fzándékác nem- akarván 
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meg-változtatni, . el-kölde a* maga 
mentségére egygyet az afzfzony 
állatok kŐzűl, kik maga ciríkságaban 
voltak némelly okokat elé-hozván, 
miért nem akarna ejejéáe menni. A' 
Sz Pfifp&k jó fzível fogadáa' mentsé
get , és igen ditsiré- a' leányzót, 
mondván: Az igafság - fellyfil ha
ladta a' jó hirt, meíly e'leinyzó-
f elöl ki terjedett. El - rrjenvén on
nan Szent Márton P&rpöfc, és más 
íóldre érkezvén, a' leányzó egy 
ajándékot kűlde néki / rnellyet ő 
igen örömeit vőn, noha nem tud-
liatni., hogy tellyes életében, vala-
melly afzfzony - állattól ajándékot 
vett volna: és azt el-vévén, mon
da : Nem illik, hogy a' Pap meg-
veíTe az ajándékot, mellyec néki 
ggy tekélletefséggel fénylő leányzó 
kfild. 

10. Szent Márton Pfifpök, az 
6 JPúfpökségében lévő helyeket^ 
gyakran meg-látogatta, egyfzer egy 
faluba érkezvén, mivel-hogy hideg 
téli üdó volt, egy házat kéízité-
nek néki a' Templom lekreítyéjé-
ben : ottan ágyat tsinálának, 's 
tüzet-is tévének. A' Szent ember 
el-akara alunni; de mint-hogy nem 
volt fzokáfa máfutt alunni, hanem 
tsak a' főidőn, a' vetett ágy nem 
tetfzék 6-néki, és el-akarván ma
gáról a' lepedót vetni , történet-
ízére nt a' tűzre veté, mellyet efzé-
be nem vévén, maga el - aluvék, 
a' lepedő pedig égni kezde, és a' tüz 
a1 házra ragada. Már a' láng a' 
padláft érte, mikor Szent Márton 
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fel-ferkene, ki mingyárt az ájtor* 
futa, de azr. meg nem nyithatá. 
Kivul a' Papok , és Barátok igen 
{cefergetceaek,. nem tudván meg-
orvoíöini a' vefzedelmet. Vége
zetre a' Szent Piífpők minden ve-
fzedelemnek. közönséges orvofsá-
gához folyamodván , alázatodba 
kezde imádkozni; a' tűz. meg-alu-
vék, 6 pedig ízabadon marada. 

ar . Igen buzgó volt Szent Már
ton Páfpök az igaz hitnek, és 
Illeni tifzteletnek meg-tartásában , 
mellynek oltalmáért tsudálatos-
képpen. fzorgaímatoskodott, és vi
gyázott , meg-óltalmazván az 6 e-
géfznyáját, minden eretnekségnek, 
és a' Romai Anya-fzent-egyháztól 
való el - ízakadásnak dőgleletefsé-
gétól. Ezzel egygyűtt igen fzom-
juhozta a Kerefr.tényi igafságot 
minden felé ki-terjefzteni. Az em
bereknek még emlékezetekből -is 
ki-akarta irtani minden bálványo-
záfnak , és pogányságnak tifztele-
tit. Attól őtet meg nem tartoz
tathatta íem a' dolognak nehéz 
volta, fem a régi hires épületek
nek nagysága. Ambatziában egy 
nagy torony faragott kövekből gy&«, 
nyörfiségeffen építtetett volt, és 
régen egy hamis Iílennek fzentel-
tetett: melly vallag, és fzélyes fua-
damentomiból fellyeb'-fellyeb' ma-
gafztakatván, piramis formára nagy 
hegyenen végez&dőtt a' teteje, 
drága, és igen meíterséges épület, 
«em tsak gyönyörűséges tekéntet-
re , hanem, igen, exöfs, és fokáig 
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$02 Szent Mártott Pufpők életei 
tartható Szent Márton Pöfplk 
meg-parantsolk Martzeilus Papnak, 
hogy azt az épfifetet rontaná-el; 
de Martzeilus illy nehéz dologtól 
mentegeté magát; mert olly nagy 
erős volt az ép&]et5 bogy egy nagy 
tábori fereg-is, tsak alig ronthatta 
volna-el Azokáért Szent Márton, 
egy egéíz éjjel meg - maradván az 
Imádságban, reggel kegyetlen nagy 
fzelek, villamláfok, rnenny-dórgéfek, 
és rettenetes menny-kövek nagy fe-
befséggel meg-utkőzvén a' torony
ba 5 ibndámeiitamkbói ki-forgaták, 
és tsudálatos-képpea a' földre le
vetvén , porrá tévék. 

aa. Máfutt pedig egy igen ma
g a s k ö ofzlop volt, mellynek tete
jén egy Bálványnak képe : nem 
Fzenvedhetvén Szent Márton ez u-
tálatoíságot, ezt-is minden módon 
el-akará rontani, de nem találván 
emberi alkalmatófságot, itt-is ha-
fonló-képpen az lílenhez folyatnék ; 
el-végezvén imádságát, imé min
denek láttára, az égben egy nem 
kiffeb' ofzlop támadá, melly olly 
nagy febefséggel j&ve - le a' meg
nevezett oízlopra , hogy áztat a' 
bálvány képpel egyetemben min-
gyárt porrá-tévé. Egy bizonyos 
helyen el - rontatván a' Pogányok 
Templomát, a' mellett egy magas. 
fenyő íát-is le-akara vágatni, mel
ly et az ördögnek fzenteltek vólt-j 
de a5 Pogány népek ellene támadá-
nak. Szent Márten igyekezék le-
tsendeílteni a' vak nemzetséget^ 
és alk^lmaiofsá ceuru az igaíságnak 

tneg-ifmérésére, fzép erős okokkal 
meg-mutatván, hogy tsak egy az 
íílen, minden dolgoknak , és álla
toknak teremtője; és-illik, hogy 
minden okoskodó teremtett állat, 
meg-iímérje ótet, tífzteliye, és di-
tsokse: néki fzoSgálíyon , és áldo
zatot tegyen: nemazMennyorfzág» 
ból le-hányatott gonofz Angyalok
nak , hamis tsalárdoknak , • kevé
lyeknek , kiknek ez ideig nyomo
rukul fzoígákanak. 

a j - Midőn buzgó ízeretettel e' 
képpen prédikállana, egy vakmerő 
pogány a' t6bbi között fel-emel
vén fzavát, momia jnéki: Ha te-né-
ked olly nagy reménséged vagyon 
a'-te íftenedben, mi 'magunk le
vágjuk ezt a'fat, te pedig álly alá
ja , és ha te-veled íéfzen, a' mint 
mondod, a'telítened, femmitnem 
fogíz ízenvedni. Tedzék e' tanács 
az'egéfz pogány népnek, kik igen 
akarták halálát Szent Mártonnak, 
a' Bálványozáfnak üldözéséért. A' 
fenyö-fa terméízet-ízerént úgy meg
hajlott volt, hogy világoffon lát-
fzott, le-vágatván, melly felé ef-
nék. A' vakmerő parafzt pogá
nyok ugyan aífelé vivék Szent Már
tont , lábait meg-kötözvén. A' 
köfség mingyárt félre alván, nagy 
örömmel várták a' dolognak kö
vetkezését. Némelly erős férfiak 
nagy ferényseggel kezdek vágni a' 
fenyó-fat. Az Iftene-mbere-is fél
re állata az 6 Papjait, és (zerzetes 
emberit, kik meg nem gátolhatván 
azt a próbát, nagy fajdalommal 

fzem-



Szent Márton 
ízötíilékék édes Medereknek vefze-
delméc: már a' fenyo-fa nagy ro-
pogáflál le-kezde döini; végezetre 
midón nagy tsattogáffal Szent Már
tonhoz közelgetne, ő nagy bátor
sággal fel-emelvén kezét, a' Szent 
Kerefzt Jeféc veti ellene, és min-
gyárt a' le-vágott fa vifzfza fordula 
a* máfik réfzre,. és olly nagy febef-
séggel oda méné, hogy a'jkik le
vágták vala , retteaetes - képpen 
őízve rontatának t61e. A' Keres
mények látván Illy tsudálatos-kép-
pen Szent Mártont meg-fzabaduini, 
nagy 6r&tnmel hálákat adának az 
lílennek. A' tudatlan parafzt po
gány nemzetség, a' tsuda-tételtől 
meg-gyözetvéií, fel-eraeiék keze
ke t , „.és fzavokat az égbe, meg-
&dák magokat, és elébbi életeknek 
vakmerő gonofságát meg- ifrnér-
v é n , jó-akarattal meg-tévének a' 
Kriílus hitére: úgy-annyira, hogy 
a' hol az-elött tsak egy Kereíztény-
is alig találtatott, kevés üde alatt, 
a' Szent P&fp&k jóságos tteíeke-
deti, tekélletes erkoksi, és jó pél
dája által, nem maradott hely, 
melly Kerefztényekkel, Szent-egy
házakkal, Kalaílromokkal, bé nem 
töltetett volna. Mivel-hogy a' hol 
a' Bálványok Templomit el-rontat-
t a , ott az élö lílennek Szent-egy-

' házakat, vagy Kalafltroinokat é-
pitett. 

24. A' Bálványoknak égy ré
gi, és igen gazdag Templomát meg
gyújtatván Szent Márton, a' izélek 
egy közel való házra, kezdek a' tfe 

Pufpők élete. y.o.j' 
z« -vinni, melly miatt a' tóe' há-
zak-is meg-gyuladtanak volna, és 
a' világi károk miatt, az ujjonnan 
meg-tért gyenge Kereíztéayek , a' 
bálványozáfra vifzfza - térhettenek 
volna. Ezeket meg - gondolván 
Szent Márton, a' hitnek, és remén-
ségnek paisával fel-fegy verkezvén t 
nagy fietséggel fel-menvén a' ház
ra , önnön magát veté a' láng elei
be. A' tüzes láng pedig inint-ha 
az Iíten emberétől meg-ijedett vol
na, mingyárt egy bé kerekedvén, 
mindenek láttára erőízakkal vifz-
fza-méne, a' fzeleknek febes fuvá-
fa-ellenj el-annyira, hogy a' tób* 
épületek mind meg - maradának. 
Borgoniában haforűó - képpen el-
akara rontatni egy Templomot,, 
melly igen nevezetes volt, nem 
tsak a' nagy gazdagságért, hanem 
a' fok ördögi praktikákért-is: de a' 
pogányoktól hátra vereték; az-o-
káére a' közel való helyekre viíz-
íza térvén, három egéiz nap bőj-
töle, és IzSr 'zákban, 's hamuban 
imádkozván, két Angyal páiffal, 
és dárdával fel-fegy verkezve, meg
jelenvén néki, mondának .* Mi a* 
Seregek Urától Iftenétol küldet
tünk a' te fegétsegédre a' pogá
nyok fokafsága ellen. Térj-vifzfza 
az el-kezdett dolgot véghez vinni: 
ne fély, mert femmi akadályod nem 
léfeen. Ugy tselekedék Szent Már
t i n , és az egéíz pogány népek-
elött, kik lílennek titkos ereje-
altal , mozdúlhatatian maradának 
mind fondamentojnabál el-rontatáj 

az 



504 Szent Márton 
az ördögnek , és idegen literieknek 
fzenteltetett templomot. Látván 
a1 pogányok, hogy titkos ero áltai 
úgy meg-kötöztettek volna, hogy 
fenki közülök, a' Pfifpők ellen 
kezét fel nem emelhetné, meg-
ifmérék e' tsudálatos dolgot, 
terméfzet - felett való nagy hata
lomtól fzármazott volna; tsak nem 
jninnyájan hívének a' Kriftusban, 
nagy fzóval kiáltván, hogy tsak a* 
Szent Márton Iftenét kell imádni : 
a' Bálványokat pedig tellyefséggel 
xneg-kelí vetni, és utálni; mivel
hogy magokat-is nem fegéthetnék 
illy nagy ízakségekben. 

a j . Ugyan azon tartományban, 
a* pogány népek fokaságá fel - tá
madván Szent Márton-ellen, egy 
Templomot meg-oltalmaznij egy 
közülók mezítelen kardal reá-'ro-
hana, hogy őtet meg-vágja; de fel
emelvén kezét , hatra esek , és 
sninden erejétől meg - fofzta'tván, 
igen meg - retténe, és töredelmes 
fzível bocsánatot kére. Más iílen-
telera férfi-is hafonló dűhöfséggel, 
meÉJ-akará a' Szent Páfpököt ölni, 
de, úgy ki-esék a.' kard a' kezéből, 
hogy foha többé nem láttaték_«r. 
Noha efféle veízedelmekben gyak
ran forgott Szent Márton, mind-
az-által aiázatofskgával , fzelidsé-
gével, édes befzédivel, és prédikál-
lásával, íokfzor a' népeknek ke
mény (ziveket úgy meg-lágyitbt-
iá", hogy meg-értvén az igafságót,, 
fianön magok kárhoztatták bolond
ságokat, és tulajdon kezekkel ÓfzYe" 

PűfpSk íietéi' 
íontvún a' Bálványokat, meg-tér-
tenek a* Kriftushoz. A' lelkek 
meg-téritésére, a' betegek meg-gyó-
gykására' , és ördögök űzésére 
nagy fzorgalmaroísággal élt Szent 
Márton, az íftentól adatott-aján
dékokkal. Tetrádius gazdag $- ' 
ember, könyörülvén egy kedves 
fzolgáján , ki az ördögtől gono-
fzúl gy&trettetett, Szene Márton
hoz méhe, igen kérvén ötét', hogy 
gyógyítaná - meg' a' ízolgáját, kit 
nem vihettek hozzá, mert az ör
dög nem engedte. De Szent Már
ton a' Tetrádius lelkéc-ia meg-akar-
ván nyerni, tetteté mint-ha nem 
akarna oda menni; azokáért Tetrádi
us azt fogadá, hogy Kerefzténnyé lé-
fzen,ha az o kedves ízolgáját a'nagy 
gyötrelmektől meg-fzabadktya. R* 
fogadásért, eí-méne Szent Márton, 
és kezét a' betegre tévén, mingyárt 
ki- fizé az ördögöt ; • Tecrádius - is. 
mingyárt meg-tére , és az hitnek 
ágazatit meg- tanulván, megike-
reíztelkedék. 

16. Mind a' j ó , és gonofz fú. 
gaíláíbkat , mind az Angyali, és 
ördögi jeíeoéfeket , Ifteni malaízt 
által meg - ifmérte Szent Márton , 
mind lelki, és teíli látáfokbólTzép 
tanúságot hozott - ki. Látván_» 
egylzer egy fázékony embert, ki 
difznókat őrizvén, egy (zakadozott 
kurta kődmőnnel félig volt bí. 
fedezve , moiida: ímé Ádám a* 
Paraditso.mból ki-vettetve: de mi 
á' régi Ádámot el-hagyván, okoz
zunk az új Ádámba, Egyfeer fa* 



Szerit Márton 
Rad magával, egy nagy folyó' víz
hez érkezvén , fok madarakat l k a , 
féregéitől a' haláízáfra menni, hogy 
gyomrokat halakkal meg-tőlthefsék. 
Akkor a' jelen-valóknak monda: 
Ezek a'ragadozó madarak felentik a' 
pokolbéli ördögöket, kik minden
kor tört vetnek-az emberi lelkeknek, 
és azokat elragadván, foha meg nem 
elégednek. Akkor parantsola a' ma
daraknak , hogy a' pufzta helyekre 
mennyének, és azok mingyárc egy-
be-gyfiivén, mind egygyig el-hagyák 
a vizet, és az erdőkre repölének. 
Tsudálkozván a' fokaság, hogy Sz. 
Mártonnak még az égi madarak-ís 
engednének, ditsöiték az Úr íftent. 
E' képpen minden teremtett álla
tokból lelki tanúságot hozott-ki a' 
Szent ember, hegy mind a' maga 
fzivét, 's mind azoknak fziveket, 
kik ö-véle táríalkodtanak , tíízta 
gondolatokban foglalhaíTa. 

%j. Nem tsak lelki irgaJmafsag-
nak tselekedetibén, hanem a' tefti 
kőnyörftlecefségben-is foglalta ma
gát Sz. Mártán Pűfpék: ízegények-
riek alamifnálkodván , betegeket 
meg-gyógyitván, foglyokat meg-lá-
togatván, árvákat, órvegyeket meg
oltalmazván , nyomorultakat, e' vi
lági hatalomtól hamiffan le-nyomat-
takat meg-fzabaditván. Egy ájtatos 
Evantzius nev& ember halálos beteg
ségbe esek, és már az orvos Dokto
rok kétségben esvén meg-gyógyulá-
sáról, Sz. Mártonért külde, ki min
den kéfedelem - nélkül odainduia. 
Tsudálatos dolog, még fél utat asm. 

Szenteli Elete, 

Püfpők étete.' §of 
ment vala, midőn a' betegjei kezdé 
magát érzeni, és mingyárt meg-gyó-
gyúlván, fzemélye-fzerént Sz. Már
ton elejébe méné, és &tet .nagy &-
rSmmel házába fogadá. Más nap fii
akarván menni Sz. Márton, Evan
tzius kőnyórge néki, hogy egy-ke-
vefsé maradna-meg; azon-kőzbe egy 
inaft a tselédi kózfil elé-hozának, 
kit egy mérges kígyó meg-mart volt, 
és már utolsó órájához/közelgetett: 
de kezébe vévén ötét Evantzius, a' 
Sz. ember lábaihoz vívé: már a' mé
reg az egéfz tériét el-fogta volt, min
den erek, és elevenítő réfzek meg
dagadozván ki-terjedtekvala.Sz.Már-
ton a'halálra vált ifiúnak teílét ke
zeivel meg-tapogatván, a' febretévé 
az ujját, és a' méreg minden felől 
oda gyűlvén, a' feb lyukán vérrel 
elegy ki-foíya, és az ifiú. meg-gyó
gyulván fel-áila a' kórny&l-álló em
bereknek nagy tsudálkosására, kik 
e' tsudát látván, ditsirék az Iítent. 

a8- Tziartes varasában egy ti
zen két eíztendős néma leányzó, 
az Attyától a' Szent Pöfpőkhőz vi
tetek : akkor Szenr Márton a' fö-
kaságot félre állata., és tsak két 
Pöípökkel, és a' leányzó anyával 
maradván, fzokáfa-fzerént imádko-
zék: az-után egy-kevés olajt, ízen-
telvén, illeté ujjával a' néma le
ányzónak nyelvét, egykevés olajt 
őntvén arra; a'leányzó mingyárt 
fzollani kezde, ki annak-elótte tsak 
egygyet fem fzolhatott. Likontzius 
nevű nagy fő-ember házába bizo
nyos dőgJeletes betegség efett vala > 
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$o6 Szent Marton Fáfpők eletei 
él-annyira, hogy az 6 tselédi között 
mind imit 'smind amott , betegek 
rattatnáaak. Likontzius utolsó" or-
veískgért Szeat Mártonhoz folya-
mék, ki meg-akarván engefztelni 
az Itten haragját, fzőr-'zákban3 és 
böjtőléfekben hét egéíz nap, és 
éjjel imádkozék, végezetre meg-
nyeré -ez Mentől, a* mk kivána. 
Az-okáért Likontzius hálákat ad
ván az íítennek , ízáz mérték ezü- , 
ftŐt ada Szent Mártonnak , -mei-
lyet a! Szent Páfpők el nem vévén, 
's meg fem vetvén, mingyárt a' ra
bok vakságára focditá. Az Men
től , és az Angyaloktól fok doigo-

•kat meg-4rtvén Szent Márton, 
meg - jövendölt', mellyek bé - tel-
lyefedtenek. 

%g. Immár Sz. Márton nyóltz-
van-egy efztendés lévén, .Ifteni je
lentés által meg-tudván halála órá
jának el-kőzelgetését, meg-jelenté 
a' tanítványinak: inindaz-által el 
nera hagyá ízokott ájtatófságk, 
imádságit, bőkőléfit , és azokká! 
egyetembe Pufpőki hivataílyában 
való ízorgalmatofságát. Es mint
hogy azokban a' napokban , vala
mi vifzíza - vonás történek az 6 
bircqka alatt lévő Papok között 
Kandatúsban, fzemélye-fzerént oda 
akara menni, azt ítélvén, hogy 
boldogabból el nem végezi életét,, 
mint-ha az ő Páfpökségében lévő 
Anya- ízent-egyházakat egygyefség-
ben, és békefségbea hadgya. Az-
okáért oda menvén , és. Iftennek 
%étsége-által iUendő-képpen he

lyére hozván a' dolgot, már vlíz« 
íza akara menni; midőn nehezeb
ben kezdé magát érzeni,~ meg-fo. 
gyatkozván erejében, egybe - híva. 
a' tanítványk, és monda nékik; 
el-közelgetett életemnek végső órá
ja. Meiiyet halván , igen kezde
nek minnyájan fzomorkodni,. és 

. mondának .néki: Édes Atyánk , 
miért hadíz-el minket ? Kinek kom-
mendálíz bennünket? Imé a' raga
dozó fárkafesk "a' te nyájadra ro
hannak , és Páfztorunk nem lé-

* vén, ki ízabadit-meg minket azok
nak fogai közül? Mi jól tudgyuk* 
hogy kívánkozol a' Kriftus Jésus^ 
fal lakni; de azt-is tudgyuk, hogy' 
a' te jutalmad bátorságos. Menny-
orfzágban : melly ha kevés ideig 
el-halafetarik.is , meg nem kiffeb-
bedik. Könyőrfily azért mi - raj-
tunlb, kik árvául maradunk. Ez 
igéket halván Szent Márton Pőf-
p&k, igen nagy kőnyörfilerefségrc 
gerjede 3/ és fzemek kőnyhulíacáfi 
íal az Égre fordítván, monda: ÍI-
rarn! ha még fzfikséges vagyok á' 
te népednek, nem fzánom farad
ságomat r Légyen a' te akaratod. 

30. A' Szent Atya, a' fzere-
tét, és reméaaég kőzött lévén, nem 
tudgya vata, mit kellene vákízta-
ni. Igen nehéz volt néki a' tanít* 
ványk el-hagyni; és nem kóny& 
a!z Illésnek ditsőséges fzine látásá
tól , és gyönyörűséges örömétől 
raég-is távul lenni: az-pkáért tel-

.lyeftéggel az Iften akarattyára ha
gyá magát, Oh bizonnyal erős 

ember* 



Stefit Marton 
i'HÍber, ki "feni a' faradságtól, fem 
az haláltól meg nem győzetek.^, 
nem fék meg-halni; és. kefe volt 
továb' élni.. De ihkáb' kezde a 
hideg - leiéitől fzorongatcami, és 
látván a' tanítványi végső óráját 
el-közelgetni: mint hogy hamu-
ban, és fzór 'zákban fekfzik vala; 
tnelly közönséges ágya volt néki , 
kerék ótet, hogy bár-tsak életé
nek utólsé óráján, engedné-meg., 
hogy valamit k&nnyebségére tse-
lekednének néki. . Felele nékik: 
fiaim 5 nem illendő a' Kerefzténynek 
meg-halni, hanem a' fzör-'zákban , 
és hamuban. de fokkal ínkáb' il
lik nékem így meg-halnom , mert 
melteretek, és, pafztorotok lévén, 
tartozom, néktek jö példát adni. 
Az-után kerék ótet, hogy egy ke-
veísé forditaná-el a5 fejét, és ne tar
taná, mindenkor hányat feküve ; 
fel-nézvém nagy fájdalmában, mon
da nékik: Hagyatok néznem az 
Eget, és nem a' földet, mert ezen
nel z' lelkem arra az útra mégyen- -

31. Ezek-után meg-látván Sz. 
Márton halála óráján az ördögöt, 
az emberi nemzet ellenségét, mon
da néki : Mit állafz íct kegyetlen 
fene-vad? Mk óialkodol gonofz el
lenség ? femmit én-bennem nem ta-
lílfz. Ezt mondván , meg- adá lelkét 

• az Iftennek, nyókzvan egy efzten-
"dós lévén. Az 6 artzija, és minden 

. tagj.ii, fzép fejérek, és tényeflek lé
nek: és a magafságban gyönyörűsé
ges Angyali éuekiéíék hallatának. 
•Az 6 dits6séges'lelke Meanyorízág-

íűfpok élete.: f-QJ 
ha vitetek, Angyali fokferegeknek" 
tárfaságában, kik igen Őrülvén, vi-
gaa énekekenek. Melly mufika 
kul&mb-féle fzeméllyektöl hallatott, 
kik egy-máftúl.mefzfze földre vol
tának. A Kolóniai Szent Szeveri-
nus iPufpök, és az 6 Efpereftye •, re
liefek voltak ez. gyönyörűséges 
énekíémek hallásában. Szent Am. 
brus Doktor, Mediolánumi fifítk, 
Misét fzolgálván, igen málíy álom
tól meg - győzetek, mellyböl k é t , 
vagy három óra múlva fel-ferken-
vén, monda a' kórnyul-álló embe
reknek: Tudgyátok-meg Atyám, 
fiai, hogy a Turoniai Márton Pöf-
pök, nékem 'Kriftusban fzereímes 
Atyám-fia, e' világból az örök di-
tsőségbe méné, és jelen voltam az 
6 teltének temetésén. Azt irjkk 
az Ámorok, hogy a.' Szent Márton 
Pfifpők temetésén, fok ezer embe
rek jelen voltak, kik igen íiratták 
ötét, hogy iily kegyes Páfztorok
tól, és ízereknes Attyoktói elrha-
gyattattak. Tsak Barátok-is, kiket 
ő táplált, és tanított, két ezerén 
.jelen voltak 

. 3a. A' Turoniai, és Piktáviai 
emberek egy-más között veteked
tek a' teft felett: amazok erőílit-
vén, hogy Túron varasában keli 
temetni , mert oda való Pfifpök 
volt: ezek pedig Piktávia várasá
ba akarcák vinni, mivel fokáig la
kott, és canitotc ottan.. Az Ilteo 
egy éjjel mélly álmát botsáta a' 
Piktáviai emberekre^, és a' Túron 
várasbéliek a' fzent teftec egy abia-
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fo$ Szent Miklós Pufpők élete.-
kon alá-botsáták, és egy hajóba té
vén , nagy 6r6mmel, és fietséggel 
Túron váraHa felé vívék. Annak-
utá'ana a' P&fpókók, kik 5 - után-
na következtének, egy gyönyö
rűséges gazdag Szent-egyházat épí
tenek Túron varasában a' Szent 
Mártoa Pftfpák tifzteíségére, és 
nagy tifztelectel heiyhezteték ab
ban az áldott teftet. Szent Márton 
P&fpők, ízegényen, és alazatotan 
élt a' fóld6n; de gazdagon, és nagy' 
felségeffen ment-bé Menny orízágba. 
Az 6 halála volt Kriítus pírunknak 
három fzáz kilentzven-kilentz eCz-
tendejében, Szent András havának 

tizen-egygyedik napért ; ugyan 
azon a' napon ízenteü az ő Irme-
pét az Anya-ízent-egyház. Szent 
Márton Pöfpók fok tsudákat tse. 
lekedett éltében, fokát hólta-után-
is, Midón élt fok lelkeket meg; 
téritett az Ménhez jó példájával' 
és- b61ts tudományával. Az-után 
pedig fokán fzép halállal multak-
ki e' világból az ó érdemi, és k6-
nySrgéfi-által. Adgya az irgalmas 
Iften, hogy úgy kövechefsuk Sz. 
Mártont e' főidón , hogy az 6 tár-
faságában , mind órókké örvendez* 
hefsánk a* őrék ditsőségbea, 
Ámen.. 

Szent MIKJLÓS Püfpok élete. 
Mitodius- Pátriárka, Metafráfztes 

Simeon ̂ ís tol? nevezetes Autorok 
általfomviába foglaltatott. 

i . QZent Miklós fzuletsk Litzia 
"O tartománynak Pántéra,nevi\, 

varasában. Az 6 Attya, és Annya 
Kereíztények voltak, Nemes Nem
zetből , és az Ifteni ízolgálatban f 
nagy ájtacoísággal foglalták mago
kat. Kiknek nem lévén fiók, fok 
kőnyhulíatáfokkal, imádságokkal, 
alázatoílon könyörgőttek az Men
nek , hogy nékik egy fiat adna., 
ki házokra, és jóízágókra gondot 
vifelvén , ónnőn magát tz Itteni 

"fzolgálatban foglalná.. Meg-halgatá 
az Iften'az 6 könyórgéfeket, és egy 
|iat ada aékik, tudni-illik, Miklóftj 
"ki-mihent e' világra fz&leték, min-

gyárt az Mennek kezde ízolgálni. 
Mihent megifméré, mi dolog lé? 
gyen az écel, mingyárt meg-tuda, 
mi dolog légyen a' bőjtőlés: mi-
vel-hogy az anyai emlót fzeredán, 
és pénteken nem fzopta tóbfzór, 
hanem tsak egyfzer napjában; és 
ezt a'bójtót meg-tartotta, egyfzcri 
étellel életének minden idejében. 
Az-után inkáb' nevelkedvén, fzép 
jeleit kezdé adni a' jóságos tse-
lekedetefcnek , mellyék magával 
egyetembe, mindenek láttára ne
vekednének. Az Attya az Iskolá
ba kuldé ötét, iráft, és .deáki tu
dományt tanólni, holoct Sz. Mik
lós meg-mucatá ferény elméjéc, 
mert kevés idö- alatt igea eló-m_-
ne a' deáki tudományban. Ner» 

ked-



Szent Miklós 
Icedveke a' £&b' maga egy idejfi 
ifiaknak taríaságát, kik hiúságok
tól , és egyéb ártalmas fogyatkozá-
íbktóí magokat meg nem zaboláz
ták. Az 6 nyájaskodáíá minden
kor jó erköltsít, tudós, és okos 
emberekkel volt. llgy el - távoz
tatta az afzízony - állatokkal való 
nyájáskodáft mint ifiúságnak ve-
{zpdelmes torét, hogy még tsak 
ceájok fem akarc nézni. Es hogy 
magát meg-óítalmazhaíTa a' keser
vetektől, mellyeket á gondolatok, 
és sefti kívánságok fzsoktak ízerze-
tii az ifiúságnali, igen fanyargatta 
a' maga teítéc vigyázáfokkal, bój-
tőléfekkel, és egyéb óldókléfekkel. 
Nagy ájtatofsággal gyakorlottá a' 
Templomokat ,-kivánván Szent Lé
leknek élö temploma lenni. Ezek 
a' Szent etkóksók, és t&b' jósá
gos tselekedetek úgy fénylectek 5 
benne, hogy minden ember ditsir-
t e , és nagyra bótsűke ótet. Mert 
a' mint fút dolog, véri embereknek 
látta n i , kik gyermeki erkóltsók-
•kel bírnak; úgy ditséretre méltó 
dolog, mikor az ifiakban tifztefié-
ges vén emberek erkölcsi találtat-
«ak_a. 

a. Szent Miklósnak egy tudós, 
és fzent életű attyafia, ki annak a' 
várainak, mellyben'ö ízületek, Pof-
p&ke volt , tanitsot ada az 6 At-
tyának, és Annyának, hogy ad-
gyák az íftennek Ótet, hadd lé
gyen Pappá; az Anya-ízent-egyház 
izolgálattyára. MeÓy dolgot kön
nyű volt meg-nyemi c6161t;. tnerc 
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meg-emlekezének, midképpen fcő-
nyörgéfek álcal, ajándékozta vol
na nékik fiokac az Ur Iften : az-
okáért örömeit 6 Szent Felségének 
akarák adni. Midón pedig Pappá 
ízentelné btet az 6 Pfifp&k attya
fia-, a' kórnyűl Iévö népeknek il-
lyen-képpen ízólla : Atyámfiai lá
tom én, hogy e' íóldón egy új nap 
rámád, mely e' világon íokaknak 
örömére, és nyugodalmára iéízen, 
El-jö az idó, meliyben meg-láttyá-
tok, hogy ez fok el - tévelyedett 
juhokat az igaz ákolyba viízfza-ve*' 
zerel; Ti meg-láctyátok ótet, hogy 
fzegényeknek öröme, betegeknek 
egésége, és nyomorultaknak nyu
godalma léfzen. Minek - utánna. 
Szent Miklós Pappá lett volna, il
lendő dolognak itilé lenni, hogy 
a' Papi mékófsággal nevekednék 
az .6 élete - is jó erkölcsökkel, és 
kőtömb - féle jóságos, tselekedetek-
keL Követé az élö fákat, meliyek 
mennél nagyobbat n6nek, ide 's-to^ 
va magaűan ki-terjefztvén az 6 á« 
gokat, annál mélyebben neveked
nek azoknak gyökerei a'föld gyom
rában. Mingyárt Szent Miklós mér-
tékletesV, alázatosb', békefségesb*, 
és nagyob* tfirö, ízenvedó kezde 
lenni. Magát meg - tartóztatván » 
a' maga tettét inkáb' fenyárgatta, 
Öldökölvén azt , nem a.' végre, 
hogy meg-öllye , hanem hogy kön
nyebben a'lélek alá-vetneíre. Míg? 
fűfztott* a' teltét éjjeli álmától, 
és ruházatitól: jól-lehet foha nem, 
ceclzettnéki^.rúc, és. motskos rii* 



ífié Szent Miklós 
fiák'-aa járni , hanem olíyákban', 
melíyek tifzteíségefek, és* Papi fze-
ínéllyéhez illendők toltak. Inkáb* 
gyakorlottá a' Szent-egyházakat , 
fzorgaknatosb' TÓlt az imádsághoz, 
és foha nem akart olly könyvet 
ölvaíhi, melly a'Szent írásból nem 
lett volna, vagy Szent do'gakról, 
és lelki ei6 - menetelről írattatott. 
Nagyob' kegyeíséget mutatott az 
crtzáján, -nagyob' tekélletefséget 
befzédében; el-'annyira, hogy noha 
halandó teftben volna, úgy látízott 
mintha Angyali életet vifelne. 
• 3. Az id&ben Litzia tartomá
nyában , és egéfz Nap keletben , 
igen nagy dog-halál ízárraazék, 
melly miatt fzámtalan fok ezer em
berek meg - halának. Három nap 
alatt a' Szent Miklós Attya, -és 
Ánnya-is meg-halának f és ö ór&-
k&ffe marada minden jófzágoknak. 
De mint-hogy az íftennek fzentel-
te vala magát, el-ofetogatá az atyai 
jóízágokat, mindenkor fokát ala-
rciísnálkodván a' fzegényeknek. 
Tántera varasában egy nemes nem
ből való ember, ki annak-elötte 
igen~-gazdag vol t , nagy ízegéray-
ségre juta. Erinek három leányi 
férjhez menendók valának j de 
mint-hogy nem volt néki, mivel 
tartani , vagy pedig betsfiíetéffen 
férhez adni hajadon leányit, tifztá-
talan életre akará kénízerkeni b-
kec, hogy az-kkal magoknak, és 
néki eledelt fzerezhecnének. Meg
értvén e' dolgot Szent Miklós, gon
dola , hogy ó job' alamisnát nem 
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tehetne , mint-ha azoknak a' leány
zóknak telteket a' tífztátalanság-
tól, lelkeket pedig a' rút fajtalan 
vétektől meg-úkalmazná. Az-oká-
ért fok arányát kötvén egy kefz-
kenyöbe , éjjel a'. fzegény ember
nek házához méné : látván: egy 
ablakot félig ki-nyi tva, melly a» 
házban affelé fzolgák, a' hol > •" 
fzegény ember aluízik vala:' beirt 
Tété azért Szent Miklós a' kéT?kei':;; 
nyóbe kót&tt aranyakat az %bja*> 
kon , és vifzlza téré a' maga házába.-
Fel-ferkenvén álmából a. feegéay 

--ember s és az Iften áldását meg* 
találván , hálákat • ada íftennek , 
mondván: Uram ifmérem,^ hogy 
te igen irgalmas vagy ^ merc te jól 
tselekedtél én-velem, mellyet én 
aem érdemlettem, magamot te
hozzád gonoízfzúl vifelvén. En 
te-ellened vétkeztem, és te meg-
fegitettél engem. A' te fegitséged 
ölly nagy velem , hogy tartozom 
inkáb' él temet le-étenni , hegy
iem'téged meg-bántani. Szánom 
bánom az én elébbi gonoíz ízándé-
komat, és alázatos fzivel botsá-
natot kérek. 

4. A' fzegény ember azokkal 
az aranyakkal,' egyik leányát tifz-
tefségeííen ki-házafitá, az 6 rendi-
ízerénc. Mellyet meg-értvén Sz. 
Miklós, igen órüle, és magában 
el-rendelé , hogy a' más ké* ieány-
zónak-is annyi költséget adgyoní 
hogy azok-is tífztcfségeííen férjhez 
Tneheílenek. Mellyet tseíeksdet-
tel-is véghez vivén3 a' fzegény em

ber 
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bar máfodik leányát-is- ki-házaficá. 
Annak-utánna kívánván meg tud-
a i , . ki légjen Iften-ucán az ö jó-
tévé embere , kihez, olly igen kö
teles volna, csak nem mindenkor 
vigyázott; hogy még-ládiaiTa, ha 

' faarmadfzor-is viízfza-térne , még 
egy férjhez adandó leánya marad
ván néki. Nem lén haízontalan 

-V ízegény pmber vigyázáfa, mert 
harmadízor-is ocja menvén Szent 
Miklós, annyi aranyat vece-bé az 
ablakon, és vifzfza-fordúla a' maga 
háza-felé. A' ízegény ember" ak« 
kor-is vigyázván,, ííeiséggel után
na futa, és el-érvén őtet, a' lábai
hoz borúla., és azokat csókolgat
ván , monda: Oh Miklós! Illeti 
.embere, miért rejted-el magadat 
én-tólem? miért nem akarod, hogy 
én meg-ímérjem, a' kinek olly igen 
köteles vagyok? Te engem meg-
íegétettél az én fzukségemben: te. 
jstz én ie'kemet meg - mentetted a* 
pokoltól, és a' téliemet a'gyalá-
eaccól. Ha az Úr líten nem öntöt
te volna a' te fzivedbe., hogy én
velem ezeket tselekedgyed , én , 
és az én leányán, nagy fz&kség-
ben, gyalázatban, és ízerentséden-
ségben éltünk volna; a' más vilá
gon pedig Örök gyalázacra ,* és po
kolnak retteaetes kinnyaira eílflnk 
volna. Te általad az Ur Iftea fel
emelte a' fzegényt a' földről, és 
a' (zukölködót a' sárból. Igen bán-
ca Szene Miklós, hogy ki-nyilatko
zott e' dolog , , meliyet ó titkon 
lenni kívánt, Es arra. kére »'íze-
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gény embert, hogy e' dolgot titok:' 
alatt tartaná: de a' fzegény ember, 
a'.mig élt, mindenütt hirdette az 
embereknek. 

f. A< Pfifpok , ki Szent Miklós-
attya-fia vala, hafoníó-képpen irgaí- • 
mafságnak cselekedetében foglalta 
magác: és mint-hogy egy Kalaílro-
mat épite a' ízérzete* embereknek, 
gondola, hogy jó volna Szent 
Miklóft azoknak elöi-járújokká ten-' 
n i , hogy atyai gondot vifelne azok
ra. Szólla azért a' PSfpók Szene 
Miklósnak e' dolog-felől, de nehe-

,zen veheti reá, mert .5 igen'alá
zatos lévén, nem akart olly tífzcec 
fel-venni, mellyben parantsolactai 
kellene máfokat igazgatni. Mind
az-áltál e' tifztet egynehány eíz-

.. tendeig vifelé, az-ucán az alaza-
tofságnak nagyob' tekéUetefségéc. 
kívánván , a' puíztába akara menni: 
de elsőbben meg^akará látogatni 
a' fzent földet. Bé-méne.egy ha
jóba, és midőn meg-inditák az ha-, 
jót, az ég fzép tiízta, és a' tenger 
tseades lévén, monda a' hajós me
dereknek , hogy csak hamar nagy 
fzél-véfz fog - támadni; merc látta, 
az hajóba bé-menni az ördögöt** 
kinek mezítelen kard lévén kézé- " 
ben, igen fenyegeté azokat, kik. az 
hajóban voltak. Kevés Sdö inal
va , nagy fzél-véíz támacía: a' ha
jós-mederek,' nem lévén nékik re-
ménségek a' meg-ízabadulásboz* 
más módot nem talklának,,- hanem 
Szent Miklósnak kezdenek éledez
n i , hogy könyörögne érettek a$ 

• • ' " • "' ' ' • í f i e » ~ . 



512 Szent Miklós 
Mennek 'f és ő imádkozván, min-
•gyárt a' tengeri háború meg'tsen-
í-efédék. _ Ugyan azon útty okban 
egy hajós-mefter a' vitorlákat igaz
gatván, a' magos helyről le-esek , 
és meg-hala : melly dolog a' tőb' 
hajós - meftereknek nagy bánr.tot 
ízerze. Szent Miklós imádkozék 
érette , és a' meg-hólt hajós-me-
dter mingyárt feí-támada. 

6. Palefztina földére érkezvén, 
meg-látogatá azt a* helyet, a' hol 
Kriíius Urunk meg-fefzktetett, a' 
Kriftus koporsóját, és egyéb fzent 
helyeket. Az- után vifzfza-akarván 
térni Szoria puíztájába ^ meg-jelen
té az Iften nek i , hogy menné-viíz 
íza hazájába, mert nem pulztában, 
hanem máíntt akarja, hogy őtet 
ízojgáüya. Engedelmes akarván len
ili Szent Miklós, bé-méne más ba
jóba, de a' bajós-mefterek álnok
sággal Alekfzandriába vifzik vala 6-

• tet ; midőn már oda közelgettek 
volna, meg-f orditá a'izél az hajót, 
és a' hajós-mefterek akaratrya-el
len, Litziában a' Szent Miklós ha
zájában állá-meg az hajó. Eízek-
fee vév^n a' tsudálatos dolgot. a' 
hajós-mefterek, igen meg-félemlé 
n e k , és alázatofon botsánatot ké-
rének Szent Miklóftól, ki vifzfza-
térvén a' Kaíaftromba 3 .nagy őröm
mel , és tiízrelettel fogadák étet a' 
Barátok. ' Bizonyos ideig marada 
vélek Szent Miklós , de mint-hogy 
az Iften más dolgot kivánt ó-tóié, 
cl-rendelé magában, hogy Mira 
Vaxaísába menny er* 3 melly leg-fő-

Páfpők élete, 
ebb váras vala Litziában, népek-" 
nek fokaságával tellyes. Midőn 
Szent Miklós a'várasba méné, egy., 
be-gyükek vala némelly Pfifpőkők 
a' ízomfzéd várafokból, és á' Papi 
rendek, kik Mira várafsábai* lak
tak , hogy Püfpőket válaízfzanak: 
és mint-hogy minnyájan kőnyör-
góttek azlftennek, hogy'jelentse* 
meg', kit kellene a' Pfifpőkségre 
válafztani : a' Püípókok kórtl egy 
fzent életfi vén embernek meg-je
lenté az lílen, hogy a' ki követ
kezendő első n a p , leg-elsőbben 
mégyen-bé a' Szent-egyházba, és a' 
neve Miklós, azt kell Pfifpőknek 
válafztani. A'jámbor vén Pfif. 
pók meg - jelenté a' látáft a' téb' 
Pöfpőkőknek , és Papi rendeknek. 
Annak-okáértegéfe étfzaka a' Szent
egyházba maradának , várván a" 
kővetkező napot, hogy. meg - lát-
haísák ki volna, a' kit az Úr Iften 
arra a' PöfpőJi méltóságra válasz
tott volna. Minnyájan az imád
ságban maradának, és az öreg Pfif-
pők kőzeleb' álla az ajtóhoz., hogy 
még-láíTa, ki jőne-bé elsőbben a' 
Szent-egyhazba. Szent Miklós a' 
maga fzállásán éjj-félkor fel-keivén, 
fzokáfa-ízcrént, virattjg meg-ma-
rada. az imádságban: meg-világo-
íodván , a' Szent-egyházba méné , 
az öreg Pöfpők hozzája közelget
vén , kérdé ótet, mondván : Te 
ki vagy ? 's kinek hivatcatól ? Alá-
zátoífon felele Miklós, mondván, 
hogy ő egy bűnös ember , és az 
ő neye Miklós. A' Pfiípők meg-. 

tekint" 
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tekintvén öté t , és látván , hogy 
minden tiízteletre méltó ízeméi/ 
volna, meg-gondolván a' nevét-is, 
melly az Ifteni jelentés: fzerént va-
la; nagy érőmmel kiálta, mond
ván : Halljátok édes Atyám-fiai, 
közelgettetek ide, vagyon mar Pfif-
pőkönk: Irnéict vagyoa Miklós,, 
imé az Iftentől válafztatott. Min-
nyájan oda futának, és az 6 bőtsíile-
tes fzemélyével meg- : elégedvén , 
minden dolgokról tudofiták a' kőf-
séget, és Sz. Miklóft nagy érőmmel 
Pfifpőkké fzentelék. O pedig fem-
mit ez ellen nem mondhata , ' tud
ván , hogy az Iften akarattya volna. 

7. Minek-utánna Szent Miklós 
Púfpőkké fzentelteték,, iliyen-kép-
pen befzélgete magával : Miklós 
gondold-meg, hogy ez á' méltóság 
más életet kivan .*" eddig magadnak 
éltél,, ez-után máfoknak kel élned. 
Öliy példát keli adnod gond - vi-
feléfed alatt lévő embereknek, 
hogy a' befzéd ne légyen fzöksé-
ges, hogy jó életűek legyenek, ha
nem látván a' te magad jó-viíelé-
sét, magokat jói viíellyék> látvány 
hogy a' .te íelcbarátidhoz irgal-
maíságnak tselekedeciben foglalod1 

magadat, ők-is azonc tselekedgyék. 
Pfiípök lévén, inkkb' ' őklőklöt-
t e , és íanyargarta a' teftét Szent-
Miklós : az o ruházati aláb' va
lók voltak, hogy-fen> az előtt: hús 
nélköi-való eledelt- evett, és min
den nap tsak-egyfze?: az ő afzta-
Jához- mindenko; valamelly dolgot 
olváítatoit a* Szent írásból; na-

Sx«Bíek ESetc, 
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gyob' xéfzét az éjjnek imádság
ban, és elmélkedéfekben töltötte: 
a'-melíy kévés ideig alutt-is, a' pufz-
ta főld&n fekStt; Hajnal előtt fel
kelvén , gond - vifeléfe alatt lévő 
Papokat fzorgalmatoffon fel-kőltőt-
te, dicséreteket, és 'Zókárokat éne-
kelni az Iften tiíztefségére. Nap ke
letkor a' Szent-egyházba ment, és ott 
a' (zent Solosmák-alatt meg-mara
dott. Az-után pedig hivatallyához 
tartozandó külső dolgokat véghez 
vinni, el nem mulatta. Az ő Pfiípők-
sége alatt lévő Anyaszentegyházak
ba jó-életű, és tudós Papokat rendelt, 
kik által az egy&gya kőfség fzorgal-
matofon tanittafsék, és az ór&k élet
nek el - nyerésére vezércltefsék, 
Egyfzer minden efztendóben, Kis-
Afzízony havában, egybe-gyujtőtte 
a1 Papokat, kikkel "azokról a'dol
gokról .yégezecc,' mellyek az em
berek lelkeknek udv&fségére fz&k-
ségefek voltak. Szorgalmatofon 
meg-tudakozta. ó - tőlők , ha az & 
gond -vifeiéfek-alatt nyilván-való, 
bnnős&k találtatnának, vagy pedig 
feukolkódő emberek; és így mind 
egyikre, 's mind máfikra,mennél;ob-
ban lehetett, gondot vifelt- A' fzegé-
nyeket (zűkségekben meg-akarván,-
fegéteni, némelíy gazdag barátihoz 
folyamodott, kikfokalamisnát adtá
nak Ó-nékij mivel 6 a' maga házánál 
mindenkor ízegény vólc, minék-u-
tánna P&ípökké l&n el-annyira, 
hogy nem vók néki mit el - adai , 
vagy zálogba vetni.Némeiy könyvei 
voltának , mell/eket mindenkor 
•• T t t mái ok-
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mkíöknak költsön ado t t , nem 
akarván valami tulajdon Jófzágát 
magánál tartani. A' lelkek fz&k-
ségére, a* maga réfzéröl, Bírákat, 
és Meftereket tar to t t ; kik vala-
melly nyilván való vétket meg-ért-
v é n , meg-kilték, és igafságot fzol-
gáltattak. 

8. Szent Mikíús Pűfpők min-
den-néaiö dolgokban kívánta az 
Iften. akarattyát bé-tőíteni: és no
ha próbák tudós, okos, és b&lts em* 
ber volna, mindaz-által nem bíz
ván maga-erejében, és okofságá-
ban , tudós , bólts embereket vá-
íafztott magának, kiknek taná-
tsiból fok dolgokat tselekedett. 
Az idóben a'Kerefeté.nyeknek két 
kegyetlen elíenségi uralkodnak va
la a'Romai Imperiumban; Makízi-
miánus, és Diokletziánus, kik mint 
magok , 's mint Préfektufok álcal 
az egéíz Kereízténységet üldözik 
vala. Az üldözés Mira várafsába-
is el-érkezék, a' hol Szent Mik
lós vala Pfiípők. A' Kerefztények 
ott-is témlőtzbe kezdenek hányat
tatni , és a' Szent Pfifpök illeni 
buzgó ízerétettel intette, és biztat
ta az ó hiveit , az Iften tifzcefsé-
géért fzenvedni: minc nyilván , 's 
mint titkon oltalmazta a' Kerefz-
tén-yeket, és meg-feddette kegyet
lenségeket a' hamis Bíráknak. An-
aak-okáért a' tőraiötzbe tévék 6-
tet r de félvén, hogy az egéfz nép 
o-érette fel-támadna l nem merek 
meg-őlni , hanem ízámki - vetésbe 
Midéit'&tet. Nem töltötte ott-is 
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heába az időt a' Szeat Pűfpok, s6t 
mennél jobban lehetett az lítennek 
ízolgált, meg-erőílítvén, és biztat-
ván, moll ezeket, m o l amazokat 
a' Kerefztények közfii. Biztatta 
óketf hogy békefséges táréíTel fzen-
vednék az űldözéít; és fzukségek-
ben, a' mint lehetet, fegécette őket. 

9. El-mulék a' kegyetlen üldö
zésnek dühöfsége ; és el-jőve a' 
Nagy Konftántiniis Tsáfeár Impe-
riumának aranyas ideje: és Szent 
Miklós viízfza-méne az Anya-fzent-
egyházba , ^ z egéfz kőíségnek nagy 
-örömére. Mint-hogy Konftánci-
mtís Tsáízár parantsoíatot botsa-. 
ta-ki, hogy a' Bálványok Templo
mi földig Te-rontatnának; Mira va
rasában Diána iften - afzízöhynak 
egy igen neve7etes Temploma vala, 
melly mint-hogy tsudálatos - kép-
pen volt építve, még fen-állotc; 
és noha fok Templomok, mellyek-
ben Bálványokat, imádtak, földig 
le-rontattak volna , mindaz - álcal 
fenki nem találtaték, ki a' Diána 
Temploma rontására merné kezeit 
vetni, félvén, hogy a'nép fel ne tá
madna. Szent Miklós Pöfpők, fem-
mire nem tekéntvén , egy nap fok 
erős vaílag iflakat gyűjte-egybe, ki
ket a' templomhoz vívén , mind 
fundámentomig a' földre roncacá 
azt. Midőn a' kő-falai rontatná
nak, a'levegő-égben, az ördögök 
ízavai hailatxanak, kik íirva pana-
fzolkockak, hogy a' régi fzállátbk-
ból ki-vetették őket. 

- IOÍ Annak-utánná az Arriánus 
eret-



Szent Miklós 
eretnekektől, más üldözés támada 
az-Anya-fzent-egyház ellen; és Sz. 
Silvefzter Pápa Parantsolattyára, 
Konftántinus Tsáízár ízorgalmatof-
sága-ákal, közönséges Kontzilium 
fzolgákaték Nítzea vkrofsában , ho
lott három feáz c-izen nyókz Pöf-
pőkók jelen vólcak, kik közöl egy-
gyik vők Szene Miklós Púípók, ki 
mint bóks difputáláfa - által, az 
eretnekek ellen; mint pedig ájta
tos imádsága-ákaí, jmellyben igen 
foglalta magát , kónyórógvén az 
Iftennek az Anya-ízent-egyházért, 
nagy réfz-fzerént oka lón,, hogy 
az igaz Romai Kerefztények gyó-
zed'elmeffek lének az^Arriánufok-
ellen : és a' közönséges Kontzilium 
kkal erSffen el-végezteték, és ki-
nyilatkoztaték: Hogy a' Fiú az 1-
fteni fzeméllyek kőzett egy az Atyá
val , ugyan azon kliáctya, és Ilten-
sége vagyon az Atyával, és hafon-
ló-képpen Iiten, raint az Atya. 
ErróL vala a' vetekedés az Arriánus 
eretnekek kóz&tt, és az igaz Ke
refztények kéz6tt. 

I I . Mid&n el-végezódék a' Sz. 
Kontzilium, Szent Miklós vifzfza-
»ére az 5 Anya-ízent-egyházába, és 
az-után nagy drágafság következek. 
Az nd&ben Szitziliábari egy áros em
ber némelly hajókat jól megter
hel© búzával, hogy Spanyol - Or-
fzágba vigye, és ottan jó áron el-
adgya. Szens Miklós. P&pok rnegr 
jelenék álmában az áros embernek, 
kérvén 6tet,. hegy a' búzát Litziá-
ba vigye i és jó áriát igirvén., meg-
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alkuvék véle, és ig^íságnak jeléért, 
három aranyat ada néki. Fel-fer-
kenvén az áros ember, és a' három 
aranyat kezében találván, a' búzát 
Szent Miklós Püfp5k hazájába ví-
vé; és azon áron adá, a' mint al
mában a' Szent Pöfpokkel meg-
alkudt vala; és iliyen képpen élés 
adaték a' fzfik&jkődőknek. Má-
fzor-is haíbnló-képpen, ugyan azon 
tartományban, nagy drágaság lé--
vén, némely nagy hajók búzával 
meg-rakodva Konitántzinápoly fe
lé, mennek vala. Szent Miklós 
Pofpok kére az hajók urait , hogy 
adnának néki egy véka búzáért fzáz 
véka búzát, azt ígérvén nékik, 
hogy mikor oda. jutnának, aMiová 
igyekeznek , femmi héjával nem 
talállykk a* öuzát, mint-ha tsak egy;. 
fzetn^c íem vettek volna ki belóíe. 
Az hajók urai hívének a' Szent PöP-
p&knek, és- annyi búzát adának né
ki. Innen két tsuda k&vétkezékí 
elsó , mert mikor Koníláncziná-
polyba érkezének az hajókkal,, an
nyinak találkk a' búzát.,' a' menyit 
raktak vók az hajókra, és íémmi hé
ja annak nem vala. Máfodik, mert 
noha a' búza, mellyet Szent Mik-̂  
lós Puip&knek adtak vala7 igen 
kevés volt a' népnek íbkás&gára 
nézve, mindaz-ákal, az Iftea az & 
fzolgájának könyorgéséért , úgy. 
meg-fokaíitá az t , hogy az egerz 
népnek aratáíig elegend& volt. 
Ezek a' dolgok olly nagy hi tek, 
és méltóságot fzerzének Szent Mik
lósnak, hogy mint.világi, Tsmint 
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Egyházi emberek, nagy dfzceletet 
tet tek, és engedelmelfek voltak 
néki j tnint-ha literi-után leg-na-
gyob' urok 6 vók volna. 

i a . Euftákius a' váras Préfek-
tuíTa a' pénzhez való kívánság
tól meg-gy&zetvén, hamis fzenten-
tziát monda három ifiú-ellen, ha-
miíran halálra itiívén őket. Szent 
Miklós. Pűípők nem vók akkor a' 
varasban, mivel a\ tenger mellett, 
való népeknek le - tsendefitésére 
ment vúk, kik fel-támadván fegy
vert fogának némelly vitézek ellen, 
kik Afrikába akartak által-menni, 
Konftantinus Tsáfzár parantsolat-
"tya-fzerént. Ezek a' vitézek fok 
dolgokat igen rendetlenfii tseleked-
tenek ( a' mint a' féle nép néha 
ízokott cselekedni) a' melly helye
ken által mentek. Már a' dolog 
arra jutott vala, hogy a' meg-nel
vezett fegyveres népekkel meg-kel-
lett volna ütkőzniek. De Szent 
Miklós Pöípők oda érkezvén, fzól-
la a' vitézek Kapitánnyának, kik 
hárman \alknak: egygyik, Nepo* 
tzianus, máfík lírfus , és harmadik 
Herpólion ; és a' dolgot jól véghez 
vívén , békefséget ízerze mind a' 
két réfí-kőzött. Itt hallá - meg az 
Euftákius hamis fzeatentziája ki-adá
sát az három ifiú.ellen, mingyárt 
ezért útra indulván , viízfza-tére , 
és olly órába érkezek a' városba , 
íjaikor az három meg-fzententziázott 
ifiaknak a' ízemck bé-volnának 
.kötve, és már egyebet nem vár-
hatcauák, hanem hogy az hóhér fe-
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jeket vegye a' mezítelen palioííal. 
Oda érkezvén Szent Miklós P&f-
.pők, ákal-méne a' népek kőzött, 
és az hóhér kezéből ki-vévé a' me
zítelen pailoít, és az rúrom meg
kötözött ifiakat el-óidozván, egyik
nek kezét íogá, és mind a' hár
mat ki-vivé a' nép-kózül, fenki el
lene nem mervén mondani : s6t 
Euftákius s! váras PréfekmíTa, meg
értvén a' dolgot, és a' lelki ifmére-
te vádolván ötét , Szent Miklós 
Rfifpókh&z méné, és térdre efvén 
előtte, botsánatot kére télé. 

13. Annak előtte meg-intette 
vala Szent Miklós Püfpők Euká^ 
kiuft, hogy igafságotfzolgáltaíícm, 
és a' kik meg érdemlik, meg-bűn-
tefíe: itt pedig keményen meg-
dorgálá, és fenyégeté Őtet > hogy 
meg-jelenti a' Tskfeárnak, ha tób-
fzór Hlyen, vétkekbe keveri magát. 
Midőn ezek így lennének, a' Kon-
ftantiaus Tsáízár meg-nevezett há
rom Kapitányi jelen valának, kik 
vifzfza - térvén Afrikából, minek-
utánna véghez vívék a' dolgot # 
mellyért küldettek vala: bé vádol-
tatának Konílantzinápolyban, el
annyira , hogy a' Tsáfzár ki-mondá 
ellenek a' ízententziác, hogy a' fe
jek el-yágattaísék, a' bizonyságok-
fzerént , mellyekkel próbáltattak 
vétkefeknek lenni, jóllehet mind 
hazugság volt, és Konftantzinápoly 
vár*affa Préfektufsának hamis tsa-
lárdsága, ki hafonló-képpen meg
győzetvén a' fénzhezvaló rendet
len kívánságtól, mellyet a' meg-

neve,- . 
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nevezett három Kapitányok eílen-
ségi adtak vala néki , annyit cse
lekedete , hogy őkec hamifian halál
ra kileste. Midőn a' három Kapi
tányok meg-érték, hogy máfodik 
nap meg keliene halniok, efzekbe 
juta, hogy Szent Miklós Pöfpók 
három ártatlan iíSac meg-fzabadica 
az haláltól Mira várafsában, egéfz 

/ étfzaka meg-maradának azt imád
ságban könyörögve* az Iítennek , 
hogy matatná - meg irgalma (ságát 
ö-hozzájok•;_ és fegétségői hiván 

- Szent Miklóíl. Az tír Iften meg-
• hallata Őket, és az 6 Szentét meg-
dicsöké'", mivd-hogy Szent Miklós 

. * Páfpők meg-jelenek Konftantinus 
Tsáízárnak álmában, és Pufpőki 
méltóságát mutatván, meg-feddé Ó-
té t , m o n d á n : Kely-fel Tsáfzár , 
és fzabadkscl meg a' fogságból Ne-
potziánuft, Urfuft, Herpóliont, mert 
hamiíían vádoltattak a' vétkekről, 
mellyeket ő ellenek mondottak. 
Ha te azt nem miveled, el-hidd 

• bizonnyal, hogy én mint az Iften 
trombitájaj te-reád következendő 

-nagy haáat hirdetek, meliyben el-
íontatik a' te nemzetséged, te pe
dig házaddal, és birodalmaddal c-
gyetembe el nyeletel a' rettenetes 
vefzedelemtől. ; 

14. A' Tsáfzár félelemmel, és 
rettegéflfei meg-telvén, monda: Ki
vagy t e , a' ki így fenyegetfz en-
fem ? Felele a' Szent Pöfpók; En 

íirai Miklós Pufpök vagyok. Ezt 
mondván el-rejtezék cöle , és a' 
Prefektushoz menvén, kit Alabius-
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nak hittak, azt-is hafonló-képpea 
meg- fenyegeti. Reggel a Tsáfzár, 
és a' Prefektus egygyutt lévén, 
meg-befzé!íék egy-másnak az álmát: 
dó-hozacák .. a' fogságban lévő há
rem Kapitányt, -kiknek a' Tsáfzár 
monda : Mondgyátok-meg igazán, 
ha tanultatok valami ördögi me-
fterséget? Mondának: nem. S6t 
igen tsudáikozván, mondának a* 
Tsáfzárnak: Miért kérdez ö tolók 
afféle dolgot : Feleié a' Tsáfzár: 
Azért, hogy ez éjjel egy Miidús ne
vű P&íp&k, kit én nem ifmértem., 
fenyegetett engem, ha én titeket 
ízabadon nem bocsátlak. Ezt hal
ván a' Kapitányok, térdre-esének, 
és csókolván a földet, nagy hálá
kat adának az Iítennek, íirván ö-
rómókbe. Meg - parantsolá nékik 
a' Tsáfzár , hogy j^elentsék-meg a* 
titkos dolgot. Es ök mind elő-
ízkmlálák , mi-képpen Szeat_ Mik
lós három iffiat Mira várafsában 
meg-fzabaditott volna, meliyet ók-
akkor fzemekkel látván, tnoft meg
emlékeztek róla, és e' rendbéli 
nyomorúságokban magokat- néki 
ajánlották, könyörögvén az Iftea.7 
nek: és azért jött a' Szent Pufpök 
az ő fegitségekré. Ezek így lé
vén, a' Tsáfzár nagyob' fzorgal-
matofsággal akará meg-látái a' Ka
pitányok ögyét, és meg-értvén ár
tatlanságokat , meg - bőnteté azo
kat, kik őket harniffan vádolták. 
És ki-ízabaditván éket a' fogság
ból, egy aranyas bőtökkel irott 
Evangélicmíes könyvet, és nagy 
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5i8 Szent Miklós 
arany temiényezöt ada ' kezekbe, 
mondván nékik: Vigyétek'el eze
ket Miklós Pöfp&knek az én ré-
ízemrol, és mondgyátok-meg néki: 
Ne fenyegeffen engem, hanem_s 
imádgya az Jftent éretcem, és 
az én Tsáfzári bíradalmamért- El-
menének a' három Kapitányok, a* 
Szene Pöípökhőz, és és lábaihoz bo-
rujván , nyilván el6 - befzéllék a' 
hiítoriát , melly 6 vélek történt 
vala , és a' Tsáfzártól küldetett 
ajándékot meg-adák néki. Szent 
Miklós PfiípÓk igen báná , hogy 
ezek a' dolgok más ember előtt 
mondatának aéki. ^Monda azért 
a' Kapitányoknak: Édes fiaina ad-
gyatok hálát az Iftennek, és ne né
kem } mert én bfin&s ember vagyok. 
Az-után félre hiván Őket, monda 
nékik , hogy abba a' veízedelembe 
némelly titkos vétkekért eftenek 
vók^ mellyeket az Iíten parantso-
lati ellen tseíekedtek. És inté ö-
k e t , hogy penicentziát tartanának, 
ha Iftennek nagyob' odorát fejek
re nem akarják várni. 

iff. El -közelgetvén a' Szent 
Miklós Püípék eletének utolsó 
napja , fájdalmas nagy betegséged 
kezde fzorongattatni, és halála órá
jára jutván, íél-eme!é ízeméit az 
Égbe y . és íok Angyalokat láta ő~ 
hozzája le - jőni az Égből: az-aká-
érc amaz 'Zóllárt kezdé mondani: 
Uram te-benned bíztam, ?fc. Pfalan. 
jo- Es amaz vérire jutván:~ Uram 
a te kezeidbe ajánlom lelkemet', &*c. 
«' uralomnak völgyéből, az őrök 
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életre, és boldogságra méné. Sa
játson havának hatodik napján 
Kriftus Urunknak három ízáz négy. 
ven három efztendejében. Az ö 
teíte nagy tiízcelettel temettetek 
a' Kerefzcényektéi, kik nagy bá. 
nattal. firatták ótet, hogy óliy jó 
Atty októl, és Páfztoroktól el-ma
radtak vólna» Halála után mm-
gyárt a' Kereíztények nagy ájta-
tofsággai kezdek a' koporsóját lá
togatni. Midőn némelly Kerefz-
tények Mira várafsába akarnának 
menni, a' Szent Pfifpók koporíb-
jának látogacására, bé ménének az 
hajóba, de az ördög meg-akará 6-
ket ellenzem, mínt-hogy igen bofz-
ízonkodote a' Diána Templomáért, 
meílyet Szent Miklós Pufpők föl
dig le-rontatván, a' gonoíz ördö
göt izékéből ki-vetette volna; és 
azért nem akarja vala, hogy az & 
teíle a* Kereíztényekt&l tiízceket-
nék. Az átkozott ördög egy nagy 
edényt olajjal meg - töltvén , afc-
fzony képében a' Kerefztényekhez 
vívé, kik útra indultak vala az ha
jóban : és monda: En jól tudom, 
hogy ti a' Szent Miklós Pufpők te-
fte látogatására mentek i én-is el
akarnék menni, de mint-hogy mo-
ftan alkalmacofságom nintsen, kér
lek titeket, hogy vigyétek-el ezt az 
olajt az b koporsójánál lévő lám-' 
páfokba. Azok azt gondolván, 
hogy az ördög ájtatos aízfzony 
állat volnaj ej-vívék az olajt, és 
egy raap békelségeffen ménének a' 
tengeren az hajóban ? de más.nap 
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igen nagy fzél-véíz támada: el an
nyira , hogy minnyajan igen félé
nek, hogy el ne merülnének; és mi
dőn, életeknek minden reménségét 
el-vefztették volna, imé egy rifztele-
tes öreg embert látának elejékbe 
jtkii egy hajetskában, ki monda 
nékik : A' félelem, és vefzedelem, 
mellyec ú e' tengeri háborúban_j 
feenvedtek,a* ti vétketekére vagyon: 
vefsécek a." tengerbe az olajos e-
dényt, mellyet amaz afzfzony adott 
néktek, és meg-ízabadultok, mert 
azt az órdög adta néktek afzfzony 
képében. Mingyárt a' tengerbe 
vettetek az olajos edény, melíyból 
egy igen nagy tűz gyulada-lei nagy 
ropogkffal, olly ifzonyu bád&s lé
vén , hogy könnyen meg-iímérték, 
hogy pokolból fzármazott volna. 
A'vén ember magát meg-jelent
vén , hogy Szent Miklós Pftfpók, 
mingyárt el-rejtezék. 

16. Egy gyermeknek attya , és 
annya, igen ájcatoífok voltak Sz. 
Miklós Pűfpókh&z, minden eízten-
d&ben meg-fzentelvén az ó Inne-
pét: ezeknek fiatskaját a' pribékek 
el-lopták, és fogva vívén Babilo
niába , a' pogány Királynak adták, 
kinek áfztalához fzolgklván a'gyer
mek meg-emíekezék egy eftve,hogy 
Szent Miklós P&fpök Innepe vol
na , mellyet az ó attya, és .annya 
meg-fzenteltek : keferveífen kezde 

"firni. A'Király meg-kérdé, miért 
íirna, és 6 igazán meg - monda. 
Megütvén okát a' gyermek fírásá-
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nak a' Király, mint-egy tsufoíván 
Ótet monda: Ha Miklós olly ha
talmas , kérjed faet, hogy vigyen-
ki téged innen , és fzabaditson-meg 
az én kezeimből. A' gyermek ke
zében tartván a' pohárt, melíyból 
a'Király ifzik Vala, imé mingyárt 
fel-emeltetek, és a' Királynak, 's 
t&b' embereknek láttára el-rejte
zék; és mingyárt a" Szent Miklós 
F&fpÓk Szent-egyházában talált ték: 
holott az t Attya jelen vala ínne-
pet fzentelvén, noha abban az eíz-
tendóben nagy bánatai , a* fiának 

-el-vefztéfe-miattt ; de q&tán lát
ván ecet jó egéfségben, ésTzabad-
ságban lenni, az h bánattya, és 
íiráfa, örömre fordúía. 

17. A'Vandalus Pogányok hadí 
íeregi által menvén Afrikában Ka-
labriába, fok károkat tettek abban 
a' Tartományban, és nagy prédác 
vittek-e!. Egy k&zfilök a' Szent 
Miklós Pfiípók képét el - vévén , 
mid&n hazájába ment volna, meg-
kérdé némelly Kerefztény raboktol, 
kit jelentene az a1 kép, és 6k men-
dának néki, hogy az a kép Szent 
Miklós Pfifpőké, ki noha meg-hólt, 
míndaz-ákal fok tsudákat tseleke" 
fzik, és az embereket, kik ó hoz
zá ájtatofok, igen meg-fegéci. Ez-
a' pogány uforás ember lévén, egy 
nap maga házában a' hol a' pénze 
tartotta, fokát ki-raka ar pénzben 
az afztalra, és nagy dolgai érkez
vén, fietséggel más-hová kelleték 
menni, nem lévén ideje, hogy a' 
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íbk pénzt mind helyre tegye. Az-
©káérc ízólla a5 Szent Pöfpok ké-
penekj mondván: Miklós gondod 
légyen exre a' pénzre , meüy itt 
marad. Minek-ntánna a' pogány 
el-méne , bizonyos lopó emberek 
jövének a'házba, kik el-lopák a' 
pénze Viízfza - térvén a' pogány 
ttíbrks ember , és látván , hogy a' 
pénzét ei-!opták volna./ monda a' 
Szent Miklós képének: Bezzeg jól 

• meg-őrizted.az én pénzemet. Gon
dot vifely Miklós, hogy az én pén
zem meg - talákafsék ,• mert egyéb 
arant a' képedet a' tűzbe- vetem. 
A' tolvajok- felre menvén , az el
lopott pénzt egy-más kőzett el-
ofztani, meg-jelenék nékik Szent 

. Miklós Püfpók, és igen nagy: bön-
tetéílel lényegété őketJ ha az el
lopott pénzt viízíza nem adnák. 

. A' tolvajok igen meg - rettenvén , 

Pufpők éíete, 
mind viFzfea adák a' pénzt. Lát
ván a' pogány ember e' nagy tsu, 
dát , Kereíztényné lón, és,minde
nütt ki-nyiiatkoztatá • e' tsudálatos 
dolgot: mellyet meg-értvén a'Ke. 
xeíztények egéfz Afrikában , annil 
nagyob' ájtatofsággal kezdenek^ 
lenai Szent Miklós Pöfpókhez. 
Mint-hogy e' végre engedé meg az 

'Úr íften, hogy az a' pogány ember 
ollyan dolgot cselekednék , mellyet 
ha más cselekedett volna, az íften. 
tél büntetéft vett volna,- az 6 vak
merő bolond méréfzségéért-; mért 
az íften Szentéit, és barátit aláza-
toísággal keli íegétségfii hini, és 
nem fényegetéffel- meg, tsufolnl: 
mivel-hogy ezért fókákat az íften 
meg-bfincetett-; amazért pedig fó
kákhoz nagy irgalmafságát mutat. 
ta 6 Szent Felsége, 

Arany -ízáju Szent JÁNOS élete. 
FaMdius , Metafrájztes Simeon 3 

Kalijztus Nitzeforus-altal Som-
mába foglaltatott. 

1. A Rany-fzáju Szent János An- • 
l \ tiokiában ízületek; az At- • 

tya, és Annya Nemefek, és gaz
dagok voltak. Nagy gondot vife-
lének'reá, hogy kitsinységétői fog
va a' deáki tudományt • tanulná. 
A' Retorikát égy Libanus nevű tu
dós •embert&Ihalgat-á. Annak-után-
na meg-halván az Attya, az Annya 
Áteaásba' köldé ötec> es ott hal-

gatá a Filofzofiát , mellyben nagy 
eló-menetelt tőn. Az-után viíz-
fza-tére hazájába. Igen tudós Orá-
tor lévén János , Prókácorságbm 
kezdé magát gyakorlani: de annak-
utánna meg-gondolván annak nagy 
veízedelmét , el -hagyá azt olíy 
igyekezettel, hogy a' Szent írásról 
elmélkednék. MeletziuiTal azAnrio 
kiai Püípőkkel, tudós, és fzenc 
életű emberrel kezde nyájaskodni.' 
Kinek három eíztendeig tanitvá* 
nya lévén, nagy Teologufiá l&n-

Az" 
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Az-után el-akará fagyni a' világot t 
és fzerzetefsé akara lenni. E' do
logról tanácsot kérde az Annyitól, 
ki azon kére őtet , hogy ne tsele-
kedné azt , fok, konyhullatáílál 
mondván néki: Édes íkm te tu
dód , mtUy fek ayomoraságokat 
ízenvedtem az Atyád halálától 
fogva, mind eddig. Nem volt né
kem náladnál egyéb vigafzcaláíom. 
Váralt ózzál, had hunnyam-el fzemei,-

. met elsőbben, az-acán azt mivel-
hed', a mit akarfz. Ne adgy alkalma-

. tótságot, hogy ödó nap előtt, élete
mét el - végezzem, tsak egyedfii 
hagyván engem; és az én r&vid 
életem tellyes légyen fzivbéli gyöt
relemmel. Elég nékem az özvegy
ségnek nyomoruságit viíelnem, ha 
nem hpfz-is nagyob' nyomorúsá
got a' fejemre,. ki azzal tartozol, 
hogy fiam lévén, vigafztaláíbmra 
légy nékem. Akkor Arany-fzájú 
Szent János az Annya akarattya-
fzerént tselekedék, engedelmes fiú
nak mutatván magát lenni. De 
nem fok űdó múlva meg-hala az 
Annya, és 6 nem fokáig haíafztá 
jó igyekezetit véghez vinni. Mi-
vel-hogy. tiíztelségeífen el- temet
vén az Annyát , javait el-ofztá, 
és .réfz-fzerént a' Szent-egyházakra, 
réíz-fzerént a' fzegényekré kóltvén, 
bé-méne a' Szerzetbe. Ott négy 
eíztendeig lakék, nagy el&-me»e» 
telére niint magának, 's mint ízer-

' zetes tárfainak 3 kiknek fok jósá
gos tselekedetek példáját adta, 

a. Nagyob' tekélletefséget kip 
Sienttk ilsse, 

z. János élete. $zt 
vánván Arany-ízájú Szent János, 
ki-méne a' Kalaflromból, (mindaz
által az 6 el&l-járójártak fzabadsá-
gából) és el-méne, hogy tsak ma
gán lakjék egy p'ufztában: egy bar-
lángot válaíztván magának, két 
eíztendeig lakék ottan, minden em
beri táríáság nélkül. Az 6 gyakor-
lacofsága, a' Szent írás olvasásában, 
és az imádságban vók, íanyarú pe-
nitentziával öldökölvén a' teftéc. 
Melly miatt meg-betegedvén, kén-
fzeritteték azt az életet el-hagyni, 
és viízfzá-térni Antiokiába, a' hol 
az egéfz nép nagy örömmel fogadá 
étet , minnyájan íímérvén az 6 
Szent életet. Kivált-képpen őrölt 
néki Meletzius az & meftere, ki 
ótet Diákonufsá fzentelé , ,, hogy 
prédikállana a' k&fségnek. Ot eíz
tendeig gyakorik János a' prédi-
kállásnak tiíztét , minnyájan úgy 
halgatták étet , mint egy Apóitok, 
lelkeknek nagy elö-menetelére. 
Meletzius Pfifpók egy Gyülekezet
be méné Konílántzinápolyba, hol-
lott-meg betegedvén , meg-hala. 
Melly et meg-értvén Arany-fzáft& 
Szent János y mingyárt vifzíza-rére 
a'Kalaftromba, a' hol az-elóct la
kott yala, félvén , hogy a5 kófségv, 
a' Pöfpökségnek teshét, és méltó
ságát néki ne adná. Flavjánusnagy 
buzgó , és fzent élető ember lén 
Pfifpókké , ki Antiokiába érkez
vén, a' Gyülekezetből, a'hol Pfií-
pökké válafztaték, meg-érté, hogy 
János vifzfza-ment volna a' Kala-
áromba > azokáérc az egéíz köfség-

U a i t «& 
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cöl fzorgalmatoztatván , sf Kala-
ítromba méné érette, kit fok kéréí-
fel, igen nehezen reá vén., hogy 
viízfza-térne a' várasba, és ugyan 
& általa Pappá fzenceketnék. 

3. A' meliy napon Arany-fzájú 
Szene János fel-akará venni a' Szene 
rendet j midőn a Pfifpők reá tévé 
kezeit, hogy őtee meg-fzentellye, 
egy fejér galamb láttaték az 6 fején 
nyugodni, mindeneknek nagy csu-
dáíkozására. Papságának tífzcét 
tizen-két efzcendeig gyakorik An
dok iában , prédikárván , íbk lel
keket téritvén- és egyéb , tsudákac 
tévén: mellyek köz&l egygyik vúlt, 
hogy Mártzion eretnekségében lé
vén a' váras gréfektuffa, kinek fe-

. lesége a' kolika betegségnek rette
netes nagy fájdalmkól fzorongat-
tatik vaía , és. femmi orvofságot 
nem találván néki a' Prefektus, tu
lajdon ágyában viteté ötét a' Szent
egyházba fok népeknek tárfaságá-
ban , a' hol Flaviánus Pűfpök , és 
Arany-(zajú Szent János valának. 
A', Prefektus kezét fogván Arany-
föájú Szent János, monda néki : 
Miért jöttetek ti fegécséget kérni 
a' Szent-egyházba, mellynek pártos 
efî enségi vactok ? Ne várjatok fe
gécséget az Idéntől, mert üldözi
tek ötét. A' Prefektus, és a' táríai 
álázatoííbn felelvén , mondának 7 
hogy a' téyelygéfeknek nem 6k vol
nának az oka, hanem az attyok, kik 
tévelygéíekre tanították őket. Mind
az- által azon kerék ótet, hogy 
nyeráé roeg az afzfzony egéfségéc 

1. János élete. 
az Iftentól: mert ha az meg-gyó-
gyúlná, ők-is meg-akarnának gyó
gyulni lelkekben, meg-vetvén Mar-
tziont minden tévelygésével, és bé-
vévén a" Közönséges Kerefztény 
Anya-fzent-egyháznak tudományát. 
Ezt értvén Arany-fzájú Szent Jí-
nos , fzentek vizet hozata elé és 
monda a'P&ípóknek, hogy a1 fzenc. 
Kerefzt jelét formálván, Öntözné-
meg a fzentelt vízzel a' beteg afz-
fzonyt: meliyet így tselekedvén 
mingyárt meg-gyógyúla az afzfzonŷ  
nagy örömére magának, urának, 
és az egéíz tárfaságnakr -kik.'min-' 
nyájan nagy hálákat adának az Úr 
Jésus K.riítusnak. 

4. Az udóben Nektárius a Kon-
ftantzinipoiyi Brfek, ki - múlék e' 
világbólií" és fokán, találkozónak, 
kik azt a' méltóságot kerefik vala,. 
némeilyek fzemélyek - fzerént, né-
mellyek pedig efzközók által. De 
mivel-hogy az Arany-íjájú Szent 
János tudományának , és életének 
mindenütt nagy híre vaía , ö vá-
latztaték a' Konftantzinápolyi Fó-
páfztorságra.. Arkádius Tsáfzár le
velet ira Flaviánus P&fpóknek, 
értésére adván a' Nektárius halálát, 
és Arany-fzájú Szent János válafz-
tását; és kérvén, hogy mingyárs 
Konftantzínápolyba küldené étet. 
Flaviánus meg-mutatá néki, a' Tsá
fzár tulajdon kezével irott levelet, 
meliyet meg-olvasván Arany-fzájú 
Szent János, igen búsúia, (ira, és 
foháízkodék, mondván, hogy 6 
nem volna méltó, fem elégséges 

arra 
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arra a' méltóságra. Vigafztalá 6cet 
Flaviánus mondván , hogy áz Iften 
tiíztefségére, és fok lelkeknek 5d-
v&fségére nézve igen. jó dolog az, 
noha nehéz nékik egy-máitól el
válniuk: és azon kére ócet, hogy 
mingyárt Konítantzinápolyba men
ne , és e'dologban engedne a' Tsá
ízárnak. Ki-hírhedek ez a' dolog 
a' varasban, az-okáért a2 egéfz kőf-
seg fegyvere foga, mondván, hogy 
nem akarnák ötec ei-botsátani, ha' 
életeket el- kellene-is vefzteniek. 
Értésére adaték a' Tsáízárnak az 
Antiokiai kófség fel-zendfiléfe_»,' 
az-okáért még inkáb' kiváná A-
rany-fzájú Szent jánoít. Annak-
okáért Aízteriusnak a' Nap-keleti 
Gubernátornak irá, hogy jánoít 
{zabadon botsátaná. Afzteriús ma
gához hivatá Arany-ízájú Szent Ja
nóit, tettetvén, mintha nagy dol
gokról akarna tanátskózni véle, a' 
mint egyébkor fzokott vala csele
kedni. Az Antiokiai nép meg 
nem gondolván az álnokságot, ki-
botskták 6tet a'várasból. Mihenc 
pedig Afzierius hatalmában lén, 
mingyárt a' Tsáfzár vitézinek ke
zekbe adaték, kik fietséggel Kon
ítantzinápolyba vivék ötét. 

j . Mihenc a' várasba érkezek 
az új Prelátus, mingyárt Pufpök-
ké ízentelteték Teodóízius Alekfzan-
driai Pufpók - által , noha 6 más 
papot akart volna , hogy arra a' 
méltóságra válaízeatnék: úgy- an
nyira, hogy neheztele Arany-fzájú. 
Szent János ellen; de fokkal inkán' 

. János élete. $2^ 
az-után, midőn meg - iíméré az 5 
fzent erkóksit, meliyek ellenkez
tek az övéivel A' Tsáfzár egéfz 
Udvari népével, mingyárt meg-lá-
togatá áz új Pufp&ket, a' meg-
fzentelés után: ki-nlonda néki, hogy 
inkáb' az lílen akarattyából > hogy-
fem a' magáéból, vette-íel magára, 
annak a' méltóságnak terhét j és 
egygyik az egyéb dolgok kóz&tt, 
mellyre figyelmeteffen kell vigyáz
ni az, hogy a' Tsáfzár igazán vi-
fellyen gondott azlmperiomra, mert 
ha más-képpen cselekednék, meg
feddené öcet, mint Nátán Próféta 
meg-feddecte Dávidot. Tetfzék a' 
Tsáízárnak , hogy néki olly-ízaba-
don ízólla Arany-fzájú Szent János, 
és meg-ifméré, hogy igaz válna á* 
mit 6 feléié mondottak vók. Az-u-
tán el-bútsúzék t&le, mondván néki, 
hogy mindenkor úgy akarná tifztelni 
ötét, mint Attyát. Igazgatni kezdé a' 
Szent PMpftk az 6 Anya-fzent egy
házát, olly nagy okofsággal, és. 
fzorgsírnatofsággal , meíiynél • tia-
gyoDbai tsak. egy Píiípók-is 6 előt
te, fem ó utánna, azt nem igazgat
ta. £s noha igen nagy gondgya 
vólc minden dolgokra, méllyek a' 
varasban naponként cörténtek_s, 
mindaz - által nem feletkezecr a-
zokról, meliyek a' vároíbn kívül 
fzúkségefek ' voltak. ' Meg-értvén , 
hogy lenitzíában még a' régi bálvá: 
nyozás Yulna, nem akará á' dolgot 
máfokra bizni, hanem maga ízemé-
lys-ízerént oda méri'e fok vitézek" • 
kel, mellyekst a.' T sá&ár adGtt.vala 

Uu.u % nesi. 
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néki, és nagy buzgósággal, mint 
Mojfes a' földre vécé a' borjút, rael-
lyet a' kófség imádott; úgy 6 - is 
mind ekrontatá , 's porrá téteti an
nak a' tartománynak bálványit. 
Az-után Szent-egyházakat épittete, 
és Kalaítromokat fundála, és fok 
Papokat , *s Szerzetes embereket 
rendelvén, kik meg - tanítanák a* 
pogány népet az igaz hitre; vifzíza-
tére Konftantzinápolyba. Tatár 
Orízágba-is Lelki tankokat kfilde, 
hogy prédikállanák az Evangéliu
mát a' Tatároknak, és életeknek 
jó példájával, hagyatnák-el vélek 
gonoíz erkóltsóket, és meg-kerefz-
teketvén élnének kerefetény mód
ra. A' nap-keleti tartományban 
némelly Martzioaita eretnekek ta
láltattak; az-okáért ájtatos Lelki 
tanítókat kfilde oda, annak a' go-
nofz konkolynak ki-gyomlálására. 

6. A' Tsáfzár hadai kőzött fok 
Frantziai vitézek voltak, azoknak -
is magán való Szent egyházat ren
dele, mellyben jó Kerefztény Papá
kat helyheztete, kik igazán prédi
kállanák a' népnek az Evangéliu
mot , és minnyájan meg-ízabadulá-
nak attól az eretnekségtől. Néha 
ízemélye fzerént el-ment azokra a' 
prédikátziókra a' Szent Pöfpók, és 
leg - ízfikségesb' dologra tanította 
azokat a" Papokat, mellyeket az
után Frantzia nyelven prédikállot-
tak azoknak a*' népeknek. A' Tsá-

•-(zár udvarában egy Gajna nevft Ar-
riánus^Kapitány yólt, ki igen kéré~ 
a*"-'TsafeáíE,~Íjögy egy Szent-égyhá-

. János élete, 
zat engedne néki , mellyben min
nyájan egybe-gyúlvén , kik. az § 
vallását tartották, járnának-el az 
o hivatallyokban, az Ó módgyok. 
fzerént. Arany-fzájú Szent János 
eröífen ellene monda e' kérésnek; 
és felelvén a' Kapitány a' Tsáfzar-
elótt monda , hogy azokért a? 
dolgokért , mellyeket az Imperi-
umnak ízolgálattyában cselekedett, 
meg - kellene engedni néki azt a* 
grátziát. Felele néki Arany-(záju 
Szent János: Ha te hiven fzolgál-
cad a' Tsáfzáre , ó Felsége-is igen 
jól meg-fizetett néked. Mivel-hogy 
mikor a* ízolgálatra jóttél , igea 
ízegény voltál, kitsén neved volt; 
moft pedig gazdag vagy, és egéé 
Nap-keleti tartományban neveze
tes : az-okáért íemmivel nem tar
tozik néked ő Felsége. Senamit 
erre a' Kapitány nem felele, hanem 
fejét le-hajtván, el-mene; és fok 
népet egybe-gyöjtvén, pártot fice 
a'Tsáfzár - ellen, igen kezdé há
borgatni az Imperiumat. Mellyet 
meg-értvén Arany-fzájú Szent Já
nos, mingyárc fok népekkel elejé
be méné Gajna Kapitánynak , ki 
tsudálkozván a' Szent Pufpóknek 
nagy álhatatofságán , nagy aláza-
toísággal térdeire álla, és a' Piüf-
póknekkezeit kérvén 1 meg-tsóko-
íá; az-után fiaira vetvén fzenaeit, 
azt akará, hogy ök-is hafonló-kép-
pen tselekednének. Annak-után-
na némelly napokig egygy&tt lének, 

-és-minek-elótte a' Pfifpök el-men
n e , békefséget fzerzc, és vifzíza-

hoza 
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hoza a' Kapitányt a' Tsáfzár ke
gyelmébe. 

7. Noha fok, és nagy foglak-
toísági voltak a' Szent Pűfpéknek, 
ir.indaz-által a' kóíségnek prédikál-
lani foha el nem mulatta; és annyi 
nép gy Sic az o prédíkátziojára , 
hogy leheteden dolognak kélték, 
hogy ótet mínnyájan halgathatták 
volna. Minnyájan meg-elégedcek 
az 6 tudományával , és az Itteni 
ízolgálatra édefedtenek: de némel-
lyek kivált-képpen való dolgokat-
is tselekedtenek, úgy-tnint fok ala-
misnát ofztogattak: a' Szentsége
ket gyakorlottak: fz&ntelen imád
koztak , nagy alkzatoffon , és tsen-
defíen vifelték magokat. Igen ked
ves kellemetes volt ez a' Szent_* 
P&lp&k, órómeft minden embert 
meg-tuígacott, kinek 6 reá fzük- . 
sége volt, és 6-véle akart fzóllani. 
Da felettéb' viízfza^tetfzett néki, 
menyegzős, vagy lakodalmas ház
hoz menni; vagy pedig a' maga há
zánál vendégeskedni. Mivel-hogy 
úgy látfzott néki, hogy az udót, 
mellyet abban tököct, tsak el-
vefztette volna. Azt mondotta, 
hogy fél óra elég volna, a' teft fz&k-
ségének eleget tenni, és a' teftnek 
táplálását meg-adni. Azért-is vifz-
fza-tetfzett néki, tnint-hogy kksin-
ségétól fogva, mindenkor igen mér
tékletes életű vők: húft nem evett, 
és bort nem ivott. Az 6 lakodal 
mi , és mulatsági voltak buzgó 
imádságok, a' Szent írásnak , és 
íé-képpen a' Szene Pál leveleinek 
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olvasáfa. A* meg-nevezett levelek
ről akarván irni , elsőben íök 
ideig köny&rge az Kennek, hogy 
fzent malaíkoe engedne néki, hogy 
az 6 magyarázata knne a' Szent A-
poftol érteíme-ízerént, mellyel az
okat irta. 

8- A' Tsáfzárnak egy Konftan-
tzinápolyi fó-ember bé-vádoltaték, 
ki a' várasbúi ki-fzaíada: annak-u-. 
tátina meg-akarván ártatlanságát 
mutatni a' Tsáfzárnak , hogy Ótet 
grátziájába vifzfza-fogadná, Arany
hajú Szent János tanátsával akara 
élnL Bé-méne titkon a"* várasba , 
és éjjel a1 PuTpők házához menvén, 
fzóLa a' Komornikkal Prokuiunaí, 
kérvén ötét, hogy menne-bé a* 
P&ípókhez , had' fzólhatna véle. 
Prokulus a' kamara ajtaján, egy 
kis lyukatskán bé-nézvén , látá , 
hogy a' Pűfpok ima , és egy nagy 
méltóságú ember mellette állana, 
ki úgy látfzor, mincha diktálná 
a' Páfpóknek, mit kellene irni. Nem 
kevelsé tsudálkozék Prokulus, 
mint-hogy fenkit nem látót volt bé- ": 
menni a' Püfpókhez, várja vala 
végét a' dolognak , gyakron viíz-
fza-térvén , bé-nézvén az ajtó lyu-
katskáján : már pedig az éjnek fe
le el-múlván, monda: a' iS-ember-
nek, hogy máfzor jóne, mert nem 
befzéihetne immár azon éjjel a' Pöf« 
pökkel. Vilzfza jőve máíödik éjjel 
a' fó-ember, de úgy történek a'do
log , minc az-elótt: az-okáérc pana-
ízoikodik' vala a' Komorniknak , 
hogy fr-élfaás- aáfk vitt volna bé, 
*».u i iu. 3 &ÓU 
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fzóllani a' Pfifp&khez: de Prokulus 
eskfivéíTel monda, hogy fenkic bé 
nem vi t t , fem nem látott , hogy 
ké-ment'volna. Már pedig el-kózeí-
getvén az hajnal, monda, hogy jóne 
viízfeaharmadik éjjel, azt Ígérvén né
ki, hogy mindenkor a' Kamara ajta -
jára vigyázna, hogy íenki a' Pőfp&k-
höz bé ne menne. Eíive lévén, vifz-
fza-tére a' F6 ember, kinek mon
da Prokulus:' Moít fenki nints a' 
PSÍpftkkel, mivel-hogy tsak egye
dül zárta-bé magát a' Kamarába , 
és én mindenkor az, ajtóra vigyáz
tam. Igen k&íz6né néki a' Fő
ember, és az ajtóhoz' közelgetvén , 
bé-nézénék a' lyukon, és ugyan 
azont láták, a' mit az-elótt láttak 
vala. Azókáért monda a' Komor-
nik : E* dolog az Iftent61 vagyon ,. 
ki talám nem akarja, hogy a' Paf-
pókkel ízoly; meny-el békével, 
és én holnap meg-jelentem néki,a' te 
járatodat, és meg-tudom az 6 aka-
rattyát, a' te dolgod felől. El-méne 
a' Tó-ember nagy ízomorusággal. 

9. Reggel lévén, Arany-ízájú 
Szent János elsSbben Prokuluíhak 
fzólía , mondván; Mi az ©ka, hogy 
engem, az eí-múlt három éjjel, 
íenki-meg nem látogatott ? Talám 
volt valamelly ember, kit te nem 
botsátottál - bé én-hozzám. Ha 
úgy van a1 dolog, el-hidd, hogy 
vifzíza-.tetfzik nékem. Akár melly 
óra légyen,-ha. hozzám jó vala
melly cmbei , kinek fzűksége léízen 
velem befiélleni, botsásd-bé 6tet. 
Mivel-hogy a' Púfpók ajtajának 
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mindenkor nyitva kell lenni', aí 
fzfikölkőd6 embereknek. Akkor 
monda Prokulus: Uram mind az 
el-múk három éjjel, el-jött egy ke-
íervcs nyomorúk ember, igen kí
vántán veled ízólíani : de látván 
más emberrel való foglalatoíságo--

_dat, nem botsátottam bé hozzád 
noha mindenkor éjj-fél utánnig vá
rakozott. Monda Arany-ízájú Szí 
János: Kivel volt .nékem foglalatod 
ságom ? Monda Prokulus: En mind 
a' három' éjjel, egy öreg kopafz 
emberrel láttalak téged. Igen tsu-
dáikozék ezen a' Szent Pfifpok, és 
Prokuiuílól jelenségét kére annak 
az embernek, kit az ö táríaságá-
ban látott volna. Monda a' Ko-
roornik. Egy &reg :kopafz ember 
vala , hofzfzú fzakállú, és igen-
hafonló a' Szent-Pál képéhez, mel
lyet te - előtted tartaíz, és ofly 
gyakran nézed mikor irfz. Akkor 
meg-ércé a' titkos dolgot a' Szene 
Pfifp&k, mivel-hogy az Iften az
által akarta meg-ilmértetni, hogy 
meg - halgatta az Ő kőnyőrgéíct: 
Az-után monda Prokulusnak, hogy 
menne-ki egy-keveísé a' kamarából, 
és térdeire alván , íbk Grállal ada 
hálát az Iftennek a' makikért , < 
mellyet néki engedett vala. Az
után meg-parantsolá Prokulusnak, 
hogy hiná-eló azt a' nemes embert, 
kit meg-halgatván, viízíza-hoza a' 
Tsáfzár grátziájába. Annak-után-
na igen ízorgalmatos lén a' Szene 
Pál leveleinek magyarázásában-*, 
mellyet el-végezyén ,u ki - bQtsáta, 

hogy 
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hogy minnyájan olvashatnák, és 
élhetnének az ó tudományával.' 

I Q . Arany - ízkjú Szent János 
igen fz'erette azokat, kiket tudott, 
hogy k/tatoffok, és az Iftennek fzol-
gálnak ; fo-képpen a' Papokat. De 
ellenébe kemény volt azok ellen, 
kiket meg-ércett, hogy nem élné
nek az Anya-fzenc-egyház törvénye-
fzerént, azokat ki-üzte az Anya-
fzeat-egyházb'ól, és néha ki-is re- • 
keíztette, innen következek , hogy 
6tec igen gyűlölték némellyek, és 
azt mondották, hogy rettenetes 
kegyetlen terméizert volna, és S 
véle nem nyájaskodhatnának. Eu-
cropius Tanáts Úr , azt adá ta
nátsál a' Tsáfzárnak , hogy fzerze-
ne egy törvényt, hogy fenki bátor
sággal meg ne maradhatna a' Szent
egyházban . Ezt pedig azért akará 
tselekedni > mint-hogy némellyek 
bízván,hogy a'Szent-egyházban meg
maradhatnának , nagy vétkeket 
tseíekedtének: Arany-fzá|ú Szent 
János femmi - képpen nem akará 
meg-engedni azt, a' Pufpók aka-
rattya ellen. Nem fok napok mui-. 
ya , Eutropius, ki azc a' tanátsot 
adtavala, aagy vétekbe esek, és 
3' Szent-egyházba futa, mellyben 
a1 P&fpök meg nem óltalmazá 6-
cet.; 1 sót egy befzédében nyilván 
meg-mondk, hogy nem kell ötét 
a'Szent-egyháznak oltalmazni; mi-
vel-hogy okott adott reá, hogy fok 
dolgokban az Anya-fzent-egyház el
len törvényt ízerzenének. Vége-

.pétiQ a' Tsáízár meg1-fogata Eutro-
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piuft a' Szent-egyházban, és igaísá-
got rzolgáltata^ó ellene. Ennek-
okáért^ Arany-fzájá Szent Jánoft 

,fok világi emberek kezdek gyűlöl
n i , fó- képpen a' Tsaízár Udvari 
népe kozói. 

í r . Konftantzinkpolyban egy? 
Teodorjkus nevá igen gazdag em
bert', kintseitól meg-akara- íbíztani 
a1 Tsáfzárné. Me'lyet meg-ércvén 
Teodorikus-, mingyá'rt gazdagsá
gának nagyob' réfzét, egy Szent
egyháznak adá, hogy azzal egy 
fspítályt építenének a' legények
nek táplálására. Mikor a' Tsáízár-
né ezt meg - érté , meg -akará e* 
Szent dolgot ellenzeni. Az-okáért 
Arany - [zajú Szent János monda 
néki, hogy az a' júfzág az Iften 
fzolgálattyára rendeltetett, és ha 
azt megtartóztatná, el-hidgye bi
zonnyal, hogy rettenetes nagy fzám-
adáfra menne. Ez igékért békét 
hagya a' jifzágnak , de igen meg-
haraguvék a' Szent Páípök ellen, 
Az-után pedig inkáb' nevekedék 
az ó haragja, rnivel-hogy a' Kaü-
tropia nevfi ózvegy-aízízonynak 6-
rökségét el-akará venni, ki nem 
akarván attól meg-foíztatni, Arany-
fzájú Szent Jánoshoz .folyatnék, 
hogy meg - úkalmazná ótet. A' 
Tsálzárné erófzakkal el-vévé az ő-
rőkséget az őzvegy-afzfzonytól. A° 
Szent Pftfpök értésére adá néki-,, 
hogy nem /ál tselekedett vólna<s 
és inté 5tet, hogy adná-vifzfea jó-
fzágkt, a fzegény Özvegy-afzfzony-
nak: de nem gondola .véle. Az-

oká-
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©káért midőn a' Tsáfzárné" a' Szent
egyházhoz menne Szent Kerefzc 
magafzta&ía napján , a' Pűfpök bé-
zárá előtte az ajtót, és nem aka-
rá bé bocsátani 6tet a' Szent-egy
házba. Es noha a' Tsáfzárné fzol-
gáí eröízakc: akarának tenni, mind-
az<-által fzerét nem tehetek, hogy 
Arany-ízájú Szent János bé-botsá-
taná ötét a' Szent-egyházba, a' míg 
az 6rokséget vifzíza nem adá az 
6zvegy - afzfzonynak. 

i a . Némely P&fpökók igen gyű
lölték Arany-ízájú- Szent Jkrioft, 
mivel-hogy feslett erkölcsiek, és 
gonoíz életűek lévén, meg-feddet-
te őket, kiknek fejek Alekfzandriai 
Teofilus vók. Mind ezek a' Sz. 
Pfiípöknek ellenségi, egybe gyűlé
siek Kakzedoniába, hogy Kontziliu-
moc fzerezzenek ellene, innen pe
dig jminnyájan Konítantzinápoly-
ba ménének. Ot t egybe-gyfilvén 
tzitáltatták Arany-lzájú Szent Já-
noft y íiemélye - ízeréne jelen lenni 
a' Kontziliumban, hogy meg-felel-
ne némelly közbe vetéfekre, mel-
lyeket 6 ellene tettek vala. De 6 
meg - gondolván , hogy abban a' 
Kontziliumban lévé Püfpökők, min-
nyájan az ö ellenségi volnának; és 
hogy nem méltán gyűltek volna 
öfzve, és meg nem tartották a' 
íórvéeyeket , mellyeket az igaz 
Kontziliumban meg - kell tartani: 
Bem akara ÉeméMye - ízerént jelen
lenni, hanem bizonyos Papokat kűl-
de , hogy okát adnák, Híjért nem 
akarc jelen-ierini, mint-hogy nem 

.'János, étete, 
méltán gyűltek volna Sízve. E> 
Kontziliumban lévé Pűfpőkök, min- „ 
den ok-vetés nélkül meg-tartóztat-* 
ván azArany-fzájú Sz.János követit 
meg-vereték, és a' tÖmlötzbe tévék 
éket , és minden törvény - nélkül 
fzámki-vetéfte kárhoztaták Arany, 
ízájú Sz.jánoft, tsak azért, hogy az 
ö Koncziliumokban nem akart jelen 
lenni. Ahsafc-utánna a'Tsáfzárhoi 
ménének, és édes befzédekkel reít 
vévék Öcet, hogy az ő ízententziá-

' jókat meg-er&ííítvén, egygyezneö-
vélek, a' Szent Pfifpöknek fzamki-
vetésében; egygyeze ó-vélek a'Tsa-
ízár, és meg-erőffitcé az 6 fzententziá-
jokat, meg nem gondolván az f> ha- < 
mifságokat,és a'fzámki-vetettnek ár
tatlanságát, noha köteles vala an
nak jól végére menni. ' 

13. A' kőfség meg-értvén mint 
folynának a' dolgok, fel-kezde hábo
rodni, femmi módon meg nem akará 
engedni, hogy fzámkí-vetésbe kül
detnék az ő tulajdon Páíztorok. De 
midón meg-érté Arany-ízájú Sz. Já
nos a' Tsáfzár végzését, félvén , 
hogy valami botránkozás ne követ
keznék, maga kezekbe adá magát a* 
ízámki-vetésbe vivőknek. De első
ben meg-vigaíztalá barátit, kik igen 
fzomoruak voltak érette, hogy annyi 
nyomorúságukat méltatlan fzen-
vedne. Annak-utánna minden dol* 
gokat igazán meg-ira a Romai Pá
pának. El-vitécék a' Szent Püfpők 
egy hajóban, a' nagy Tenger ízá* 
jába, egy Proventus nev& helyre. 
Igen nagy keferőségben marada 4 
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kofség- a* jámbor Pöfpókj&knek tá
vúi léce miatt; és minnyá/an úgy 
fel-hábprodának- azok ellea , kik 
ízámki-vetésbe köidék otet, .hogf 
tsak alig fzabadülhactak-'még a" 
kóíség haragjácúl, ide 's tova fza-
ladván, nagy fietséggel. Nem fok
kal az-után nagy fold-induláfok lé
sek a' varasban, mellyek a' Tsá-
Fzárné palotájának nagy réfzét le-
rohták. Ki ki nyilván mondotta, 

' hogy ez a' Szent Pöípók ellen ki
adott hamis fzententziáért volna. 
Maga-js a'Tsáfzárné Eudokfzja igen 

. mcg-rettenvén , azon kéréJ a' Tsá-
fzárt, hogy hinál-vifzfza a' fzámki-
vetésb&l Arany-fzájú Szene Jánoft. 
Mingyárt poftán küldöttek érette: 
az-okáért viízfza-tére a' Szent Püf-
p6k Konftantzinápolyba. De mi-
nek-elótte bé - menne a' várasba , 
az takará , hogy vifzbntag egybe
gyűlne a* Kontzilium, és az-által 
ízabadittatnék-meg, a' mint az-ál^ 
tal küldetett volt fzámki-vetésbe. 
De a' Tsáfzár , és a' Tsáízárné az 
egéfz köfséggel egyetembe, igen 
kerék 6tet, hogy ne várakoznának 
olíy íbkáig, mig a' Kontzilium egy-
be-gyúíne. Annak - okáért annyi 
kónyörgéííektól meg - gyézettetvén 
Arany-ízájú Szent János , bé-méne 
a' várasba g és iímég nagy fzorgal-
matofsággaí kezde hivátallyanak 
tselekedetében magát gnckörlani. 
Es noha a' fzámki - vetésben fok 
nyomorúságot fzenvedett vala-, 
mindaz-által el nem hagyá az 6 
ájtatos buzgóságát, haasmazlftea 

Szentek Elete, 
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tifztefségát kerefvén , és mindene
ket az Illeni ízolgálatra intvén , 
meg-feddette azokat, kik gonoiz-
ízúi éltek. 

14. Bizonyos játékokat fzerez-
vén a' varasban, az Udvari népek 
egy képec tsináltanak a' Tsáfzár-
nénak, és az-el6tt nagy pompával 
tzeremoniáskodtak. A' kép ezuft-
bói tsináltatot volt, és a' Szene 
Szófia Templománál egy ofzlopra 
helyheztetett. E' dolog úgy lát-
ízék a' Püípóknek, mint valami 
bálványozás; és itilá, hogy litert 
tífztefsége-ellen volna, hogy mi-
d&a a' Papok Ifteni ditséretekse 
énekelnének a* Szent-egyházban , 
amazok fel-háboritanák 6ket ren
detlen játékokkal, és rút kiáítá-
fokkal. Annak-okáért az ó ízokotc 
buzgóságával meg - kézdé dorgáU 
ni a' kóíségnek gonofz tselekede-
t i t , és fo-képpen a' meg-nevezetc 
nagy bolondságot. Mikor a' Tsá
ízárné ezt meg-érté, fokkal inkáb* 
meg-haraguvék, hogy-fem az-elótc 
Arany-fzájú Szent János ellen : és 
•újjabban. egybe akará gyíijteiu a* 
Kontziliumot, hogy jnálbdízor ki* 
vefle izékéből a' Szent P&ípókec. 
Az-okáért leveleket íra a' Pfiípó-
kóknek, kik az elótt a' maga ré-
fzéról vókakjfó-k éppen, azok fe
jének Teoriíusnaki r'ki félvén a? 

kófségnek haragjától, meilyt&l a? 
elótc aehezen menekedett volt 
meg, nem akara oda menni, ha
nem maga heűyett három Pufpö-
ie tköldé j ' egy hamis Kontziliuna-
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nak gonoíz végezésveí , mellyet 
némelíy eretnekek fzerzetcek vők 
Szent Acankízius ellen, -mellyben 
az vólc parancsolva, hogy ha va-
iamelly Pöfpók le-tétetnék méltó
ságáról , a' Kontzilium által, vagy 
igazán , vagy nem igazán : annak 
tifztét továb' ne vifelhetné , ha 
•vifzfza nem fogadná, ótet a Kontzi
lium. És ha az ellenftselekednék , 
femmi oka ne lertne maga oltalmá
ra. Ezt a' végezett meg-mutaták 
a1 Tsáfzárnénak, az Arany-ízájú Sz. 
János eílenségi. Monda a' Szent 
Pöfpók , hogy az nem igaz Kon
tzilium végezéfe, hanem az Eret
nekek gyfilekezerié, az-okáért lem-
jni ereje nintsen. 

15, A'Tsáfzárné mennél inkáb5 

lehetett fzorgalmaztattya valaha, 
hogy máfodfzor fzátnki - vettetnék 
Arany-ízájú Szent János , . mellyet 
6 meg-értvén , fel-méné a'.'pródi-
kálló-fzékbe, és prédikállani kezdé 
a' kóíségnek amaz hires prédiká-

• tziót , inelly így kezdődik: Imé 
ujjabban kegyetlenkedik fíéródiás, 
imé ujjabban dühösködik , és el
akarja vágatni máfodfzor a' Kerefz-

-tel& János fejét. Mikor a'Tsáfeár-
•né Eudokízia azt meg-érté, csak nem 
meg-bolondaia haragjába, és bo-
feujába, és már nyilván azon igye
kezik vala, hogy nem tsak fzám-
kirvetteíTej hanem ugyan meg-6-

-leteíTe a' Szent P&fpöket. Még a' 
Tsáfzárnak-is vifzfza tetfzék e' do-
fog : az-okáért alkalmatofságot vé
vén az Araay-ízájú Szent János eí-

s. Jánoséíete,~ 
lenségi, fok gonofzt kezdenek fé* 
lóié mondani,, arra kérvén a' Tsá-# 
fzárt, hogy egy -általlyába, fzámki-
vetésbe küldené, ótet... Minda;- - ál
tal el-telének némelly napok, mel* 
lyekben nagy ínnepek lévén, a' Tsá-
fzár nem akara nyájaskodni Arany-
ízájá Szent Jánoíial, mintha eret-
jnek lett volna j és nem akará 
.hogy nyilván el-járna hivatallyár 
ban. Eí-jóve a' Nagy ízombat', 
mellyen meg - kerefzteltettek, kik 
Katekumenufok voltak, kik kó-
zfil fokán egybe - gyölének, a' hol 
a' Szent Pfifpók mintegy bé-rekefzt» 
ve. vala, hogy meg - kerefzteltefíe-
nek tóle. Immár a'Szent Kereíz-
tségnek tzeremoniái el - kezdettek 
vala 5 és a' kik meg-akartak kerefz-
teketni mezítelen -valának : midén 
imé nagy hirtelen oda érkezének 
a' Teáízártól kflldetett fegyveres 
vitézek , kik nem várván, hogy 
a' mezítelenek ruhájokat magokra 
vennék, fegyver éleivel vetek-ki. 
_őket, vérbe kevervén a' Kerefe-
;teló Szentek vizet. Olly nagy 
zűrzavar támada a' varasban, hogy 
a' Tsáfzár azoktól igazgatván, kik 
Arany-ízájú Szent Jánoft üldözték, 
meg-eróíííté keze írásával a' fzám
ki-vetésre adott ízententziát: Mel
lyet meg-értvén a' Szent Pűfp6k, 
még nem háborodék, nem-is mu-
tatá, hogy egyebet bánna, hanem 
hogy annyi lelkeket kellene vefze-
delemben hagyni. Az-után el-bú-
tsúzék a' barátitól, meg ;-ólel veti 
ókét ? és kónyhullatáfakkíii ajánl-
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van nékik az Ifteni félelmet, és többen találtattak, 
fzeretetet, és engedelmefséget PSf-
pökjókhez, ki ó-utánna következ
nék, mivel-hogy ötét tébízór nem 
láthatnák az életbén. - ' 

16. Ez igéktóiíel-indittatván az 
h baráti, igen firá-riak. Annak-u-
tánna el-méné cólök titkon , és bé-
menvén egy hajóba, a' ízámki-ve
télnek helyére méné. Konftant2i-
nápolyban, azon a' napon, mellyen 
Arany-ízájú Szent János ki-méné 
a' várasból, láttatik egy tSzes -láng 
ki-jöni a' prédikálló-fzékböl, a' hol 
6 fzokott vala prédikállani, melly 
a' templom hejázattyához ragada, 
és onnét a' Tanács házra méné ; és 
noha a' Templom", és a' Tanáts-ház 
távúi voltának egy-máítól, fok há
zak , és Paloták lévén közöttök ; 
mindaz-által • a' láng nem illeté, 
hanem fsakba' Szent-egyházat, és 
a' Tanács - házat, méllyeket meg-
égete fok károkac cévén. E' volt 
az oka, hogy az Arany-fzájú Szent 
János ellenségi igen kegyetlenke-
dének azok ellen, kik ötét oltal
mazták , mondván, hogy ók fzer-
seették volna azt az égéíl, melly 
miatt fókákat meg ölének közölök. 
Anaik - íektte fokát vétenek a' 
tómlötzbe, mint férfiakat," 's mint 
afzfzonyokat , tsak azért, hogy 
Arány-ízájú Szent Jánoft oltalmaz
t ák , és zúgolódtak azok ellen, kik 
okai voltak az •• 6 fzamki-vetésének. 
Némellyeknek el-vették jóízágo-
kat ; némellyek rút gyalázattal 
illettek i mindaz - által mindenkgr 

5 3 * 
. kik az Arany-

fzájú Szent János réfzéről voltak. 
Ki. midón fzamki-vetésbe méné, 
meg nem mondhatni mennyi nyo
morúságukat fzenvedett: mivel
hogy a'vítézeknek, kik otet vit
ték, meg-volt parantsolva, hogy 
fohult femmi helyen meg • ne nyu
godnának, hanem annyira megsa
nyargatnák a' Pfifpőket, hogyha
mar vefztené-eí az életét, a' mint 
nem fokkal az-után, történek. Vé
gezetre Ormény-Orízágba, a'Ro
mai Imperiumnak utúlsó réfeeibe 
érkezek, a' Bálványozó népek-kö
zé. Ot t marada egy darab ideig, 
misdenkor prédikálván, tsudákac 
tévén:, és .betegeket gyógyítván, 
mellyek által fókákat meg-térite a' 
Kriftus hitére. E' volt az Ö gya-
korlatofsága minden helyen , a' 
hová ment; el nem felejtvén mind-
az-által néha az ó. barátinak irni, 
mindeneket az Iften fzolgálattyá-
ra. intvén-,• és e világi nyomorasá
goknak órSmmel való fzen védésé
r e , az Iften {zerelméért. 

17. Meg-érté Innotzentzius Pá
pa •, az Arany-fzájú Szent János 
fzámki-vetését; az-okáért. jól meg-
yisgalván a.' dolgot, nyílván ki
jelenté , hogy hamis ízententziát ad
tak volna, a'jámbor Pölp.ök ellen; 
és keményen meg-dorgálá a' Tsá-
fzárt érette. Az-után levelet ira 
a Konftantzinápolyi • Anya fzent-
egyháznak , és* meg - parantsolá , 
hogy más Pólókét bé ne venné
nek , hanem Arany-fzájú Szent Ja-

,>s>..2£i&. St aoft, 
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noft, mig élne. I r a a ' S z e n t PfiC 
póknek-is eróffítvén. 6tet, az Iílen-
nek fzeretetéért való fzenvedéfre. 
Az-után azt renddé, hogy Tefzfza-
lonikában egy Kontzilium gyűlne 
egybe, hogy igaíság fzolgáltacnék 
Teofilus ellen, és tób' P&fpókők 
ellen, kik hamiífan kárhoztatták 
Arany-fzájú Szent Jknoíi: de mi-
vel-hogy 6 róvid fidó allacc meg
h a l a d Kontzilium tsak abba má
lék. Az Arany-fzájú. Szent János 
halála pedig illyen módon l&n: A' 

-gonofz vicézek, fzűntelen egy hely
ről más helyre hurtzokák ótet , 
és ö gyenge terméfzetíi lévén, úgy 
cl - fzakaízkodék , hogy bizonnyal 
láttatott nem mefzfze járni az ha
láltól. Egyfzer egéfz nap-eftig jár
ván , bé-méne eílve a'Szent Baízi-
liskus Mártír Szene-egyházába, ho
lott imádkozván az Oltár el&tt, 
meg-jelenék néki Szent Baíziliskus, 
mondván: Édes Atyám-fia János, 
holnap ketten egy helyen léízönk. 
Mag - érté a' Szent Püfpök , hogy 
el-kózelgecete volna az 6 halála, 
az okáért fzólván a' fzolgáinak, és 
némelly Papoknak, kik mindenkor 
6tet követték, meg-jelenté nékik 
az 6 halálát, mellyérc igen meg-
keferedének. Más nap magához 
vévé a' Kriítus Szentséges Tettét, 
és a' Szent Kerefzt jelét magára vet
vén , ki - adá lelkét az Iítennek. 

'Szene Mihály havának hufzon ner 

;. János elete. 
gyedik napján. Ugyan azon na
pon oily nagy zápor-efsó lón KOB-
ltantzinápolyban , hogy fokán at
tól féltek , hogy a' váras el-sfillyed-
ne. Negyed nappal az-ucán meg-
hala a' Tsáfzárné-is Eudokfzia. Ti-
zen-hát efztendók eí-folyván , A-
rany-fzájú Szene János halála-után, 
Teodóízius Tsáízár az Arkádius 
fia, Konftantzinápolyba viteté az 
6 teftét, mellyet nagy tiíztelettel 
fogadának a' varasban. Annak -után-
naKomába vitectetett ez a' Sz.teft,cs 
a' Sz. Péter Szent-egyházában hely. 
heztetett. Az Arany-fzájú Szene 
János beízéde ékes, kedves, és 
gyönyörűséges volt, mint egy ara
nyas efsó : ez az oka, hogy Arany-
ízájunak neveztetek ; mivelhogy 
az 6 okoskodáfí, tanitáíi, intéíi, 
és oktacáfi, mellyek az 6 (zajá
ból fzármaztak, ollyanok vókak 
mint az aranyág efsó. Azt irják 
6-feiőíe, hogy minek-utánna meg-
kerefztelkedett , foha leg-kiffeb' 
eskávés ki nem ment az ó fzá-
jánj foha alkalmatofságot nem a-
doct máfoknak az esküvésre ; fo
ha hazugságot nem mondott; fo
ha nem átkozott femmi teremtett 
állatot; és foha nem. akarta, hogy 
6 - elótce tsufos dolgokról befzélr 
getnének j vagy pedig morgolód
nának. Az ó hálája Kriítus U-
runknak négy fzáz efztendejébea 
vók, a.' minc k&zonségeffen, irják. 

Szent 
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Szent ATANASZIUS Pűfpök élete. 
Nariánzi Szent Gergely,. tőP ne

vezetes Autorok-áltál fommába 
. foglaltatott. 

r . QZent Atanáfzius P&fp'ök, E-
k3 gyiptusbéli Alekfzandriái ne

mes , és Szent,élecfi Atyától, és 
Anyától fzuleték. Midón még kis
ded volna, történek, hogy az A-
lekfzandriai Szent Péter Püípók ín-
nepétfzentelnék Alekfzandriábanj ki 
Diokletziánus Tsáfzár idejében már
tiromságot fzenvédett az igaz hit
ért. Alekfzander annak a'várafnak 
P&fpóke lakodalmat ízerze a' Pa
poknak egy mulatságos házban , 
közel a tengerhez. És minnyá-
jau az afztalnál lévén, egy ablak 
által némelly kisdedeket látának , 
kik a' tenger mellet kedveden já-
fzodoznak vala. Ezek a' kisdedek 
láttak volt némelly P&íp&kóket 
fzenteltetni annak a' varasnak na-
gyob' Templomábao, és a' ízente-
léíe után , a' Katekumenusokat 
meg-kerefzteltetni. És mint-hogy 
kózónségeflen a' kisdedek a mit 
látnak , azt fzokták tselekedettel 
követni; egy-más kóz&tt játzodoz-
•ván , egy P&fpóket tévének , ki 
Atanáfzius volt , minnyájan k&r-
ny&l-vették Stet, és kezeket fejé
re tették, és egyéb tzeremoniá-
kat cselekedtek , mellyeket láttak 

... volt , és reá emlékezték. Ez így 
Jévéa, Ataaáfzius, és a' tób' gyer

mekek, a' tenger parcyára méné
nek , és 6 vizet meritvén, meg-ke-
refztelé mind azokat, ugyan azoa 
igéket mondván, mellyek mondat
nak , midőn valamelly ember meg-
kerefzteltetik. Tsudálkozván a* 
dolgon Alekfzander Puípök, meg-pa-
rantsolá a' fzolgáinak , hogy mind 
azokat a'gyermekeken oda hoznák, 
kik midón eleibe vitettek volna; 
parantsolá nékik, mondanák-meg 
micsoda játék volt, a' mit tseleked
tek j ok a'- mint kóz&nségeíTen a* 
kisdedek fzoktak cselekedni, ta
gadni kezdek ; de :meg -fenyeget
vén a' Pűfpók', hogy vefzfz&kkel 
megvereti őket, ha igazán meg 
nem mondgyák, meg-vallák vól-
ta-képpen a' játékot. Kérdé az-u-
tán Atanáfziuít, minémA igyeke
zete vők volna néki, mikor azokat 
meg - kerefztelte; ki monda, hogy 
aze akarta cselekedni, a' mit a1 Puf-
p&kök tselekefznék, mikor kerefe-
telnek. Halván ezt a'Püípók,. igaz 
kerefztségnek itélé" azt lenni, és 
rneg-parantsolá, hogy véghez vin
nék a' töb' tzeremoniákat, meí-
ly ékkel abban a' Szentségben fzok-? 

' tanak élni, és a' Kereíztények k&zé 
fzámlálá mind azokat a' kisdede-
ket. Az-után az Atanáfzius At-
tyát elő-hiyatváái inté&tet, hogy i 
a' fiát az iskolába jártatná, és mr-
dön arra való lenne,. vinné 6-hoz-

Xxx f " "'2á, 
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zá , mert az-után magánál akarná. 
Eartani: mivel-hogy a' P&fpők arról, 
a' mic látott vala, mint-egy meg-
j&vendölé , a' mi következendő 
Tolna. ;'. 

s , Annak-okáért Atanáíziufl: az 
iskolába jártatá az Attya, és mikor 
illendő ideje volna, Alekízander 
'Pufp&khez vívé 6tec, ki immár 
igen meg - vénhedett vala. Meg-
kezdé kérdezni az ifiat, és látván 
hogy meg nem csalatkozott volna 
ítéletében; mivel az üdét igen jól 
t&lt6tte, igen ízereté é te t , hogy 
a' deáki,. és Iíjeni tuodományban j 
olly igen el& "ment volna, elan
nyira , hogy; AiekFzandriában, kik 
egy idejűek voltak nem ertek 6-
véle , a" kik pedig ű'd&sbek voltak, 
fellyfil nem haladták &tet,' vala-
jmellyik tudományban. És noha 
.olly igen adta volna magát a'.ta-
:nóláíra, mindaz-áka! el nem felet-
kezett a' jóságos cselekedetekről: 
sőt meg nem ifmérhették 6 benne, 
ha a'deaki tudomány előzte-e' meg 
a' jóságos -cselekedeteket, vagy a' 
jóságos tselekédecek a! deáki ni* 
dományt- Alekízander Pöfpők Pap
pá ízentelé őtet, es Efperefté tévé; 
bizonyos dolognak tartván, hogy 
fii lenne ucknna következendő Pűf-
p6k , a'' mint úgy-is ión. Az idő
ben Alekízanríriában egy gonofz Ar-
rius ne\ű , Pap találtatok , ki tiíz-
tefség kivánó kevély lévén, és &n-
n6n magát az egéíz világon neve-
„zeteísé akarván tenni ( a' mint az 
Eretnekek fiíoktak cselekedői) 

iusPüfpők élete. 
egy dőgleletes tévelygésbe eeék • 
tagadá a' Személyeknek egyenlősé
gét a' Szent Háromságban j azt 
monda , hogy az Atya, a' Fiú elötc 
volt ; ennek az 6 káromlásának 
erőífitésére némelly' igéket hamis 
értelemmel hozott-elö a' Szent. I-
rásból. Az őrdőg úgy nieg-fegété 
6tet ebben.(meg-engedVén az Iften) 
hogy mint Lutzifer harmard réízéc 
maga-után voná a' tsillagoknak 
az az: nagy réfzei minden rendbéli 
népeknek azt eröífirik vala, a' mit 
Arrius monda. Akkor a Kerefz-
tény Anya-ízent-egyház egy-kevef-
sé meg-nyugott. vol t , a" kegyet-" 
len Tirannufok űldőzélícőí,-- arai 
Nagy Konítántinus Tsáfzárnalúj 
meg-téréíe által: de az Arrius té-
velygéfe ágy fel-háboritá azt ^ és 
olly nagy zűrzavart fzerze abban, 
hogy ízukség volt Szent Silvefzter 
Pápának, és a' Tsáízárnak egye
tembe faradozniok annak le-csen-
defitésében. Kik egybe-gyöjtének 

cegy Kontziliomot Nitzéa várafsában 
Bitinia tartományában, a' hol, há--

'rom fzáz tizen-nyóltz Pufpökök 
voltak jelen; Az Alekfzandriai PM-* 
pők oda ' vívé maga tárfaságában 
Acanáfziuít, ki ottan nagy hafenot 
tón az ő ékes befzédével, és méily 
tudományával Arrius ellen, és 
mint az ö kóvetőí-ellen, okoskod
ván , és er&íTen" vetekedvén vélsk, 
és mindenkor meg-ízégyenítvén 6-
ket ; úgy annyira, hogy Acaná-
ízius meg-ifinérceték, és ízerecte-
ték mind a' jó Kerefztényektől? 

és 



Szent Atanáfziu 
és igett félének tőle a' gonofzok , és 
az hitnek erős ókalmazójának hi-
vattaték. Ei-végezek a' Kontzili-
umban, hogy a'Jésus Kri'ftus egy ál
lam az Atyával, őrökké* valp , és 
bafonló az Atyához. . Az Arrius 
tévelygéfe . ki nyilatkoztatok, mint 
eretnekség. Maga.is Arrius, ké
vetőivel egyetembén ízámki - vet
tetek. , 

5, Alinak-utánna őt holnap 
xnúlva, meg-hala Alekfzander azA-
lekfzandriai Püfpók. Kilátván ma
gát kózel lenni halálához , maga 
helyébe Atanáfziuíl yálafztk a'Pfif-
pSkségre , mellyet 6 * nem akara 
fel-venni, annak nagy terhét meg
gondolván. De végtére fel- vé-
Tén, meg-fzenteketék, és az Anya-
fzent-egyházat tsudálatos - képpen 
kezdé igazgatni példájával, és 
tudományával. ; Mint-hogy a go-
nofzoknak mindenkor fzokott len
ni óltálmazójok, midőn valami fze-
rentsédenségbe efnekj így Arrius 
réízérM fokán váltanak, kik ótec 
.oltalmazták. Konftkntinus Tsá-
fzáraak úgy adták értésére , mintha 
B.rrius mind jovállaná azt, a' mit 
ei - végeztének a' Koncziliumban: 
A' Tskfzár kegyes terméfzetíi lé
vén, könnyen még-ízabadká őtet 
a' fzámki - vetésből } így Arrius 
viízfza-térvén Alek&kndriába, magát 
meg nem jobbitvkn y sőt inkab' 
meg - kltalkodvkn a' gonofzban, 
hogy-fem az-előtt; noha ravafzság-
gal, és tsajárdsággal élne , ugyan 
azt mondván, a' mit az-előtt mon-

& Pufpők éíete." f j f 
dott , a* fzóknak vagy igék
nek álnok mefterségéveí élvén. 
Némeliy Puípőkők, kik Arrius ré-
fzéről voltak, Levelet nyeréaek 
a'' TskfzártórAtankfziushoz, melly-
ben néki meg - volt parantsolva ; 
hogy Arriuft (zeretettel látná , és 
ki ne rekefztené a' Templomból, 
és az híveknek tárfaságábói. Ezt 
pedig Konftáritinus a' végre tsele-
kedte, hogy az Anya-fzent-egyház 
békességben maradna, de igen meg-
tsalatkozék; mivel-hogy iilyen mó
don tűzet botsáta ', és az elsőnél 
nagyot1 egyenetlenséget, és hábo
rúságot fzerZe. 

4. Arrius mindenkor vifzfza-
vonásban vóít AtanáfziuíTal, ki igen 
|ól meg-iímérvén iz 6 tsalárdságit, 
megrirk a' Tsáfzkrnak, és világoP 
fon meg-jelenté, hogy Arrius nem 
tért volna meg, hanem inkáb' vifo 
fza-fordult, és ugyan azönt mond-
gya homályos (zókkal, a* mit az
előtt világoíTon mondott. Ezt 
meg-értvén a'Tsáfzár, ifmég írt , 
mondván: hogy ha úgy vagyon a' 
dolog. ízámki-vettefsck Arrius A-
lekfzándriából. Az Arrius kővetői, 
kik minden dologra fzorgalmatoí-
fon reá vigyáztak, világoffon meg
érték , hogy a' mig Atankfzius 
AlekCzandrikban laknék, Arrius, és 
ok el6 nem mehetnének dolgok
ban. Annak-okáért tanktsot tar
tanak egy-más kőzött, és azt vége
zek, hogy Atanáíziuft a' Tsáfzár 
kedvéből ki-vetnék, fok dolgok' 
ról hamúTaa vkdolkodvkn 6 ellene. 

A' tőb-
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A* többi k&z&tt a' Tsálzárnak egy 
iskatulat mutatának, melh/ben egy 
ember kéz volt, és azt mondot
ták , hogy Arízénius keze volna, 
kit Atanáízius meg-őlt, tsak azért, 
hogy a' kezével &rdógi meftersé-
get tselekedgyék, mivel órdóngés 
embernek mondották ótet lenni. 
A' Tsáfzár e' dolognak jól végére 
akarván menai, egy Kontziliomot 
gyöjce-egybe Tirus váráfsában , és 
Arkélaus tanáts adóját Atanáízius-
ért . kfildé, hogy étet a' gyüleke
zetbe hozná, had* oltalmazná ma
gát a' rágalmazás^ ellen. Jelen lén 
Aitanáfzius a' Kontziliomban, jelen 
lének az 6 ellenkezéi-is , kik el
sőben mint egy új dologról vá-
dolák étet , hogy 6 abbaa a' va
rasban egy bizonyos afzízony há
zasán lévén fzállafön , eréfzakot 
tett azon, és mindeneket meg-
botráakoztatott, a' kik kezel vol
tak , és hallották az afzízooynak 
kiáitáfit. Ez a1 gonoíz afzfzony fi-
zetélt vett vala fel, hogy az hatnia 
ságról panaízolkodnék az egéíz 
Gyökkezet előtt. A' Gyülekezet
ben lévó Atyák meg - balgatván 
a' vádolúkat, és a' ízemtelen afz-
fzony-állatot, várják vala, mit mon
dana Atanáízius maga oltalmára. 
Ö pedig egyebet nem mivele, ha
nem egy Papnakj ki mellette állott, 
a5 fűiébe fuga* ki meg-tanktacván, 
mit kellene tselekedni, az aízfzony-
hoz fordula , mintha ó volna A-
tanáfzius, és monda néki: Mond-
iheg nékem te afzfzony - állat, én 

Szent Atanifzius Pűfpők élete. 
tettem-e' rajtad eréfzakot ? Mikor 
vókam én a* te házadban ? Az afz
ízony mivel foha nem ifmérte A-
tanáíziufl:, aiZt gondola, hogy 6 
volna, a' ki néki fzollana; monda 
azért nagy fel-fzávah Te voltál az 
én házamban, hoiott én te-néked, 
bÓtsfilettel fzolgákam ,• te pedig 
gonoíz ember, az jó-akaratérc, en
gem , éktelenül meg-gyaláztál, én
rajtam erőfzakotc tévén. Akkor 
a' Kontziliomban lévé Atyák" min-
nyájan meg-érték a' hamifságot, 
és eízekbe vévék a' nagy tsaiárd-
skgot; az-okáért ki-vetek a' go-
nofz - aízízonyt. 

f. Az-ucán elé-vévék az iska
tulat az ember kézzel , mellyel 
Arízénius karjának mondottak len-
ni : vádolván Atanáfziuíl, mintha 
meg-ölte volna Ócet , tsak hogy 
őrdóngéfséget tselekedgyék azzal. 
Ez az Arfzénius, Lektora vókAta-
náíziusnak, és mint-hogy meg-akark 
étet büntetni bizonyos vétkéért, 
el-futa Alekfzan.Inából, és Konftan-
tzinápolyba méné, holott meg-ér-
t é , mit mondottak volna a' Tsá-
ízárnak az 6 karja felól: az-okáért 
vagy Iftentöl indíttatván , vagy pe
dig, hogy az Atanáízius kedvébe 
viízíza-jóheífen, Tirusba méné, és 
eftve, mmek előtte Atanáfzius va-
doltacnék , " titkon, hozzája-méne , 
és meg-jelenté néki a' tsaiárdságot, 
meliyet ellene kéízitettek yólt, á' 
mint é még-értette Konítantziná-
polyban. Atanáízius igen k&fzó-
né néki, és monda, hogy maradna* 

meg 



* Szent Átanáfzlu 
meg titkon az házban, mig ideje 
lenné magát meg-jelenteni. An-
nak-utánna mjkor panaízt tének 
Átanáfzius-elien, mondának néki, 
hogy felelne - meg magkért .* és 6 
monda: akarnám elsőbben tudni, 
ha vagyon-e' itt valaki, a' ki ifmér1 

te volna Arízéniuft, kit ezek mon
danak , hogy én éltem válna meg. 
Sokan mondák., hogy iítnérték üs
tét ; ugyan azortt mondák a'vádo
lók , mivel azt Hallották volt, hogy 
Arfzénius meg-hölt volna, és azért 
vették volt ezt az alkalmatofsá-
got á' ízent embernek rágalmazá
sára. Atánáfzius Arfzéniusért kői
d é , ki el-jővén, magát meg-tnu-
tatá az egéízKontziliom előtt. Mon
da Ataaáfzius: Imé itt vagyon Ar
lzénius élvén, ez az & job' keze, 
és ez a1 bal-keze y amaz pedig-mel-
lyet ti mutogattok, • láísak - meg , 
ki-e' légyen , mert nem Arfzeniusé. 
Az Atanáízius hamis vádolói v és 
minden elíenségi fzégyenbe mara-
dának: de inkáb kezdvén ellene dü
hösködni, mondának, hogy ördön
gös ember, és ordőgi meífcerséggeí 
azt tettetné, a' mi úgy nem volna. 

6. Látván Atanáízius mint 
folynának a' dolgok, és efzébe vé
vén tekéntetekból, hogy nagyob' 
réfze annak a*: gyülekezetnek go-
nofzt akarna néki, és örMne az Ő 
kárán, Konftantzinápoíyba akara 
menrii, a' -hol minden dolgokat 
tfieg-befzéüe a' Tsáízárnak > kérvén 
6tet , hogy ha valaki ellené akar
na vádblkodni % azt az 6 fzine előtt 
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tselekedné , és ő lenne biro , iie 
az 6 halálos ellenség!. A' Tsáfzár-
mingyárt íra Tirus várafsába, hogy 
a' Kontzilium által - j&ne Konftán-
tzinápolyba. Mikor a' Tsáfzár Kö
veti Tírusba érkezének , nagyob' 
réfze a' Kontzilium béli Atyáknak 
el-mentek volt, és az Atánáfzius 
halálos elíenségi maradtanak volt 
meg, kik a' Tsáfzár parantsolat-
tya-fzerént cselekednének, és az 6 
fzine - eleibe menvén , íök dolgo
kat mondának Atánáfzius ellen: 
a' többi között 6 Felsége ellen-va
ló vétekről vádolák Ötét, mivel 
ellenzetté, hogy a' Tsafzárnak né-
melly rendeléíit, és parancsolatit 
véghez ne vinnék. Elannyira , 
hogy többet hivén nékik a'Tsáfzár , 
hogy fem kellett volna , meg-hara-
guvék Atánáfzius ellen,és fzámki-ve-
tésbe köldé ötét Franrzia-Orfzágba: 
ott marada egy ideig a' Sz. Pftfpök, 
gondgyát vifeívén néki feükséges 
dolgaiban a Tsáfzár fia Konftantinus, 
ki Gubernátora volt annak a' tarta-
mánynak.Nem fokkal az-után a'Tsá-
ízkrigenmeg-betegedék, és meg-pa-
rantsolá, hogy Atánáfzius vifzfza-
térne Alekfzándriába, az őPSfpöksé* 
gére: igen nagy őrömmel fogadák 
őtet Alekfzandriában. Azon-kőzbe 
meg-hala a' Tsáfzár, és az Impérium 
el-ofztaték az ő három fiai közötti 
A'nap-keleti tartományok Konftan-
tziusra fzakadáöak, ki Arriánus lé
vén j egybe-győjte égy Koncziliu-
mot Antiokiábart , noha ellene 
monda a' Romai Pápa, -mint-hogy 

Yyy nem 



f^S Szent Atanáízius Pufpok tlete, 
nem igazKontzilium volna. Abban decni az 6 ellenségi, 
kárhoztaták Szene Atankfzíuft , és 
ö helyébe Emiízfzeaus Euízebius vá-
lalztacékaz Alek&andriái Pufpőkség-
re , ki nem akará azt íél-venni. 
Az-okáért máíi válafztknak, kic 
Gergelynek hittak , ki fel vévé, és 
fegyveres néppel, mellyet Konftan-
tzius ada néki, Alekfzandriába méné; 
Szent Atanáízius a' Templomban 
lévéri az ő Papjaival , azon kére 
éket , hogy mennének-el, és had
nak tsak egyedfii őtet abban a' 
vefzedelemben. De ók , kik az
előtt minden dologban engedel
mesek voltak néki, ebben nem aka-
rának engedni, hanem mint - egy 
erével el-vívék ótet titkos utakon , 
és bátorságos helyre vívék ötét, 
meg-fzabaditván a' vitézek kezeiből, 
kik közel'fit ezerén voltak, és a* va
rasban lévő Arriknufók döhőíségétöl, 
kik amazokkal tkrfalkodtak vala. 

7^ Meg-fzabaditá az Úr íften a' 
jámbor PAfpőket mind azoktól, no
ha a' Tskizár meg~parantsolta volt, 
hogy eleibe vinnék ötét , vagy 
elevenen, vagy halva, és nagy aján
dékot'igére annak, a' ki azt csele
kedné. Szent Atanáfzius Komá
ba méné, és Július Pápa-által vifz-
fza - méné az ö Pfifpőkségére. Mi
dőn bé-méne Alekfzandriába, olly 
öagy vigafságos áróm, és a' nép
nek egybe futáía lén, hogy a' nagy 
fzorongatás, miatt, némellyek meg-
halknak a' Gergely fzolgai-közül, ki 
Pfifpőkségre vklafztatott volt Ata
náfzius helyébe. Azt kezdek hir-

hogy b 61et« 
te volna-meg azokat; az-okáért 
ujjab' vkdoláfokkai ménének a' 
Tsáfzkrhoz, a' többi kőzött azt 
mondák néki:. Meg - tiltotta Ata
náfzius, hogy Atekfzándrikból ne vi
gyenek búzát Konítantzinkpolyba, 
melly miatt nagy kár követné az 
egéfz Udvart. Azt-is mondák né
ki , hogy Atanáfzius fok búzát ad-
na-el, mellyet Konftántmus a'Tsá-
fzár Attya, a' fzegények táplálásá
ra hagyott volt Aleklzanclriában, és 
magának tartya az árrát. Ezekére 
a' dolgokért úgy meg-haraguvék a* 
Tskizár, hogy meg - parantsolá, 
mingyárc meg - Ölettetni a Szeat 
Pfifpókőt, és midén némellyek a' 
fzolgki-kőzfil, el - ménének véghez 
vinni e' fzentség - tőréft, tudtára 
adaték e' dolog Atankfziusnak , és 
némelly hiv baráti el-re jték őtet egy 
régi viz-nélRfil való kútba, a'hol6c 
'eíztendeig maradott, nem látván a' 
napot, egy Iften-felÖ afzfzony állat
tól tápláltatván-Az-utkn ki-menvén 
a' veremből, meg nem mere maradni 
a' Nap-keleti tartományban, a'hol 
KonftáncziusArriánusTsáízárorízág. 
lőtt, hanem a'Nap-nyugotti tarto
mány ba méne,a'holK.onftán£z orfzág-
lott,ki harmadik fia volta' nagyKon-
ílkntinusnak, meg-halván a' máfik 
báttya, kit az'Attya nevére Konftán-
tinusnak hittak. Konftáníz fzere-
tettel fogadá Szent Atanáfziuft, és 
meg - értvén mind a'. dolgot, ira 
mint igaz Kerefzcény az ő báttyá-
hak Konftántinusnak, kérvén őtet, 

hogy 



Szent Atanáfziu 
hogy adná - meg Atanáfziusnak az 
i> PöfpSki fzékétj mivel ha. azt 
nem tselekedné , maga fegyveres 
kézzel vüzlza-vinné. jket : mivel
hogy iiikab' köteles az íften tiíz-
tefségére , és fzolgaíattyára, bogy-
fem egy más kőzött való atyafiság
ra : és inkáb' el-akarja az atyafi
ság £zer.etetének kőtelét fzakaízta-

, n i , hógy-fem az Iften tiíztefségére^ 
és ízoígáisttyára rendeltetett ízent 

• dolgot el-mulatni. Konftántzitís 
tudván az ő őrsének Konítántzius-
nak nagy erejét, Tsr"aíbatatofságát 
féle tőle: az-okáért fzép levelet íra 
Atanáfziusnak, kellemetes igékkel 
•vifzíza - hi'ván 6tet az b Pűípóksé-
gére. A' Romai Pápa-is levelet 
íra az Alekízandriai Papoknak, meg
parancsolván nékik, hogy fzeretec-
tel fogadnák, és illendő ~ képpen 
tiíztelnék aa ő Pöfpőkjőket. 

8. Viizíza-térvén Szent AÍtasá-
feius a' Nap-keleti tartományba, 
látogatására méneKonftkntziusTsá-

, ízáxnak , ki igen kére étet, enged-
né-meg , hogy az Arriánufoknak 
lenne egy Templomok Alekízandriá-
ban: ezt pedig azért kére, hogy 
mind a? b alatta valóknak békeísé-
gek légyen egy - rnás kózÓtt. Fe> 
fele neki Szent Atanáfzius, hogy 
örömeit meg-tsekkefziy ha 6-ls meg
engedi,- hogy egy Templomok léí-
gyen ar Papírtaknak An-tiokiában, 
ugyan a'meg-nevezeíE okért , "hogy 
meg - tartafsék az egy - más- kozótt 
való- békeségi mivel nem vramnyá-
Jam Aáriáaulök voltak abbaa ar va-

Pűfpők élete, 535^ 
rasban, és fzükség volt, hogy egy 
Templomok lenne ottan a' Papí
rtaknak , a" mint az Arriánttfok kí
vánták , hogy nékik-is lenne Alek-
fzandriában. Ezt a' válafzt illen
dőnek itilé. lenni a' Tskfzár, és reá 
hagyá, hogy így lenne; az-okáért 
levelet íra Antiokiába az Eretne
keknek, és tudtokra adá nékik e' 
dolgot. De az Arriánulbk válafzt 
adának., Inkáb* akarják ők, hogy 
Templomok ne légyen Alekfeandriá-
ban,hogy fem Templomot adgyanak 
a' Pápiftáknak Antiokiában. A* 
Tsáfzár meg-ifméré innen az Ata-
náfzras nagy okofságát, és nagyra 
bőts&lté étet, és békefségben bo~ 
tsátá Alekfzandriába. Elsó dologs 
mellyet tselekedék, a' vók, hogy 
nagy álhatatos bátorsággal, meg-
fofzta az Elsőségtől, és méltóság
tól- mind azokat, kik az Arrius 
eretnekségében voltak, és- a'Papi-
ftáknak adá azokat: és ezt tsele-
kedé minden Egyiptissban lév& 
Anya-fzent-egyházakbarí, ríiellyek 
az 6 hatalma alatt valának.-

9, Azon-kőzbe meg-bafe Koiv 
ftánfz Tsáízár, az b ofcalnaazója ,* 
és Konftántzius Olafz-orfzágbani lé
vén, birtoka alá-hajta az egéfelmpe--
riumot, és ujjabbart k&zrté oldoz
ni Szent Atanáfziuft» és mind a* 
Pápiífcákat. Ofzve>gy5jteegy Kon» 
tziliumoE Mediolánumban , ft&gjT 
abban Atanáfeius, és mind azok , 
kik az Ariira vélekedését be nem 
vennék-, fzámki-vettetnének Egy
be gy&íe a' Köntziliuro ? de nem lés 
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5 40 . Szent Axahifz 
ap, a' mit a* Tsáfzár .kivána; mi-
vd-hogy. némelly PápiíkPüfpokők, 
eróíTen ellenek mondának az Arriá-
nufnak, mondván , hogy igafság 
ellen cselekednének , ha Ataná-
fziuft fzamkí-vetnék , mivel ő az 
igaz hitnek igaz ókalrnazója. A' 
Tsáfzár hivatá Atankíziuíl, de 6 
kételkedvén, el - halafztá az oda 
való meneteit. Az-utkn Konftán-
tzius meg-akará ótet fogatni, de 
Atanáfzius az lílentől fegktetvén, 
meg - ízabadula az ellenségének ke
zéből. Az 6 fzabaduláíl olly csu-
dálatofbk vókak , hogy fokán őr-
dőngősnek alkották ó te t , és azt 
gondolták, hogy ord&gi jíiefterség-
gel ízabadulna-meg. A' Pogányok~ 
is , kik Alekfzamdriában voltak , u-
gyan azon vélekedésben voltának 
felőle , egy bizonyos dologért, 
melly a' varasban történek: mint
hogy egy nap a' váraiba által repül
vén egy gólya, azt kiáká: Cras 
Cras, azaz : holnap holnap: né
melly Pogányok kérdek Atanáíziuíl, 
mit akarna az a' madár jelenteni, 
felele nékik: Cras, azt téízi, hogy 
holnap, és az a' gólya azt mond-
gya , hogy néktek pogányoknak, 
holnap fzerentsétlen napotok lé-
ízen. Melly úgy-is történek, mert 
következő nap a' Tsáfzár egy pa
rancsolatot kulde, melly ben tneg-
parantsolá., hogy a' Pogányoknak 
ne leheffen továb' Templomoké, 
fe áldozáíbkat ne teheilenek az ó 
<íiamis Ifteneknek, és hogy tel-
.lyefséggel-meg-fzfinnyék a' bálva-

.iisPufpok élete. 
nyozás. Bizonyos dolog, hogy Sz. 
Atanáfzius ezt Illeni jelentésbúi 
értette, és a' ki gonofzt kék felö
le, onnan történt, mivel fzokáfok 
a' gonoízoknak, hogy az igaznak-, 
kit ók gyűlölnek , minden tseleke-
detit gonofzra magyarázzák. 

lo . Egyfzer Atanáfzius el-fut
ván-azoktól, kik étet meg-akarák 
fogni, egy tifzteletes Kerefzteny 
aízízony házában el-rejté magát. 
Az ájtatos aízízony állat maga há
zában tárta ötét, és gondgyát vife-
lé néki minden íz&kséges dolgai
ban. Annak ? felette könyveket 
fzerze.néki, a' mint maga akarta.: 
mivel-hogy egéfz idejét az írásban 
tőké ottan. Mitsodás gyümölcsöt 
vehetni az o könyveiből, tudgyák 
azok, kik az ő munkáit olvaícik; 
mellyeket nagyob' réfzére annak 
az aízízonynajt házában ira. ígaf-
sággal mondhatni, hogy a' mit a' 
Göróg Doktorok irtak, mindaz 
Atankízius tudományából vették; 
az, 6 könyveiben , mint egy fzép 
tiízta forrásban láttatván, a' mit 
máfok néha homályoíTon írtak* 
Annak-utánna meg-haja Kouftan-
tzius-eretnek Tsáfzár, és az Impé
rium Juliánusé lén, ki elsőben Ke-, 
refztény lévén, az-után hite-fzegett, 
és bálványozó lén. A' melly éjjel 
meg-tudák a' Konilántzíus haláiác 
Alekfzandriában, meg-jelenék Szene 
Atanáfzius -az ő Anya-Ízen t-egyhá-
zában, mindenek nagy csudájára, 
és őrömére , mivel fok idő alatt, 
íemmk. ó-felöle nem tudtak, Az1 

után 



. Szent A tanáfzius Pufpők élete. J41 
után némelly napokig nyugodalom, látám ötét, és nem mefzíze vagyon 

ide. Amazok el ménének, és Sz. 
Atanáfzius vifzfza méné a' várasba, 
és lén ideje a' maga meg- fzabadi-
tására. 

11. Nem fokkal az-után meg-
hala Juliánus, és az Impérium Jo-
viniánusra ízálla; ki jó Kerefztény 
lévén,. azc rendelé , hogy minden 
jú Keéefztény. Pfifpők , kik a' 
Mtzenutnbéli Kontziliumot vallyák, 
jőjjenek-vifzfza az 6 Anya-fzent-egy-

ban igazgatk az Anya-fzent-egyhá-
2ac. De által menvén Juliánus Nap
keletre, és fok ördöngös, bűvös-
bajos embereket vívén a' maga cár-
íaságába, azok azc mondák néki, 
hogy ha bé-akarja igyekezetét tel-
lyefiteni, hogy tudni-illik, a' po
gány valláít raeg-hyííTa, és minde
neket bkiványozúkká tegyen; fzuk-
ség, hogy Atanáízuift meg-őleííé. 
Az iítentelen Tsáfzkr mingykrt vi
tézeket kíilde , - hogy ötét meg
fognák , avagy meg-ölnék. Ezt 
meg-értvén Alekfzandrikban a'. Pa
pok , és a' köfség a' Szent-egyházba 
ménének: minnyájan (írván az 6 
jó Pkfztorok előtt, keferegvén ö 
érette, hogy annyi fok fildózéfeket 
.fzenvedne. Szent Atanáfzius vi-
gafztalá őket , mondván , hogy az 
hittől - fzakatt Juliánus tsak ollyan 
volna, mint egy nyári felhő, melly 
kö-efsővel, meny - dőrgéfekkel, és 
villámáfokkal fenyeget , és tsak 
hamar el - múlik az 5 rettentéfe 
Ugy-is lén, mert nem fokkal az
után Juliánusnak halála tértének. 
Már közel voltak, kik meg-akarák 
fogni, avagy ölni Atanáíziuíl, az-
okáért kénfzeritteték egy hajóba 
bé-menni, és el-fzaladni a' Nilus 
vizén. De látván , hogy el ném 
ízaladhatna, tsudklatos okolsággal 
éle; meg- térite az hajót, és vifz
fza méné: elől találá azokat, kik 
őtet k ereitek, kik kérdek őrét-, 
ha eW-'találta-e' Atanáfziuít. Ki fe
lele nékik: Nem fok ideje, hogy én ban vagyon; 

házokba , és az Arriánufok fzám-
ki-vetteffenek. Levelet íra Jovimá-
nus Szent Atanáfziusnak , kérvéa 
őtet, hogy az igaz hitnek tudo
mányát adná néki, mellyet kelle
ne követni. Felele néki Ataná
fzius, hogy a' Nitzenumbéli Kontzi-
liumban rendeltetett dolgokat tar
taná-meg. Az-után látogatására 
méné Antiokiába, és ott fem fo-
gyknak-el a' gonofz nyelvű embe
rek , kik azt mondák a' Tsáfzár-
nak, hogy Atanáfzius volna áz 
oka minden vifzfza - vonáfoknak , 
mellyek az hit-felől voltak a' Ke-
reízténységben , és azért tétetett-
le az 6 izékéből fok Kontziliumok-
ban: az okáért jó volna őtet meg-
fofztani , és más Pftfpökőt tenni 
Alekfzandriában, és minden dolgok 
le - tsendefednének. A' Tsáfzkr 
Szent Atanáfzius pártykt fogván, 
haraggal felele azoknak mondván y 
hogy ő Atankfziufl jó és igaz Ke-
refzténynek tartja, azok felől pe
dig , kik őtec üldözik gyanóság-

Az-utan némellye-
ket 



5 4 2 Szent Atanáfzius Pűfpők élete. 
ket azok-közöl meg-bűntete , és kec ellene téfznek az 6 ellenségí. 
mindeneket meg-inte azzal a' bűn- Ez gond-viíelés lévén , Szent Ata-
tetéííel, hogy fenki töbfzőr néki 
Atanáfzius felöl gonofzt ne mon-
dana_s. 

i a . Kevés ideig tárta, a' Jovi-
niánus birodalma, melly nem volt 
továb' két holnapnál; és Valen
tiniánus következek utánna, ki 
igaz Kereíztény vók , de az-után 
egy Váleníz neviü attyafiát vévén 
tárful magának az Imperiümban, 
ki Arriánus volt, ez ujjabban kez-

, dé üldözni Szent Atanáfziuft , és 
-vitézeket kfrldé Alekfzandriába, 
hogy ötét meg-fognák. A' köf-
ség portyát foga a' Szent Pűf-
pőknek : az-okáért a' Váleníz vi
tézi békefségefeknek tettetvén 
magokat, egy éjjel véletlenül bé-
menének a' Püfpök házába, de 
nem találák-meg ötetj mivel ő 
kételkedvén a' felöl, a' mifreá kö
vetkezendő volna ; az - előtt való 
nap titkon egy baiáttyának házá
ba ment vala.. Akkor Szent A-
tanáfzius egy koporsóban négy hói-
napig vók el-rejtve, míglen a' 
váras gond-vifelói Valentiniánus 
Tsáízárhoz ménének, hogy meg
oltalmaznák az ő Pkízcorokat; és 
panaliolkodának Váleníz felöl,, ki 
étet minden ok-aélköi üldözi va
la. Valentiniánus Igaz: Kereíz
tény lévén,, partyát íbgá Szent 
Atanáíziusnak, és meg-parantsolá. 
Valenfznfck, hogy ótet íémmi-kép-
pen. ne fildoznc , sót fölét fe for
dítana a' rá^alroazáíbkra > naeUye-

náfzius Pfifpök nem üldöztetek to
váb' életének napjaiban. Ki már-
igen öreg ember lévén, és az A-
lekfzandriái Püfpőkséger. negyvea-
két eíztendeig vifelvén , és fok 
íildözéfeket, fanyaruságokac , és 
nyomorúságukat fzenvedvén: tet-
fzék az Iílennek meg jutalmazni 
ötét az © jó fzolgálattyáért, és 
meg-adni az ö faradságinak jutal
mát , és így ízentul végezé éle
tét, terméízet'ízerént való betegr 
ségében. Az 6 köny vetskei - kö
zött hagyá amaz Szimbolumot-is 
mellyet közőnségeífep Atanáfziu-
sénak hinak , melly kezdődik : 
Qukunque vult falvus ejfe, ffc. 
Valaki üdvözülni akar, &c. Melly-
ben meg-irattak ( noha kevés igék
ben ) az igaz hitnek titkai. Eb
ben meg-tanittatunk arra, mit keB 
hinnönk, és fzökség jót tseieked-
nünk , hogy bivén, és jól tsele-
kedvén ; el - nyerhefsíik az örök 
boldogságot, mellyre tegyen mél-
tekká minket az irgalmas Iften, 
Ámen. Az Anya-ízent-egyház a' 
Szent Atanáfzius Púfpök Innepét 
fillí, az ő halálának napján, melly 
volt Pünkösd havának máfodik_» 
napján. Kriftus Urunknak bárom 
fzáz hetven - egy efztendejében. 
Valentiniánus Tsáfzáx idejében. 
A1 Velentzeiek azt mondgyák, hogy 
a' Szent Atanáfzius teítét Velen-
tzében a' Szent Kerelzt Templo
mában tartják. 

Szent 
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A' Nagy Sz.BASZILIUS Pűfpók élete. 
Anfilokius Pűfpok^ és egykh neveze

tes Autorok-által fórumába fog
laltatott. 

I- \ Siknak c6b' tartományi - kó-
l \ zott, egygyetPontusnak hi-

nak , mellyet a' nagy tenger ón-
tőz. A' hol három nevezetes va
ras vagyon: Kakzedónia, és Níko-
média, és Helenus Pontus, ebben 
fzíileték Szent Baízilius. Az 6 at-
cyknak ugyan azon neve volt, és 
az annyát Eumeliának hittak. Mind 
ketten fzent életűek voltak, a' mint 
meg-mutattak a' fiai, kik hárman 
Púfpőkök voltak, úgy mint Nagy 
Baízilius, kiről mólt fzóilunk,Niízfze-
ni Gergely Pűíp&k, és Szebáfti Pé
ter Püípók. Egy leáriyok-is volt, 
elsó ízfiiótt, igen Wép termetű, 
k i , mivel-hogy meg-hala a' mát
kája, minek-elótte menyegzőt ízol-
gaítattak volna, bé-méne egy Ka-
laílromba, és ott marada' életének 
egéfz idejében. Bafzilíus ifiúságá-
tól íögva igen hajlandó volt a' deá-
ki tudományoknak tanolására, és 
kűlőmb hellyeken kűlómb tudo
mányokat tanóla. Végtére Ate-
násban marada, minden tudomá
nyoknak kút-fejében. Ot t tizen
öt efztendcíg lakék , mellyekben 
pagy Filofzöfhfsá lén , és nyilván 
tanitá azt a' tudományt. Nagy 
barátsága volt néki Náziánzi Szent 
Gergellyel, ki hafojnló-képpen A-

tenásban tanóla, és Libánius Szo-
fifzának-is baráttya volt. 

a. Noha Baízilius. igen foglala
tos vók a' tanulásban, mindaz-áltaí 
el nem felejtette a' jóságos csele
kedeteknek gyakorlását: tiízca éle-* 
tű , fzelid, és alázatos vók: fokáig 
imádkozott, fokát böjt&k, és min
den jót tselekedett, a mint lehe
tett felebaráttyával , és fenkinek 
nem vólfc unalmára. Egy éjjel je-
lenéfe lén az Iftentól, hogy hadná-
el a' deáki tudománynak gyakorlá
sát, és foglalná magát a' Szent I-
rásnak tanólásábán. E' volt az 
oka, hogy meg - értvén Egyiptus-
ban egy Kalaítromban egy Porfirius 
nevű bőks Teológus Apáturt len-" 
ni , ahöz "méné , és egy egéfz efe-
tendeig' marada azzal nyájaskod
ván , és annak tudományával -na-
gyob elő - menetele tón a' Szene 
írás tanulásában. Abban az egéíz 
űdóben Bafzilius egyebet nem evett, 
hanem füveket, és vizet ivott. Az
után Jerusálembe ákara menni, 
hogy meg - látogaflá á ízent helye
ket , a' hol a' mi fidvóíségűnknek 
titkait véghez vitte Kriítas. Urunk; 
az-okáért Porfirius Apátistúl íza-
badságot, és áldáft kérvén , oda 
méné. Bafzihusnak Atenásban egy 
Eubolus nevű nagy Frlofzoíus me
llére vók, anak - okáért azon a* 
várafon álcal-menvén , meg-akará, 

»7t 
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azt látogatni , kit fok Fiíoízofufok-
kal talála difputálván. Bafzilius mind 
öltözetében,' 's mind fzemélyében 
meg-vákozott vo l t , ki Eubolus ele
jébe alván, rneg-kezdé feddeni ő-
t e t , mondván néki, hogy nem kel
lene életét fogyatni hafzontalán ve-
tekcdéfekben , mivel elé,g ideig 
gyakorlottá magát abban a.' mefter-
ségben; és jobban tselekedett vol
na", ha az Illeni Filofzofiát tanólca 
volna: meg-utálni a'' világot , .a' 
Szent Iráft olvafhi j és azt meg-ér-
teni a* maga, és felebarátinak hafz-
nára. A'Filofzofufok, kik Euboluífal 
válának, kérdek őtet , ki volna•, a' 
ki- • olly. bátorsággal meg- dorgálá 
etet : és & monda-: Vagy az Iíten , 
vagy Bafzilius. . • . ' . . ' 

3 . Akkor -Bafzilius meg-ifmérte-
té magát, és Eubolus maga házába 
vívé ótet; és három 'nap Mis ma-
Tadváit pafzíláxs, minden; jófzágát 
el-adatá.., és a'.fzegényeknek adata 
& .yélej. és miaíi ketten Jemsálem-
b© ménének. Eubolus miedent 
§r&meífc.roeg-mivele, a* mit tana-' 
tsát adott néki Bafzilius,, ki meg
térítvén meííeret az Kehhez,, mind 
ketten Antiokiába érkézének, és 
bé-ízáíván egy házba, egy ifiat a' 
gazda fiát láták igen fzomorkodns. 
Baízilius meg-kérdéj mi az oka ízo-
morúságának, ki monda,., hogy 6 
tanuló deák volna y és a' meftere, 
Komerusaak bizonyos veríeit adta 
nék i , hogy azokat meg-magyaráz-
nk,. és ő nem értheti azokat; azért 
•ily rolz-kedvű. Baízilius meg-kő-

nyórfilvén az ifiun, meg magyará-
zá néki á* vérieket, és azoknak ma
gyarázását írásban adá néki, meí-
lyet mikor az ifiúnak meftere lá
tott volna, ki Libánius nevi nagy 
Szofifta volt, álmélkodván, monda, 
hogy az a' magyarázás nem halan
dó emberé volna. Az-után meg
értvén a' dolgot, Baíziliushoz méné, 
és nvég-ifméré étet, hogy tanóló-
tárfa volt , Eubolus pedig nieítere. 
Maga házához vívé Őket, és mi-
nek-utánna igen kedveskedett vol
na nékik, kére Baízlliuft> hogy pré-
dikállana az 6 tanítványinak; Sz. 
Bafzilius, tanuló deákokhoz illendő 
fzép tanúságokat ada nékik , tud-
ni-illik, hogy tekélleteffek legyenek 
lelkeknek igaz ifméretit, és tettek
nek tifztaskgát tartanák-meg; igazak 
mértékleteífek, alázatofibk, és tifz-
ta életűek legyenek. Bőtsúletef-
fen járjanak.-.befzédekben okoífak^ 
és- ércelmeffek legyenek : ételben, 
és italban mértékleteffek: halgaf-
fanak az öreg emberek előtt ; .le-. 
gyének figyelmeteíTek midőn a' tu
dós emberek beízédét hallyák, hogj 
mindenkor valami hafznos dolgot 
tanúlhaífanak. Mútaíianak minden
kor cngedelmeíséget magoknál na
gyobbak előtt i magoknál aláb' va
lókhoz, és magokhoz egyenlők
höz kedves, kellemeteíTek legye
nek: kevefet fzóllyanak, és fokát 
halíyanak. Magokra vigyázzanak , 
hogy tsátsogók, és vakmerők ne 
legyenek befzédekben , feleletet 
adván, 's meg nem gondolván, mit 

monda-
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mondanának. ̂  Ne lennének feslet- egy t&zes fugár le-fzáila az égból, 
tek a' nevetésben; lennének fze- mindeneknek láttára, kik jelen va-
mérmetefek, és járnának alázatos Iának, és a' {ugarból egy galamb 
fzemekkel; és a'nagy dolgokban nagy méne-kí, melly a vizet illetvén a* 
fzivöek lennének. Távoztatnák- fzárnyaival, meg-indiú azt egy-ke-
el a' verfengéft , és ne lennének véfsé, és az-ucán fel repöíe a' ma--
meg-általkodtak, és hitetlenek. Ne gafságba , tsudálkozáffal, és féle-
kivánnának világi tifzceket , és lemmel bé-töltvén a kórnyül - ál-
raéltóságokat, mellyeket nem ér- lókat. Euboluíl-is meg-kerefztelé 
demlenek; és futnának a' világi a' Pftfpök, és mind a' kettőt meg-
tiízteletektől. Segétenék feleba- kenvén fzent olajjal, Kerefztényi 
ráttyokat; mivel a' ki felebarát- ruhákba 61c6zteté éket. Az - után 
tyát légéti, hanem tőle, az Iíten- mind a'kettőtmeg-áldoztatá, nagy 
tói várná jutalmát mennyekben. lelki Örömökre, és vigaíztaíáfokra. 

. 4. Illyen tanúságokat adván És minnyájan vifzfza-térének Jen*. 
Szent Bafzilius a! Libánius tanitvá- sálembe. 
nyinak, monda Libániusnak, hogy 5. Az-után Bafzilius, ésEubolus 
hagyná-el aj világot, és menne-el el-hagyván MakfzimusPfifpököt, ki 
6 vélek. O pedig monda , hogy igen kívánta az ö nyájaskodáfokat, 
ínég nem jött-el az ö órája; könyÓ- Antiokiába ménének, a'hoIMeli-
rógjenek érette az Mennek. A' tzius annak a' varasnak Pfiípőke, 
inig az b házában maradinak , tsak Bafziliuíl Diákonufsá fzentelé, és ö 
kenyérrel, és vizzel élének, noha ki kezdé nyilatkoztatni a' mennyei 
Libánius igen akart nékik kedves- tudománynak fényeíségét, meíly 
líedni. Onnét el-menvén , Jeru- ó-benne vala, prédikálván £ kóf-
sálembe érkezének. Meg-látoga- ségnek, mindenek tsudálkozására,, 
ták a' fzent helyeket nagy aláza- és fókáknak elö-menetelekre: mi-
tofsággal; az-után meg - lácogaták vel-hogy az ö prédikálláfa-által, 
Makízimuft annak a varasnak Páf- némellyek, kik Pgányok vófcak, 
pökét, ki meg-ifmérvén , az ala- Kereíztényekké lettek; és egyebek, 
tson, és parafzt két fzarándok kön- kik feslett erkőksö Kerefztények 
tős alatt, jeles két embert el-rejt- voltak, életeket- raeg-Jobbitották. 
ve lenni, igen meg-kedvellé ókét, Némellyek a' hamiffau kerefetc 
és vélek egyetembe ór&meft mé- marhát vifzíza adták J roáfok a' 
ne a* Jordán vizéhez, hogy éket gonofz életfi afzízonyokkal való 
meg-kerefztellye. Mikor Bafzilius tiíztátalan cáríasagot el«hadták. 
a' folyó vízhez méné, el-yetvén ru- Némellyek beízédekben való ízo-
háját, bé-méne a' vizbe; és midőn kott eskfivéfeket, máfck az átko-
a' Püfpők meg-kereíztelné ócet, zott játékoknak gyakorlását el-

SMntekíletc. Z z z had-
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Némelly ifiak bé-mentek ditkk fziveket, gondolván, hogy 

logra nem találhatnának, 

hadták. 
a1 Szerzetbej némelly leányzók, nem tudúsb' embere nálánál 
gondolván az ideig való jegy elek
kel , Apátzákká, és a' Kriítus jé-
sus jegyeitvé lettek. Nétnellyek 
íbkat böjtöltek; máfok hoízfzu ide
ig imádkoztak , egyebek fok_s 
alamifnát oíztogattak; és minnyájan 
fíratván az ő vétkeket, azokról pe-
nitentziát tartottak. 

6. Ki-hirhedék a' Szent Bafzilius 
tudománya-, és feent élete egéfz 
Nap-keletben, és fokán érette kül
döttek , hogy az 6 tudományával 
örvendezzenek. Sok helyekbe ment, 
de kivklt-képpen Tzefzárea várafsá-

. t a , a'hol hafonló gyümőltsót ho
zott. Olly nagyra botsöletett, és 
mindenektől úgy ditsértetett Bafzi
lius , hogy Euízebius annak a' vá
ratnak Páípóke, egy-kevefsé irigy
kedett ellene a'mint Naziánzi Ger
gely mondgya; azokáért, nem olly 
fzível kezdé látni, mint annak-
előtte, sőt olly ízókat monda, mel-
lyek vifefza-tetízének Bafziliusnak,el-
annyira, hogy el-akara onnan menni; 
«s el-menvén az Ő barátival Pon-
tus tartományába, egy Kalaítrom-
ba rekefeté magát némelly napokig. 
Annak-utánna, az Arriánuíbk meg-
erőísődének, és magoknak hitelt 
fzerzénekTzefzáreaváraísában.Nagy 
ízűkség kiváná, hogy valameliy tu
dós ember kereftetnék , ki vete
kednék az Arriánufokkal az igaz 
Ka,refztényeknek oltalmára. Az 
egéfz várasbéiiek, a' Tzeízáreai Pftf-
pökkd egyetembe, Baíziliusra for-

arra a'do-
és 6 éret

te küldvén hivaták Ótet. Szent 
Bafzilius tanktsot kére e' dolog
ról Náziánzi Gergelytol , kit igen 
fzeretett, és Eubuiuftól. Feleié 
néki Gergely, hogy nem tekéntvén 
arra, a' mi közötte, és a' Pflfpök 
között tőrtént, mivel a dolog az 
Iílen tifzteíségére volna, néki úgy 
látfzik, hogy el-keliene menni Tze-
fzáreába, és ő-is táría akarna lenni. 
Ezek az Anya-fzent egyháznak két 
világofságá, el - ménének abba a1 

várasba,Euboluít-is el-vívén magok
kal. Míhent oda érkezének, min-
gyárt az eretnekek fettétségi el-tá
vozónak., és meg-változék a' dol
goknak mivolta: mivel - hogy az 
igaz Kerefztények pártya i melly 
gyenge kezdett vala lenni, meg-
erőísódék, az eretnekek pedig min
den nap inkáb' meg-űégyenúlé-
aek_s. 

7. Az-után nem fok napok 
múlva, meg-hala Eufzebius a Tze-
fzáreai PÜiípők, és Gergely rende-
léíe-áltaí,mdiyet némelly P&ípökök-
kel fzerze, kik az új Púfpők vá-
laíztására egybe gyűltek vala, Sz. 
Bafzilius váiafztaték a' Páfpőkség-
re minden ellen - mondás - nélkül. 
Ki ha az-elött, rcinek-elötte Páf-
pók volna, fzorgaímatos volt az 
íften dolgaiban, fokkal fzorgalma-
tosb' lén az - után, nagyob' terhe 
lévén.. Azon farada, hogy mindea 
©remekeket ki-veífen abból a', vá

ras-
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rásbol; ha valaki az eretnekek kó-
zfá^kieg-maradocc, titkon tartotta 
magát. Annak felette , minek 
utánna fokát imádkozott, bSjc&lt, 
vigyázott, és egyéb fzent tselekede? 
tekét gyakorlott yólna a' Szent 
Püfp&k , új formát rendele a'Mife 
mondásban , kúlómbőzót attól, 
mellyet abban az fidSben tartották, 
a' rzerémoniákra, és imádságokra 
nézve. Melíynek cselekedésére, 
kivált - képpen való jelenéfe volt 
néki az Iítentől. Elsó napon, mi
kor ollyan formán, a'minc rendelé, 
Misét fzolgálna, egy nagy fényef-
ség látcaték le-j6ni, melly az 6 
feje felett álla, rnig el-végeződék 
a' Szent Áldozat. Meg - akarván 
áldozni, két-féle oízta a' Szent O-
flyát,, és egygyik réfzét magához 
vévé , maiikat a' tabernákulumba 
tévé , melly egy aranyas galamb 
módgyára vók csinálva. Eubolus 
némelly Prelátufokkal a', Kápolna 
Kórufsá.ban vó*lt, a 'hol a' Szent 
Pufp&k Misét fzolgála, és minnyá-
jan íáták a' fényefséget, mint-egy 
tfizes fugárt a' feje felect állani; és fok 
mennyei Angyalokat-is látának ifi-
ak képében, fejér ruhákban, kik 
néki fzolgákak az oltárnál. Ezen 
minnyájan igen tsudálkozának; és 
mikor a' Szent . Pöfpók el-végezé 
a' Misét lábaihoz bomlanak, di. 
tsóitvén az Ifknt. Szent Bafziüus 

. meg-kérdé 6ket, miért tselekednék 
azt ? kik felelének, hogy a' csudá
latos látásért, mellyet láttak vala 
O pedig hálác ada az Iílennek, és 
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egy tsudálatos Prédikátziót tén a' 
kófségnek, mellyben, minnyájaa 
nagy lelki vigafztaláíl vének. En
nek a' Szent Púfp&knek idejében 
egy igen nagy drágaság lén, melly 
miatt fokán igen féltek az éhei ha
láltól. "De. olly nagy vók az 6 
fzorgalmátoísága, némellyekt&l kér
vén, és máfoknak adván, és más 
helyekről gabonát hozatván,- hogy 
a' drágaság nem lén annyira ártal
mas , a' mint íokan gondolták vólc. 
Ez okáért a kőfség fokkal inkáb' 
kedvellé Ötét, és inkáb' ki-terjede 
az 6 hire. Az fidöben Válenfe Tsáv 
fzár, . Válenriniánus attyafia ural
kodott Nap-keletben , ki igen gp-
noíz Arriánus eretnek vóít: ez .ta
nácsot vévén az Eretnekektol., ül
dözni kezdé Szent Bafeitius Pufpö-
k&c, és a' végre méné Tzefzáreába. 
De látván , hogy a' k6fség igen íze-
xetné a' Pufpókót, nem mere, nyil
ván arca ni néki, félvén ne talám 
valami párt-fitéft ízerzene. Mind-
az-által egy Modeízms nevű Kapi
tányát kfildé hozzája befzélleni, 
kinek élete nem egygyezett a' ne
vével , mert igen kegyetlen ember 
volt, és oka minden kegyetlensé
geknek, mellyeket •Válenlz cseleke
dett ; mellyek kőzöl egygyik a' 
vók , hogy nypkzvan Pfiifíöket, 
és Papokat egybe-gyűjtvén, mivel 
nem akarák az Arrius vallását. be
venni , egy régi hajóba téteté, és 
a' tenger mellyére vitetvén, mind 
meg-égeté fiket. Ez a' gono£z ke
gyetlen ember Szent Bafziliushoz 

Z z z a men-
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menvén, elsőben édesdeden befzél-
le néki, azt igirvén , hogy a" Tsá-
feárnak nagy jó akarattyában len
ne , ha az Arrius tudományát kö
vetné. Es mivel az édes beízédek 
íemmit jiem fogának rajta , igen 
kegyetlenül meg - fenyegeré ótet. 
De az áihatatos Pfifpők meg nem 
ijede_tŐíe, sót felele néki, hogy 
a' fóídi Tskfzámak kedvéért, nem 
akarná meg - bántani a' Mennyei 
Tsáízárt ; és nem gondolna az 6 
fenyegetésével, mert ha meg-61eti 
étet , nagy jót tselekefzik néki , 
mivel-hogy meg - fzabadictya őtet 
a' féídi életnek fáradságos nyomo-
ruságitol. Monda Modeíztas: Moh 
Bafeilius gondolkodgyál ez éjjel a' 
ee dolgaidról, és holnap adgy vá-
láízt nékem. Felele Szent Bafzilius : 
Nem ízákség, hogy fidőt rendely 
nékem, mert a' minemű fzándék-
ban *agyök moft, hólnap-is abban 
léízek, Modeíztus a' Tsáfzárhoz 
menvén, meg-befzélíé néki, mint 
folyna a' dolog. Igen meg-haragu-
vék Váleníz Tsáízár, és fzámki-ve
tésbe akará a' Pfifpókőt küldeni. 
meg-iraték a.r fzámki-vetésre való 
izententzia; és a' Tsáfzárhoz vitetek, 
hogy a' nevét alája irja, és mihent 
kezébe vévé , mingyárt el-romlék 
a' izék, mellyen fii vala, és maga 
a' földre esek: mindaz-által meg 
bem változtatá fcándékát, sót fo
ga a' pennát, hogy a' nevét alája 
irja a1 fzententziának, de íöha tsak 
«gy bótüt fem irhata , noha há-
"íijnafzox'vákóztatá a' pennát. Nem 
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lévén az elég (zándékának változó-
tatására, fzorgalmatoffan más más 
pennát kére, de oíztan refeketni 
kezde a' keze, mintha ina-ízakatc 
vóinar azokáért tellyes lévén bo-
ízonkodáífal, el-fzagattá a' levelet, 
mellyben irva vóit a' fzentenczia, 

8. Az fidőben olly nagy vélet
len betegség jóve a1 Tsáfzárnéra, 
hogy tsak nem meg-hala, a' nagy 
keíerves fájdalmak miatt, mellyek 
igen győtrőtték ótet. Ugyanazon 
történek egy fiatskajának, ki ó-tó-
le fzáletett vők a' Tsáfzáraak, ki
nek örókófnek kellett volna lenni 
az Impérium ban. Ezeket látván a' 
Tsáfkár, eízébevévé, hogy mind 
azért történnének néki, mivel mél
tatlan üldözné Bafziliuft. Annak-oká
ért ó érette kölde, és kére Őtet, 
hogy imádkoznék az Iftennek_s 
ő-érette , és a' Tsáízárnéért, 's 
a' fiatskájáért. Imádkozván a' Szent 
Püfpók, a'gyermek mingyárt meg-
kőnnyebbedék, és a' Tsáízárné ép
pen meg-gyógyúla. Mindazon-ál-
tal nem órómeft vévé a Tsáfzár, 
hogy ez a' jó dolog Bafzilius - által 
lett volna, mivel azt akarta vol
na , hogy az eretnek Papok , kik 
magához hafonlók voltak, tsele-
kedték volna ezt a' jeles dolgot. 
Annak - okáért hivata néméllyeket 
azok-kózöl, és rendeléír, tén nékik s 
hogy ha a' kisded éppen meg-gyó-
gyulna, a" meg-gyógyitáfnak aján
déka azoknak tulajdoníttatnék, nem 
Bafziliusnak. -Mihent az Arriánu-
fok kónyórgeni kezdenek, a' kis

ded-
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deciért, ki-múlék e* világból, úgy
annyira, hogy a' Tsáfzár világof-
fon meg-érthette, hogy az Ar/ia-
nufok konyőrgéfi meg - élték az t , 
kit a' Szent Baizilius imádsága meg-
gyógyicott volna. .Mindaz-által el 
nem hagyá az ő vifzfza-fordult té
velygését , és meg nem ízfinék Ba-
íziliuft üldözni. Az-után a' Tsáfzár 
Bafzilíuffal befzéívén, jelen vala ott 
a* Tsáfzárnak nagyobbik feakátsa, 
ollyan eretnek, minc ő maga , kit 
Demofzcenesnek hittak. Ez hal
ván Bafziliufi fok dolgokat monda* 
ni az Arriánuíbk valiáíá ellen, ol
talmazni kezdé azt, és a* fok fzó 
közőt igen nagy parafzc deák fzót 
ejte. Baizilius a* maga Papjaihoz 
fordulván , monda nékik: Imé. De-
möfztenes ékes ízóllás nélkül. Az
után magához Demoízteneshez for* 
dúlván, monda néki: Te jobban 
tselekednél, ha reá vigyáznál, hogy 
..a' Tsáfzár étkei jól meg - főzetné
nek , és 6rizet alatt tartatnának, 
hogy-fem a' Teológiáról, és a1 hit-
jiek dolgairól vetekednél. Ez pe
dig lén Viz-kerefzt napján Tzefzá-
reában a'nagyobbik Szent-egyház
ban; a to l mind az okos beízédek-
ért, mellyeket Szent Baizilius mon
da , mind a' fzép tzerémoniákért, 
mellyeket az igaz Kerefztények 
tselekedének- a' Szent-egyházban; 
úgy-mint i minnyájan térden ál
lottak , és nagy figyelmetefséggel 
imádkoztak: a' Papok az 4 tifztek-
nek hivatallyát fzép rendel, és 
áj tatofsággal véghez vitték,; és a' 

íus Pufpők élete. $49 
Misének végén mináykjan meg-ál-
doztak. Ezeket látván nem keve£ 
sé változék-meg a' Tsáfzár fzive, 
hogyazArriánufok vallását el had-
gya, a' hol nem látott egyebet ren
detlenségnél. . Ugyan azon a' na.. 
pon, nagy ajándékokat mutata-bé 
a'Tsáfzár, és azegélz köfség reá'vi-
gyáza, ha el-venné azokac Bafzilius, 
erecnek lévén a' Tsáfzár Ei-vévé 
azokat a'Pfifpók, mint azért, hogy 
reménktte-meg térését a' Tsáfzár-
nak» 's mint pedig azért, hogy na-
gyob' kegyetlenségre ne indítsa 6-
tec. A' Tsáfzár bizonnyal meg-térg 
vólna,ha annyi;eretnekek nem lettet 
volna véle,* kik azon fáradoztak, 
hogy mindent el-rontsanak, a* tnic 
épített Bafzilius. 

9. Más ölé&zés-is dmada a* 
Szent PfifpÓk ellen , mivel - hogy 
Euízebius a' várainak Gubernátora 
eí-akara ragadni egy fö-afzízonyt, 
melly igen ízép, és cifzcefséges öz
vegy volt, hogy azzal eleget tenne 
az 6 gonoíz kívánságának. Ez az 
afzfzony látván magát vefzedelemfc; 
ben lenni, a' Szent-egyházba futa, 
és kére Szent Bafziliuít, hogy oltal
mazná-meg ótet, ki érómeít pár-
tyát,foga néki. A' Gubernátor 
igen gyuloke Szent Bafziliuít, és ez 
alkalmacoíság jónak tetízék néki , 
hogy ártalmára lehetne a' Szent 
P&fpókhek , és az afzfzőnyt maga 
hatalmiba vehetné. Hamis tanú
kat kerefe , kik azt mondanák , 
hogy Bafziliuít, és az afzfzőnyt tsak 
magokat látták lenni egy házban:. 

Zzz 3 és 
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és illyen módon maga eleibe tzkklta-
tk Sket. Ezek arcátlan lévén, hogy 
véckefeknek ne láttatnának lenni,je-
len lének az in!6-fzék előtt, és-pa-
nafz tétetek ellenek. A' Gubernátor 
femmi vklafzt nem várván, meg-pa-
xantsolk, hogy az aföízonyt meg-fog-
nák,és a'tömletzbe tennék,- a' Sz.P&f-
póket pedig gyalázatos Sukkal ille-
té, mintha gonoíz vécékben találta
tott volna- Meg-érték € dolgot az 
egéfz varasban, és kevés fidö allatt 
mind egybe-gyölének az emberek, 
és afzfzonyok, kik Tzefzkrekban vol
tak* hogy fegyveres kézzel meg-óltaí-
mazzkk az 6 Páíztorjokat. Tsudá-
lacos dolog vylt látni,_ mi-képpen 
futottak az öreg afzízonyok, és az 
ifiak, kövekkel, és botokkal, az 
emberek pedig lantsakkal, és kar
dokkal ; _ kik minnyájan feayege-
t6dtek, hogy meg-61ik a' Guberr 
nktort , és még a' Tsáfeart-is , ha 
ízabadon nem- bocsátaná nékik az 
6 Pkfztorokat. A' Gubernátor kén-
fzexitteték ei-menni a' várasból, és 
Jha Szent Baíziiius magát eleibe nem 

. -vetette volna a' kőíség nagy ha
ragjának , életét-is el-veíztette vol
na. Annak-utánna maga-is Vk-
ienfz Tsáízár, ineg-gy&zetvén egy 
hartzon , el-rejté magát, egy poly-
yás házba futván két íb - embe
rével. Mikor az b győzedelmes el
lensége, ki ótet kergette , meg
érté hol volna, tüzet xagaízta az 
házhoz , és meg - égettetek azok
kal egygyfitt, kik véle valának. 
. lo.EgyProtetzius aevá Tanács

béli , embernek .egy. leánya lévén , 
azt akará, hogy ' Apktzává. lenne , 
és midfin igyekeznék akarattyác 
bé-tólteni, meg-elenzé őtet az őr- • 
dog, azt cselekedvén, hogy egy a' 
fzolgái-kózöl meg-fzeretné a' leány, 
zót. Ez ifmérvén magát elégte
lennek lenni, hogy azt kivánsága-
fzerént el-vehetné, egy ördöngös 
emberhez. méné:, kitol tanácsot 
kére , és ízólla az őrdogsek, meg-
fzerződvén véle, hogy-ha a' leány
zót néki fzerzené , ellene monda
na a' Kerefztségnek.y és az hitnek, 
és meg-tagadná a' Kriftuftj ezt pe
dig maga. keze.írásival, meg-eroílí^ 
té. Az-utápj.. az őrdőg oily mefter-: 
seggel éle, hogy a* nyavalyás le
ányzó a' boldogtalan ifiuhoz méné 
házas-tarsúl, az Attya akarattya-
ellen.. E' dolog ki - nyilatkozók 
az-után, mivel az ifin íbha nem 
akart a* Templomba menni, fem-
•mit nem imádkozott, femmi Ke-
refztényi cselekedetet nem gyakor
lott. Végezetre Szent Bafziliushos 

, méné fegétséget kérn i , ki ájtatos 
imkdsági-altal, és az ifiúnak 4 n y a -
ru penitentzia" tartkía - által, meg-
nyeré az Iltencól, hogy az ordőg 
viízfza-adnk -a' kézirkft, és az-után 
az ifjú jó életet vifele. 

1 i . Szent Baízilius P&fpok ige* 
fokát böjtölt, és oily fokáig imád
kozott , hogy a nap le-ment., és 
ifrnég fel-j&tt, 6. pedig még fem 
költ-fel az imádságtól, és minden
kor térden állott. Az 6 öltözete 
tsak egy dolmány volt. Szüzefsé-' 

• géc 
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gét. meg-tartotta, és ö volt elsó, ki 
job' , és illendöb' formára hozta 
a' Pufztábaíi lakó régi Atyáknak &-
nyarU -, és kérvény regulájukat. 
Sok könyveket Üt", nagy böltse-
seggel tellyefeketj, el-annyira, hogy .' 
Náziánzi 'Szent Gergely azt moncí-
gya , hogy 6 - előtte tsak egy 
Görög Doktor íem magyarázta a' 
Szent íráft nagyob' igafsággal, és 
ekesb' befzéddel, o.-nálánaí.. Olly 
nagy volta' Szent Baízilius életének 
íányarusága , hogy végtére tsak a' 
tsontyai , 's a' b6re maradának. 
Az - után egy kémény hideglelés 
kőrnyfü foga ötét , és életének 
utolsó vefzedelmére hozá. 

12. Meg-látogacá ötét egy ne
vezetes orv-os Doktor: ki 'Zidú volt, 
kit Szent Bafzilius feeretett, mivel 
azt reménlette, hogy meg-térne. 
.A' Szerit PáfpÖk meg-kérdé azt az 
orvos Doktort, mit vélne az ö be^ 
tegsége felöl, ki felele néki: Ma 
eítve nap enyéízetkor vége léízen 
életednek. Feleié Bafzilius: Nem 
léízen úgy. Monda az Orvos Dok
tor : Ha ez úgy nem léízen , én 
•kefe vagyok életemet el-vefzteni. 
Monda Szent Baízilius:: Én nem 
akarom, hogy életedet el-vefzef-
fed , hanem légy Kerefzténnyé, 
ha én holnap nap keletkor élet
ben léfzek. Az Orvos Doktor 
bizonyoífan tartván, hogy addig 
meg-halna , reá bajla a' fogadás
ra , lehetetlen .'dolognak állítván 
lenni, hogy annyi ideig- élne, Sz. 
Bafziliae imádkozék az Iftennek, 
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és nem tsak* azt nyeré, hogy ar 

következő napot meg-érné, ha
nem úgy meg-könnyebbedék, hogy 
fe!-kelvén az ágyból, a' Szent-egy
házba méné, hogy az Orvos Dok
tort meg- kereíztellye ; ki örö
meit Kereízténnyé lén, látván a* 
tsudát, mélly'' néki igen nagynak 
látízott. Ezt tselekerivén a* Szent 
Púfpök , nagy örömmel viízfza-
méne az ágyba, és ott az ujjon-
nan meg-tért Kerefztény előtt,, 
( ki az-után fok régi Kereízté-
nyeket felly&l haladott az hitben, 
alamisnálkodásban, és egyéb Szent 
tselekedetekben ) a' halálhoz ké-
ízité magát. A' Kriítus Szent_s 
Tettét nagy ájtatofsággal magá
hoz vévé, és mindeneknek , kik 
jelen Valinak, az Illeni , és fele
baráti fzereretet ajánlá : és íze-
-meit az égbe emelvén, lelkét I-
-ftennék adá. Az.. Orvos Doktor 
látván , hogy meg - hólt a' Szent 
Pnfpók, reá borula, és fok kóny' 
hullatáííal monda : Oh Bafzilius I-
•ltennek igaz fzolgája , ha te még 
továb' akartál volna élni, még 
mott íem hóltál volna meg. Mi
dőn . meg-érték a' varasban, "hogy 
Szent Baízilius meg - hólt volna, 
nagy volt a' népeknek fokasága, 
kik a' Szent Tettnek látogatására 
jöttek, hogy azt meg-tsókollyák, 
és tifztelettel illefsék. Minnyá-
jan firatták , ;'Hiint jó Páfztoro-
kat, és fzérelmés; Attyokat. Az 
6 teíte Tzefzáreában a' nagy Tem
plomban temettetek. . Az Anya-

fzeat-



, "j'yi Náziáo2i Sz. Geígely Pűfpok éícíe. 
fzent-egyház az o Ihrtepét űlli Sz. rimknak három fzáz nyoltzvan 
Iván havának tizen negyedik nap- eíztendeiben , Válenüniámis Tsá-
ján. Az 6 halála vók Kriftus II- fzár ideiben. 

Náziánzi Sz. GERGELY Píifpök élete. 
Gergely Pap, Metafrájítes Simeon, 

és egyei/ nevezetes Autorok-által 
fommába foglaltatott. 

%, "VTAziánzi Szene Gergely fzft-
-JL^ letek Názián várafsában, 

Kappadótzia tartományában. Az 
Attyának hafonlóképpen Gergely 
VÓlt neve r az Annyának pedig: 
Nonna. Meg - gondolhatni az & 
Attyának jó-voltát ; mivel noha 
felesége , és gyermeki voltak., 
mindaz - által Názián várafsának 
-Paíp&kévé váíaíztatott. Né-
snellyek azt gondoliyák , mivel-
Kogy ez így volt GőrSg - Orfzág-
fean, fzabad Pappá lenni , és fele
séget venni. Bizonyos - dolog, 
hogy noha a'Romai Anya-ízent-egy-
ház eMzenvedte azt, mindaz -által 
nem jovallota. joí-lehet abban az 
fidőben, mellyben Kiég éltének az 
Anya-fzent-egyháznak 'zengéi közöl, 
Papokká, és Pöíp&kokké ízentel-
sek néraellyeket} kiknek feleségek 
v ó k : ezt oiíyanokkal tselekedték, 

. kik magok,- és a' feleségek akarat-
tyából- aze fogadták, hogy az-utára 
magokat nreg-tartóztattyák. Es no
ha házokban tartották féleségeket, 
úgy tartották, mint Jiénnyeket, és 
neon úgy mint feleségeket i és ií-
4yea módon a'.Papok mindenkor 

ti&ta életet vifeltenek. E' pedig 
világoűbn látfzik, mivel fokán ta
láltattak, kiknek feleségek lévén , 
Papokká fzentekettek .* de ollya-
nok nem találtatnak, kik minek-
utánna Papokká fzencekettek, fe
leséget vettek volna magoknak. 
Sőt ha valaki találtatott, ki a tsfz-
taságot meg nem tartotta volna, 
le-tétetett a' Papságból, vagy Pűf-
pokségtóh Ajakáért a' Náziánzi 
Szent Gergely Attya , P&ípőkké 
vála(jj:tatott , mivel meg-tartóztar-
ta magát feleségétói, és tiízta éle
tet vifelt. Ki ]ó gondot vifele, 
hogy midőn kicsiny volt Gergely 
az 6 fiatskája, jó deáki tudományt, 
és azzal egygyutt jó erk&ksőket 
tanóina. Ki íbk helyeken k&lóm-
b&z& tudományokat tanóla, vég
tére Atenásba akara menni, min
den tudományoknak kut-fejéaer 
az úton lévén, igen nagy tengeri 
háborút fzenvede, mellyben tsak 
alig, hogy életét el nem veiké. 
Igen meg-jjede, hogy Kerefztség-
néikfil meg-halna,. mivel még tsak 
Katekumenus vala j az-okáért nagy 
ájtatoísággal k&hy&rge, és fogádáft 
tén , hogy egéíz -életét az iften 
fzolgáhttyában töltené., Mingyárt 
nagy tsendeíség l én , és az úton» 
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járók minnyájaii valláft tettek, 
hogy az Ur lilén, kinek Gergely 
jmídkozék, és fogadáft tén , fegé-
sette-meg ótet. 

2. Végezetre. Áeenásfra .érke
zek , a' hol fok efzténdökig tanó
l a , és nagy előmenetelt téo Szent 
Baízíliuffal egyetembe, kivel nagy 
barátságot tartott. Az 6 fó-kép-
pen való tanóíáíá a' Filofzofia volt, 
mindaz - által el nem felejtkezett 
jóságos tselekedetekben magát fog
lalni, el-távoztatván minden vét
keket , mellyek hartzoínak az ifi-
ak-ellen , . kivált - képpen a1 tiízcá-
talanságot, igen kedves lévén né
ki a' tifzta élet. Az idÓben álmát 
láta, mellyet ínkáb' Ifteni jelenés
nek nevezhetni: úgy látfzék néki * 
jninc-ha 6 ülne, és tanölna, és két 
igen fzép aízfzonyok mellété íil-
jiének, és kedveskednének néki. 
O meg - haraguván egy - keve&é 
azokra, kérdé ókét, mit akarná
nak. Azok pedig moadánakt Ne 
nehezteld Gergely, hogy néked 
kedveskedünk , és te-hozzád kö
zelgetünk , mert tudgyad bizon
nyal , hogy egygyik kózűlönk a' 
B&ltseség, és a' máfik a' tifztaság. Az 
Ifién kftld&tt minket te - hozzád , 
hogy mindenkor veled legy&nk tel-
lyes életedben, és jó barátságunk 
légyen te-veled. Minek-utánna 
Gergely tizen 6t efztendíinél töb
bet .töltött volna a' tanulásban , 
viízfza-tére hazájába, és * meg - ke-
refztelkedék. Es meg- emlékezvén , 
HÍJ-képpen a' tengeri háborúban. 

Saentck Ekte, 

úy Pűfpőkgikte. 555 
fogadáft t l f l p n a , hogy teliyes 
életében a z l E e n fzolgálattyábaa 
magát gyakorlaná, el-akara mindéi* 
világi dolgokat hadni, és a' pufzcá-
ba akara menni. De élvén, még 
az ö Attya, Pappá fzenceíé é te t , 
noha ellene mondott volna. Azt 
gondola az Attya , hogy illyen 
módoa maga tárfáságában tarthat
ná 6tet , de nem úgy lén, mivel 
Gergely Pontusba méné a' nagy 
Bafziíiuffal, hogy magát a* Szent' 
írásban gyakorlaná, a'hol egynss 
hány efztendeig úgy élt, mint á' 
Kalaftromban. 

3. Az ödóben az Arrlus válla
ik igen nevelkedik vaia , Váleníz 
Tsájzár Arriánus eretnek által. 
Tsak nem egéfz Nap-keletben, a* 
régi igaz Kerefztény Pőfpókökec , 
meg-fofztották Pöípókségekt&l, és 
azoknak helyekbe eretnekeket hely. 
heztettek. Sokan faradának, hogy 
a' Szent Gergely Attyát Arrianuf-
sá tegyék : az-okáért 6 kilentzvert 
efztendös vén ember lévén, és fél
vén a' fenyegetéfektol, egygyeze 
az eretnekekkel. Annak - okáért 
fokán a' Szerzetetek kóz&l > nem 
akarának véle nyájaskodni. Tud
tára adaték ez a' rofz hir Gergely
nek az 6 fiának, ki azt-is meg-é:-
t é , hogy a' Báttyának halála miatt, 
mind háza, jóízága, és az egéfz tse-
léd minden dolgokkal egyetembe, 
vefzendö félbe volnának, nem lé
vén ember, ki azokat igazgatná: 
annak-okáért vifzfza akara menni 
hazájába. A' háznak dolgait k5n-
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hyen , és hamar níHHrvofö'k': de 
az Attya eretnekségooeh- nagy ne
hézséget talála : mivel ritkán tör
ténik., hogy a' ki egyföer el-yeízti 
hitét," kfinnyeh meg-talkilya, és jó 
Re'reíztéhy iégyen. Végezetre a' 
jó fiú addig íarada az Attyával, 

' érős okokkal," imádságokkal, és 
bőjtőléfekkel, mellyeket a' végre 
tselekedett, hogy vifzíza-hozza az 
igafságra , ki vétkeiről vállait té
vén, az-után igaz Kerefzcényi éle
tet vífele. 

4. Nem elégedék Szent Ger
gely ezzel a' gyózedelemmel, sőt 
meg-értvén, hogy Tzéízkreában az 
"Arriánufok meg-győznék áz igaz 
Keréfztényeke'c, és a' magok vé-
lekedéíekre húznák Euízebiuft annak 
á'varasnak Pfifpókét, ki noha az
előtt nem akart békeíségben lenni 
Szent; Báfziliüual, mindaz-ákal éret
te küldé , hogy néki fegétségére 
j ő n e , és 6 magára vállaik azt a' 
nehéz dolgot az Iften tifztefségéérc. 
Gergely Bafziliushoz méné, és mind 
ketten Tzeízáreába ménének: íbk-
ízor difputálának az Arríáaufokkal, 
és mindenkor. meg-győzték , és ízé-
gyeftbe iadták azokat- Azonkőz-
be hálák tórténék Eufzebiusnak, és 
Gergely fokát fárada, hogy Bafzilius 
válaízratnék arra a' méltóságra , 
gondolván, hogy nagy dolgot tse-
lekednék , ha az igaz hitnek olly 
erős óltalmazója, lenne Púfpőke 
annak a' várainak. Szent Bafzilius 
pedig Pfifpőkké lévén", azt akará , . 
h.0gy Szent Gergely Jenné Púfpu-

ke Szolimának, mellyben fok jöve
vény népek laktak'', és forgottak,. 
Noha Szent Gergely kénfzerittet-
vén barkttyk-nak kőnyőrgéle-áksl, 
fel-vévé a' méltóságot, és Pfifpőkké. 
ízenteketék , • mindaz - által hamar 
el-hagyá azt : mivel-hogy az ő fa
radsági haízontalanok voltak abban 
a' varasban a.' jövevények miatt, 
kik ottan forgottak, kik tőb' kárt 
teccek , hogy-fem ő hafznot. 

f. Annak - felette az Attya-is 
vifzíza - hivatk Őtet Náziánba, azt 
akarván hogy fegétő táría lenne 
néki abban a' varasban, mivel igen 
í»reg.ember lévén, nagy fzöksége 
vók a fegétségre. Reá hajla Ger
gely, hogy fegétse az Attyác, de 
ólly okkal, hogy"az Ő halála-után, 
nem akarná azt a' terhet vifelní. 
Gyakorlani kezdé Szent Gergely a' 
Páfztorságnak tiCztéc, prédikálván, 
a' Szentségeket fzolgáltatván"', a* 
nyomorultakat vigafztalvkn, erőt
leneket biztatván, a' feegényeket 
fegétvén, az ellenkezőket meg-bé-
kéltetvén, és mindeneket intvén, 
és tanítván , hogy magokat az li
ften ízolgálattyában'. gyakorlanák ; 
és ezeket nagy elő-menetelére, és 
lelki hafznára tselekedte a' kóíség-
nek.. Mindaz - áttal el nem felet
kezet az ö házának , és tseléd-
gyénék gondvifeléséről, meg-hal
ván egy Tzeízáreus nevfi attyafia, 
és Gorgonia nevfi nénnye, és még 
élvén az Annya, ki nem fokkal 
vók kevésb idejű az Attyknál, ki 
feáz efztendőc érvén, az-utári ez 
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életről, a' maiikra, méné, és,midón 
el-temettetnék , mindenkor jelen 
Kvén Szent Gergely, egy fzép pré-
dikátzióvai tifztelé az é Attya te
metését. 

6. Annak-utánrta hogy a' k&f-
ség ne erőltetné ötét a P&fpökség 
terhének fel-vételébe, mellyt&l 6. 
mindenkor futott, tudván, melíy 
fok farodságot, és vefzedelmec hoz 
magával az a' méltófsá'g;: el - men
vén a' várasból v.Szeieutziába méné, 
a' Szent Teda Szent-egyházának lá
togatására. "Námelly. napokig mu-
lata ottan, gondolván, hogy azon 
közbe , Püíp.öket válafzrimának_s. 
Az-után víízíza-cérvén hazájába .,-
íátá, hogy {emmic abban nem tse-
lekedtek volna : ,s6c mihnyájan 
nagy kívánsággal várták Stet, hogy 
o lenne PrélácurTok nékik, és igen 
kerék 6tet, hogy venné fel azt a' 
méltóságot. O pedig süketségre* vé
vé mind azokat a' kérőieket, és 
tsak magán élvén a'maga házának 
jövedelméből , a' Püfpókség tüzei
nek femmi dolgában magát nem 
élegyité. 

7. Az ud&ben egy üj eretnek
ség támada Nap-keletben , ollyan 
hamis, és vifzfza-fordált, mintáz 
Arriusé. Mivel-hogy ha egygyik 
eretnekség, Ízentség-t5r6 nyelvét 
az Iftea. fia ellen botsátá j a' malik 
a' Szerit Lélek ellen tuíakodék. Ez 
az új eretnekség, kevés fidö alatt, 
fok . helyekre ki-terjede ; és nagy 
erőt vén , kivák-képpen Konftán-
tzinkpolyban. E' dolgot meg-érté 
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Szent Gergely, ki az Iitentóí ülés
tervén , és baráttyától Szent. Baízí-
liuílól. tanátsokatván abba a* Tá
rasba rnéne^ hogy magát az ellen 
az eretnekség ellen veffe, és'"el
rontsa 'azt „tehetsége - fzerént_e, 
Kónítántzinápolyba érkezvén, látá,-
hogy az Eretnekek a' várasbéii f i 
Szent-egyházakat eí-foglalták, és 
tsak'egy kicsiny Szent-egyházatska 
maiadért az igaz Kereízcényeknek. 
Ottan Szent Gergely, a' Szent Lé
lek ízeméivé ókalmazójának kezdé 
magát iríacatni,a' mint Tsefzaraaban, 
és egyéb helyeken oltalmazta fze-

• mélyét a' Fiú Iftennek. Prédikál-
lani kezdé az iga&ágot, és a' .Kereíz-

•.fényi igaz tudományt a' kevésKe-
fefzcényeknek,kik abba a' kis Szent
egyházba ófzve - gyűltek. Mind-
gyárt ocla j&vének az Eretnekek, 
és ellene mondának néki, ó pedig 
érSfíen ókalmazá magát, meg
rontván /azoknak tévelygéfekec. 

8 • Úgy vitelé magác Szent Ger
gely azokban a' vetekedéfekben , 
hogy kevés napok alatt , nagy 
változás láttaték az hit dolgaiban: 
az igaz Kereíztények, kik eléb' le-
nyomattactanak volt, minden, nap 
iakab' íeílyűl kezdettek len'riij- az 
Eretnekek pedig, kik az-él&tt gyó-
zedelmeíTek voltak, minden nap 
inkáb1 meg-fzégyenittectek. A' ki
csiny An.y a-ízent-egyházatska, kevés 
üd& alatt, igen nagygyá lén: éski-
hirhedék a' Gergely neve az egéíz 
Imperiumban; és kivált-képpen A-
lekfzándriai Péter Pufpóknek fülei-

Aaa a % ' be 
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be érkezek, ki illendő dolognak 
itilé lenni, hogy Gergely válaíztaf-
sék a' Konftántzinápolyi P&fpök-
ségre. Látván Gergely, hogy no
ha 6 egy varasnak ftm róina P&f-
póké , mindaz - által Sres nem vol
na a* fok faradságról, fel-vévé azc 
a' méltóságot a' végre, hogy az 
hitnek dolgaiban nagyob' erővel, 
és hatalommal el-járhatna. Nem 
tsak a' Matzedoniánuíök eretnek
ségét rontá-el, kik a' Szent Lélek 
elten káromkodtak , hanem más 
eretnekséget;-is , kül&mbózót az 
Arriusétól; mellyet egy Apoliná-
ris rieva eretnek talák volt , 'a ' Fiú 
Iften fzemély'e ellen. Mind ezek 
az Eretnekek íemmit nem tehe-
tének Szent Gergely ellen: mivel
hogy t> prédikálláflval , és iráfival 
n«m engedte azoknak fejeket fel-
etnelni, és mindenkor ízégyennel, 
és gyalázattal bé-t61t5tte őket. 

9. Az fidóben egy Egyiptuíi em-
.ber találtatékKonftántzinápolyban, 
ki Tzinikus Filofzofus módgyára élt: 
cettette a' világnak meg-utálását, 
öltözetében, és minden dolgaiban 
kfilső-képpen, ide belsö-képpen más 
ízándéka volt néki* mert álnok, 
fősvény, habozó, és igen gonoíz 
erköltsá vók. Ez nagy barátságot 
ízerze Gergellyel, és tetceté mint
ha Kereízténnyé akarna lenni. El-
sÓbben Szent Gergely , együgyű , 
és jó akaratú embernek itilé ótet 
lenni, és azt rendelé, hogy a' K.e-
reíztényi hitnek titkaira meg-tanit-
taísék. Végezetre meg - kereíztelé 
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ötét , és maga táríaságában tartá, 
maga afccalánál éteté; és nétnelly 
hafznos dolgokról befzélgetvén vé
le, látá, hogy efees, és okos vol
na : az-okáérc Pappá fzencelé otet. 
Ki minek-utánna Pappá ízentelte-
t ék , vefzedelmet ízerze mefterá-
nek , mint Júdás. Mivel meg-ba-
rátkozék más egy Pappal abban a* 
varasban, ki kksin nevS volt, de 
gonoíz életű. Ezek ketten ifmé-
retségbe Voltak más egy kfil-föl
di Pappal, ki gyakran járt Konftán-
tzinápolyba, épületre való már
vány kóveket venni, nagy íumma 
pénzt hordozván magával: azoká-
ért addig íáradának ízép ízókkal, 
és fok igiretekkei, hogy ki-váják 
kezéb&l nagyob' réfzét a' pénz^ 
uek , és véle egyetembe Alekfzan-
driába ménének. 

l o . Ott pedig nagy fzorgalma-
toísággal kerék Pétert annak a' 
varasnak PúfpÓkét, hogy vetné-ki 
Gergelyt a* Konflántzinápolyi Pöf-
pökségnek fzékéböl. Péter Póf-
pók, mint-hogy a pénzt .el-vévé, 
némelly Egyiptusbéli Pufpókókec 
kűlde, hogy Szent Gergelyt le
tennék Pöípóki fzékéböl , és azt 
adnák Makfzimusiaak, ez vók neve, 
ez áruitatás ízerzöjének. A' Pá£ 
pökök Konftántzinápolyba érkez
vén , és az okát meg-jelentvén, mi
ért mentek volna oda; az egéíz 
kófség fegyvert ragada, mivel lát
ták a' nagy böízfzuságot, meliyet 
az 6 Prélátuíöknak akartak tsele-
kedni. Midón a' Szent Pfiípók 

látá 
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latá a' nagy zenebonát, hivá az 6 
Papjait, és egyéb jó barátit, és 
monda nékik, hogy Ő vifzíza akar
na menni hazájába , mivel - hogy 
noha fel-vette volt azt a' Pfifpók-
ségec, nem maga akafattyáből cse
lekedte, hanem tsak, hogy az I-
íten tiíztefségét, és az igaz hitet 
oltalmazza. Ezek pedig mondá
nak néki: Édes Atyánk , és Urunk, 
tálam azt gondolod, hogy moft 
kiffeb1 vefzedelmunk vagyon, hogy-
fem akkor volt. Ridd-el bizon
nyal, hogy te még ki fem mégy 
a' várasból, hogy azok haíbnló ká-
romkodáíokat kezdenek mondani 
az els6kh6z, a' Szent Háromság 
titkai ellen: azért jól meg-gondold, 
mit tselekedgyél; te-néked oltal
maznod kell az Iften tiíztefségét, 
a' mint el-kezdetted, ha életedet 
le-kellene-is azért tenned, mert 6-
is le-tette életét te-éretted. Tsak 
te mutasd - meg fziBedet ellenségid-
nek, annyi emberek állanak a! te 
réfzedre, hogy azok véghez nem 
vihetik igyekezeteket. Ezek az 
igék voltak oka, hogy Szent Ger
gely el nem méné Konftántziná-
polyból. És noha az Eretnekek 
Pöfpókké váláízták Makfcimuít egy 
Szent-egyházban, mindaz-által an
nyi, nép gyúlé-egybe , kik ellene 
támadáaak, hogy ő , és az Eretne
kek kénízerittetének ki-menni a* 
várasból, hogy meg ne óletteffe-
nek_9. 

11. Teodófzius á' nap - keleti 
•Tsáfzár, Spanyol nemzet, tudói, 
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erős, és igaz Kerefztény ember, 
akkor Mátzedónia tartományában 
valar MakTzimus oda méné hozzája, 
és fok panafzc tén Náziánzi Ger
gely ellen, hafonló-képpen csele
kedének az 6 kővetői, kik hozzá
ja adták vők magokat. A' Tsá
fzár mint-hogy meg-értette volt a* 
dolgot, és igen /ói ifmérte Szene 
Gergelyt, a' ki ellen panaízolkod-
canakj nem tsak jó kedvet nem 
mutatta nékik, hanem meg-fenye-
gecé ókét, és kemény fzókkal ma
ga elöl ki-pirongatá. Makfzimus pe
dig kedve ellen tnenvén-el a" TsE. 
fzártól, Alekfzándriába Péterhez, 
annak a' varasnak Pöfp6kéhez mé
né , ki ötét Pufp&kségre válafztot-
ta vala. Sok befzédek-után, mel-
lyeket egy - más kóz&cc tének, 
monda Makfzimus Péternek: Péter 
én te-néked érteledre adom; ha t é 
azt nem miveled, hogy én Kon-
ítánczinápolyi Pfifpók legyek, én 
téged ki-vedek PSÍpöki fzékedból, 
és magám őlokabba. Péter meg-
ijede ez igékeőh az-okáért gon-
dot-vifele, hogy a* váras Guberná
tora eróvfil kénfzeritené Makfzimufc 
el-menni a' várasból. 

12. Az-után nem fok napokkal 
Teodófzius Tsáfzár vigafságos pom
pával ' méné bé Konílántzinápoly-
ba, bizonyos gy&zedelmeknek meg
nyeréséérc. Az - okáért hozzája-
-méné Szent Gergely meg-látogat-
ni fitet; kíc nagy őrómmel, és 
fzeretettel fogada *' Tsáfzár , és 
igen kóízSué néki a* faradságo-

Aaa a $ kat, 
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ka t , mellyeket az Iílen tiízteségé-
érc, és az Anya-feent-egyházért fzen-
vedett vala. . Es mivel-hogy még 
az Arriánufok bírták, a* Konítántzi-
nápolyi nagy Templomot, a' Tsá
ízár meg-igiré, hogy el-veízi azok
tól , és vifzfza-adgya néki. Igen kó-
fzöné a' Szent Pöípök. Napot ren
delének , mellyben kellene ennek 
lenni , mellyec mikor megsértettek 
volna a' varasban, mingyart nagy. 
zendülés támada, mivel az Arriá- . 
nufok panafzolkodtanak a' Tsáízár 
ellen , és feléílel fenyegették Szent 
Gergelyt. El-jó ve a' rendeltetett' 
n a p , és fokán azt gondolták, hogy. 
meg-utkéznének; dé az okos Tsá
ízár meg-parantsolá az 6 népének, 
gondot viíelnének, hogy valami 
illetlen dolog ne kővetkeznék_». 
Történek azon a' napon , hogy 
©Ily surü kocl fedé - bé a' várait, 
hogy úgy látízot, mint-ha nap-fény 
fem vóiha: az-ókáért az Arriánu
fok azt mondották, hogy az Iílen 
tsudát tett volna, mellyel meg-
mutarTa, mivel nem akarná, hogy 
ék a' Szene- egy házéul meg-fofztaf-
fanak. De mingyart meg-lácfzék , 
hogy az 6 vélekedéfek hamis volt, 
és ízégyenbe maradának. Mivel
hogy mihent a' Tsáízár, és a' P&f-
p5k a' Szent-egyház ajtajához kö-
zelgetének, mingyart a' s&ra. kód 
el-távüzékj és ízép tiízta fidó lén, 
és világoiTan fénylék a' nap , vi-
gafságos , és gyönyörűséges nap
palt : matatyáa az igaz Kereízeé-
öyéknek; 

,13 . Bé menvén Szent Gergely 
á' Szent-egyházba, térdeire álla, és 
hálákat ada az Iítennek kegyes 
gond-vifeléséért, fírván Őrömébe, 
hogy azt a' Szent-egyházát, Szene 
nevének tífztefségére .vifzíza- hozta 
volna. . Haíbnló - képpen tseleke-
dék a' Tsáfzár, és az egéfz kófség, 
kiki firván örömében. Az igaz 
Kerefetények igen örvendezvén, 
dicsérték az literit, nagy fel-ízóval 
vállait tévén a' Szent Háromság
nak titkairól. Az Arriánufok pe» 
dig álmélkodván fzemlélték a' Ke* 
refztqnyeket, mit tselekednének, 
és dulfúlván agyarkodtanak magok
ba, a' Tsáízár ellen, de fokkal in-
káb' Szent Gergely ellen, kit ar
ra kére a' Tsáízár ," és az egéíz. 
kófség , hogy filne Pöfpóki féké
be , és venné-el tellyefséggel a'raa-
ga méltóságnak birodalmát. De 
Gergely mint-hogy miíinyájan nem 
halhatták ótet, meg-jelentető egy 
trombita-által, hogy azt a' napot 
tellyefséggel a' Szent Háromság
nak tifzterségére kellene tólceniek," 
ki győzedelmes az 6 ellenségi- el
len; és femmit egyebet nem kel
lene tselekedniek. Ezzel a' kőfség 
le-tsendefedék, és a' Tsáfzár igen 
tsudálkozék a' Szent Gergely ma
ga vifelésén. 

14. Azon a' napon olly nagy 
gond - vifeléíe volt a'. Tsáfzárnak, 
hogy íemml zendülés ne. támadna, 
hogy tsak egy mezítelen pallos 
láttaték . Konítántzinápolyban , az-
is fenkinek nem árta. Az-után* 

kén-
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kénízeritteték Szent Gergely fel- hogy az 6 életek tellyes volna u-
venni a' Pufpóki méltóságot , • a' nalommal, és nyughatatlansággaL 
Tskfzárnak, és némelly Pufp&kők- Igen nagy gondot vifeic az 6 tifz-
nek, kik az Udvarbanvalónak , és tének minden dolgaira, jó gondoc 
az egéfz k&fségnek ízorgalmatos vífelvén mind közönséges, 's mind 
kéréséért, kiki igen kedveivén 6- magán való .dolgokra. De azért: 
cet, mind prédikáliásáért, jó tudó- cí nem feletkezect a' tanólksról; és 
mányáért; mind az 6 tsendes maga- a'Szent Írásnak gyakorlásáról, sót 
vifeléfe, alázatos, és Szent életé- tpegsnem íz&nt azoktól,- mivel ne
tt ek példájáért, mellyet mindenek- melly tanítványi voltának néki, kik 
nek adott. Bé-méne egy nap az a' világnak fok réízeirSi jöttek volt 
b házába, a' hol fok emberek va- ö-hozzá , hogy tóle tanulnának, 
Iának, egy ifiú, ki erős, vaítag, és az 6 hirétöl íéí-indittatván, melly 
minden nehéz próbára alkalmatof- mindenött ki-terjedett vaía. Ezek 
nak látfzott lenni, és az e lábai- kózíil volt Szent Jeronimus az A-
floz borulván, ízorgalmatofon ké- nya-fzent-egyház Doktora, a1 mint: 
r é ó t e t , hogy botsátana-meg néki, maga bizonyságot téízen róla. Ez 
mivel az ó vétke igen nagy volna, a' Szent Pűípók tizen-két eliten-
Szent Gergely igen kezdé-kérdez- .deig igazgatá a' Konftántzinápolyi 
ni ótet, mondaná-meg, mi dolog- Anya-fzent-egyházat; és immár id&s 
ban vétett volna. Monda az ifiú; lévén, a' fok faradságok, és nyo* 
a' melly napon az Arriánufoktól el- moruságok ízenvedéfe miatt erejé-
vették a'Szent-egyházat, én fogadáft ben meg - fogyatkozván, igen ki
tettem vófc, hogy meg-ojnélek té- vánkozék vifzízá - menni hazájába , 
ged, 'sha lehetet volna, meg- óltelek hogy tendefségben végezze életét, 
volna. Monda a'Sz.Pöípók: Botsáf- 16. Az fidőben Konftántziná-
fon-meg néked az Iften, édes fiára, polyba fzáz 6t PufpÓk6k gyfilének 
mert én feivbol meg-botsátok, de egybe, egy Kontziliumban , olly 
ölly okkal,' hogy ez-után ne kóveffed igyekezettel,' hogy az Arrius Erec-
áz Arrius tévelygéfít. E' dolog ki- nekségét, és a" többit, mellyek az-
hirhedék az egéíz várafon; az-okáért után támadtak vók , tellyeíséggel 
minnyájan nagyabra betsüllék a'Sz. ki-gyomlállyák. Ebben a' Kontzi-
Prélátuft, ki olly -kónnyen meg-bo- liumban íbk fzent életű Prélátu-
tsátötta azt a' tzégéres vétket. fok találtattak, kik az igaz hitért 

if. Néha Szent Gergely meg- fok üldózéfeket ízenvedtek , kik 
látogatta a* Tsáfzarc.,' de ritkán, közül volt Meletzius az Andokiai 
mivel vifzfza-tetfzett néki az Ud- Pfifp&k, ki meg-hala, midőn a' 
varnak zenebonája, és az tldvari- Kontzilium fzolgáltatnék. Az6 ha-
akkal való nyájaskodás, látván s lalalén oka némejly vifzfza-vona-

fok-



főo Náziánzi Sz. Ger 
foknak, mellyek az Atyák kbzhtt 
ízármazának, tneílyek közM egy-
gyik v o l t , a' Konftántzinápolyr 
Pácriárkáságért. Mivel némellyek 
azt mondák, hogy azt Gergely bír
ná a és noha magára nézve meg-
érdemlené, mindaz-által abba a' izék
be , a' Nitzénumbéii Kontzilium vé-
gezéíe ellen helyheztetett volna, 
meíly tilalmazza , hogy a' kinek 
egy Anya-fzent-egyháza vagyon, fel 
ne viteísék a" maiikra, és Gergely 
Náziánzi Pfifpök lévén nem válafz-
tathatatoct -volna a' Konftántziná-
polyi Püfpökségre. Mikoron Sz. 
Gergely ezt meg-érté, bé - méné 
egy nap a' Kontzilium ba, és mind 
az Atyák előtt, illyen módon fzól-
ia: Az Iften Anya-fzenc-egyházának 
Páíztori, ízerelmes Atyáim, nem 
ülik ti hozzátok , hogy azért gyfil-
•vén egybe, hogy az Anya-ízent-egy-
Isáznak békeíséget fzerezzetek , e-
gyenetlenség, és viízíza-vonás talál-
caísék közöttetek. Ha ez a' háború
én miattam támadott, veffetek a' 
tengerbe engem, mint Jonáft, és 
fzítnnyék-meg mingyárt a' háború
ság. En kéíz vagyok azt cseleked
ni, a' mi Kontzilium áltál rendelte
tik. Ha azt itilétek, hogy én ki-
mennyek a' várasból, kéfz vagyok 
mingyárt el menni, csak a' dolgok 
békefségben legyenek. Maradgya-
tok literi kegyeimével, és emlékez-
zecek-meg az én fáradságimról. Ez 
igék meg-ízégyeniték mind azokat, • 
kik ellene voltak. 

, 17. El-meiivén Szent, Gergely 

gely Pűfpők élete. 
a' KontziiiumbóL, a' Tsáízárhoz mé
n é , és ízorgalmatoffan kérd ótet, 
hogy botsátaná hazájába, mond-: 
ván néki, mivel fzukség volna úgy 
cselekedni, hogy meg-tarcafsék az 
Anya-ízent-egyháznak közönséges 
-békefsége. A' Tsáfzár csudáiké* 
zék az 6 tsendes maga vifelésén, 
és noha vifzíza-tetízék néki a* Sz. 
Püípők el - menéf&, mindaz - által 
maga akarattya - ellen fzabadságoc 
ada néki. Ezek így lévén, Szent 
Gergely fok frácerit, és jó barátit 
egybe-gyfijfcvén, kezdé ökec kérni j 
és inteni; lennének álhatatoffbk 
az hitben, mellyet nékik prédikál-
lott vala; ésleritiének engedelmef-
fek a' Prélátusnak, kit 6 helyébe 
rendelnének. Annak-utánna min-
deneknek urasára el-bútsúzék co
lok , és hazájába menvén, az á A-
tyai jóízágának bizonyos örökse-, 
gébé méné, hogy ott magán való 
életet vifelne. De az - után meg
értvén , hogy a' Náziánzi polgárok 
még Prélátuffoknak tartanák ötét, 
és nem akarnának máit válaíztani 
ö helyébe, vifzfza-tére a' várasba, 
és egy-néhány elztendeig igaagatá 
az ö Pőfpökségét. Eulálius nevű 
Papot, mint egy íegétő tárful vá-
laíztván magának. Már meg-hólt 
vala Szent Bafzilius az ö jó baráttya, . 
azért Tzefzáreába méné, hogy ha
lottas prédikátziót tegyen íélóle. 
Onnét mingyárt viízfea jővén, 
életének egyéb napjait, b&lts tu
dománnyal tellyes könyveknek írá-
fiban tólcé. Mellyek az hitnek ol

talma^ 



Szent "Bon-dventuraf Pufp§k élete 
talmazására vokak, kivált - képpen 
az Ápollináriita eretnekek ' ellen, 
kik az ő,átkozott vállalókat ver
tekben írták volt, hogy a' népeket 
inkáb' a' magok vélekedéfekre'Von; 
haísák a'vérieknek ízép^, és • édes 

javaival . A'Szent Doktor-Is né-
rnelly könyveit, vériekben íráy és ©' 
vúlt az h' utolsó gyakorlatoísága, 
meilybeo idejének egy réízét tók-
•vén , a', többit imádságokban, és 
•egyéb "Szent tselskedetekbea töl
tötte. Az-után pedig igen éieg, 

és beteg lévén, és életről az örök 
életre méné. Az Anya-fzent-egyhaz 
az ő Innepét fzenteli, .az 6 bálá
iknak napján, mell/ volt Pünkösd 
havának vkilentzedik .napján, Kri-
ítus Urunknak három (záz kilentz-
Ven ;. efztendejében,, Válentiniá-
nus, és Teodóízius Tsáfzárok ide
jében. Az 6 tefte Komában, egy 
fzép Kápolnában , a' Szent Péter 
Szent-egyházában helyhezteték , 
tizen-harmadik Gergely Pápa-által, 
if .8i. efztendőben. 

Szent BONAVENTURA Pűfpök Úete, 
Nevezetes Avtorck iráfíbólfommá-
- ' ba foglaltatott RibademiraPéter 

Pap, -f-tfuita - által. , 
I . CjZent BonaventuraPöfpők, és 

kJ az Anya-ízent-egyház Szerafi-
kus Doktora, Szérafíkus Sz. Ferentz 
ízérzetéből való , ízületek Olafz-
Orfzág tartományában Balneorég-
ben: az Attya Fidantzius János volt, 
az Annya Fojteíia, nemes emberek, 
és gazdagok. Midőn kis gyermek
ségében halálos betegségtől izo-
rongattatván, az Orvos Dokto
roktól el-hagyattatnék ; az Annya 
fogadáfl: tén, hogy-ha meg - gyó
gyul , a' Szent Ferentz ízérzetébe 
adgya.' Meg-adaték egéfeége a' 
gyermeknek, a' Szent Ferentz ér
demi , és imádsági ákal j és az-után 
úgy neveltetek , hogy Szent Fe-
rentzet kivált-képpen való' ájtatof» 
sággál követte. K deáki tudo-

Sientsk JElett, 

mányban nagy eiő-menetek t én , 
életének hufzon-egy eíztendejéig, 
Az-után az Annya. fogadásának ele
get akarván, tenni , midőn íftenj 
lélektől vifeketvén, érzené magá
ban , hogy a' fzerzetes életre hivat
tatnék , nagy buzgósággal meg-vet-
vén a'világi hivságokat, a' Szent 
Ferentz ízérzetébe tnéne, mond
ván: Az Anyám fogadáft tett Sz. 
Ferentzhez az Mennek, midőn még 
gyermetske lévén, igen beteg vol
nék , és az halálnak torkából ki
menekedtem , és jó egéíség adatott 
nékem j mellyet mint-bogy eleven 
emlékezettel tartok, -moft igazan 
meg-vallom 7 hogy -ne talám olly 
-nagy jó téteményt el-faagyván, há-
láadadanságnak rút vétkeivel va-
dokanam. Meg-tanólván a' fzer
zetes életnek reguláit, fogadáíbk-
kal kételezé magát az Mennek; és 

Bbb fe mennyi 



S6& .SzentTSqnavsiitura Pufpok. életé. 
mennyi fok :jé-£éte menyeket a! Sz; 
Ferentz érdemi-kltal vett volna az 
lílent&l,. mindeneknek ki - jelenté. 
fíten- u tán , mindenkor Szent Fe-
rentznek' ajánlotta magát, és fe-
;jgétséget ké r t , hogy fogadáűnak 
.eleget CeheíTen. Annak-okáért a* 
ízent ifiú mind a' rőb' fzerzetefek 
kőzótc, fok jófságos cselekedetek
kel kezde fényeskedni; mert fzűn-
telen való imádsággal, halgatáual, 
csendes maga-vifielésével, engedel-
meíséggel, kegyes nyájafsággal úgy 
fel volt ékeílítve , hogy minde
neknek ízeméit -'•magához, fqrdicot-
ta. ^ G^onylrífselge'" volt néki j, a ' : 
házat meg - fepreni , tálakat, és 
egyéb edényeket meg-moíhi, és más 
efféle dolgokat gyakorlani, mellyek 
alá való k6z ízolgákhoz voltak il
lendők. Kivák-képpen való jó-a
karattal volt a' betegekhez,. kik
nek annál órómeftebbea fzolgáit, 
mennél nehezeb' ízaga volt a te
lteknek. Az 6 ízérzetének Fráte-
ri kózul, nagyob' ízeretettel igye
kezett azokat meg-nyerni , kiket 
ízomoruaknak j és el-hagyatottak-
nak itéle lenni: ezeket befzédének 
édeíségéyel. enyhítette , és a* KLri-
íius Jésus gyönyörűséges igáját 
hordozni meg-intetce. Ezt pedig 
nagy haíznoílan, és ferény vigyá
zatai tselekedte s még mikor 
,sz egéíz Szerzetnek Gefierálilla 
vólc-is. - ' ' * 

i. Tellyefségge! a' Szent Teo* 
lógjanak meg-ércésére adá magát, 
mellyben íbk faradságával, éles el

méjével , fzfincelen való kony6r-
géfiveí, olly nagy eíö - menetele 
t én , hogy leg-bókseb', és Itteni' 
Doktornak hivatatnék. Qily fzor-
galroatos volt-a' Szent írásnak ta' 
núiásában , hogy maga kezével 
-kétízer irta-le a' Szent Bibliát. Az 
é meftere Lucécziában Alenízi San-
dor- vők, igen nevezetes Doktor 
az 6 idejében. Ez meg-gondolván 
a' Szene Bonaventura jó tselekede-
•tit, kedves erkölcsit,- gyónyönV 
séges beízédit, és Angyali nyájas-
kodását, azt fzokta vaía mondani : 
Ez igaz- Izraelita , kiben nem lát* 
tátik, hogy Ádám vétkezett vol
na. Róvid űdó alatt Szent Bona
ventura, oöy nagy tudományt fzei> 
ze magának, hogy fzerzetes életé
nek hetedik efztendejét el-tókvén, 
áz ó E16I-járóinak kőzénséges aka-
rattyából, a" Szent Teológia, taní
tására válafccacék. A' Sze.ntentzikk 
Meftere könyvét mindeneknek tsa* 
dálkozására, és capafztalására ma
gyarázta Paris Lucécziában. itt Dok-. 
torságnak titulufsával-is fzép tze-
rémoniákkal tiíztelteték ,. ugyan 
azon a* napon, mellyen az Angyali 
Doktor Szent Tamás azon grádits-
ra fel-emelteték, ki erós és Szent 
barátságot tartott véle. Annak* 
okáért egyízer Szent Tamás be
menvén a'Szent Bonaventura ka
marájába , kére étet, mutatná-meg 
Béki a' kóny veketr mellyekkel mind 
untalan élne. Eló ada áéki a' Sz. 
ember némellyeket, kik ott kéfzen 
valának : és Szent Tamás ismeg 

•feéor 



Szent Bonavéatufa Pufpők" étete, ' 5 6 j 
•kéhfeeríté otet,: hogy ama titkosb', könyvetskékkel-is terhelték vaía, 
és ritkák'' könyveket adná* el6y De ezeket a' hires k&nyvetskéket, 
mellyekb&l olly nagy tudomány o- e két fzent embernek b6ks tudó
kat ki-fefzegetne. Akkor azért a' Hiánya olly- világoffan!. meg-gyözé,. 
feent ember, maga ellenébe hely- hogy á'tRomai Pápától a' t&zre itél-
heztetc Kriftus Féízéietének képét tétvén ,«ningyárt meg-égettetének. 
mutatá j és.monda: Imé Atyáma'" Az-okáért^t&dik SzikfztusPápa, Sz; 
könyv, raelly mindeneket, a'mi- Bonaventuráról, és Ákvínás Szene 
ket irok, nékem fzolgákat. En- Tamásról, mint egy ináftól el-vá-
nek a' FéTzSietnek talpaiban, és a', kfzthatadan Szentekről,' igen cuv 
S êjiEirMiséfeheM'. áldozatiban , mel- dós férfiakról, és az Anya-fzenr>egy-í. 
Jyeket én fzoígálok , nagyob' vi- ház ofzlopiról, ez igéket mondái 
lágofságot vefeek, - hoígy-fem mint Ezek a' két olaj-fak , és az Iften 
a' deáki - tudományoknak, gyakor- házában., két világoskodó gyertya-
láílban. . Meg - probáiá ezt" Szent tartók', kik a' fzeretetnek kóvér-
Tamás, és az-után er6ffeb' jó.álca- segével, és a" tudománynak vilá-t 
ractal fzereté-fzent .Banaventurát, goíságával^ az- Iítennek .egéfz A-: 
mint-hogy ugyan azon mennyei nyá-ízent-egyházát - meg -világofit-
fegétséggel j kőhy&rgé|ekkel tudni- tyák. Ezek az Ilíennek kivák-kép-
illik 6-is nagyob' el5-'menetelt téti pen való gondviíeléséböl, azóa 
az. igaz bóltseíségnek;: tudománya- fidóben- mint ké^ tsillag fel-kelvén,. 
ban , hogyrfem A'kSnyvekoek-Hiár. két igen fényes fzsr^etnek háza. 
•gyarázálívah ' •/. .•:•-..•':..•. " népe k&züL elé - jSvéíiek, kik a.z. 

3. Egykor Szent..Tamás ór&- Ánya-fzent^egyháznak, azigazK&í 
meft akarván befzélgetnr.Szent Bo- refztényi hitnek ki - terjefztésérs 
naventurával, meg-érté, hogy a' igen hafznoíbk , és minden mnn-
Szent Ferentz életének meg-irásá^ kákra, és veszedelmekre az .igaz hit-
bali yólna foglalatos, és nem akar- ért mindenkor kéízek. . Kikí>oí 
ván néki bántáskra lenni,, vifzfza- mint gy&mölts'fe, és jól msg-mi-
íordúla az-ház felé, mondván: Had- vek fóldb&í, minden nap az ífen 
gyünk békét a'Szentnek a' Szent- malafztya által, tenéíző, és gyé
ért munkálkodni. Úgy látfzik, hogy möltsós fák feapomdnak 5 az igen 
sz Ifiepa. azon fidóben,. és helyen , tudós fériak, ésfeent életöek, kik 
ezt a' két világofiágot egybe - fog- a' haboktól, ide'stovi hányatott 
laka az Anya-ízent-egyháznak óltal- Szent Péter hajóts-kájának, és arj-
.mazására, és némefly gonofo erőbe-* fiak a' fzegét T nagy fzorgaiínatoP. 
rek vakmerő káromkodáíinak meg» sággal tartó Romai Pápának erós, 
tzáiolására, kik a Parifi Akadeníiá^ é* hív fzoígálatot teíznek. E'zeket 
han a' Szent Ferentz 7 és Szenr-.D'o* &tődik Szjkízcus Pápa, 
menkos fze-rzetes baaa néfét irötc Bbb b % 4. Egy 



564 Szent B'óna veiitura Pűípok'.. .élete,' 
"4. Egy Giráidus nevű Doktor, nak minden réfzeire vitetik vala.^ 

doglele'tes, és híres könyvecskét 
íra,"' és ktbotsátá a' Szene Ferentz 
háza népe ellen, és azoknak E-
vangéliumi fzegénységek. ellen_9> 
azért hogy e' Szerzetének közál 
némellyekben bizonyos fogyatko-
záfökat vett volna eízébe, tnet-
lyekben a' t&bbit-ís mind vétketek
nek icélé lenni. Ez ellen a^kony-
vetske ellen Szent Bonaventura 
egy könyvecskét íra, róeflynek.ci-
tumffa: Apológia paupirum , az az.r 
A ' fzegényeknék maga~menc§ fele
lete, melly tsudálatos ékes {zólláft, 
és böltseséget foglal magában, 
mellyel a' Giráidus bolondságát , 
és hamifságkt meg- tzáfolá. Sót 
maga-is az urlften , nem fokkal az
után , a* Szerzetnek igafságát, ízo-
katlan- bSntetéíTel , mellyel Girál-
duít eízére hózá, meg-eróíité. Mert 
nem fokkal az-után , azhamifság 
feerzö, ina-fzakattá lén, és pokloí 
Sággal meg-rutittatván , nyomorult 
állapotban mulék-ki e' világból. 
Ezekkel, és egyéb jó - tselekedeti-
veí , úgy -mint tanitáíival , és di-
íputáláíival, mellyekkel mint Sz. 
Teológiának Doktora, napról nap
ra próbálta tudományát Szent Bo-
navencura, mindenfitt világoskod-
van , mint a' fzővétnek , mellyee az 
íften a' gyertya-tartóra helyhezte-
tett vala; az 6 íugárit minden fe
lé ki-terjeiztette; sót mint az he
gyen hel.yheztétett váras el nem 
rejtethetett. Azokkért az 6 tsu-

Ezt a' nagy b&ltseséget tsudálatos 
okofsággal vaítagkott'a, mellyel a* 
Prélktufok gyülekezetében, és a' 
maga ízérzetének gyűlésében, olly 
rendes ízententziákat mondott, hogy 
azon kozonségeífén minnyájan_» 
meg-állottak, és az 6 feleletit nem 
külómben, mint mennyei ideiete
ket bé-'vették. 

f. Ez jó - cselekedeteknek , és 
bóleseségnek " hírétől indittatván^ 
Negyedik Kelemen Pápa, Szene 
Bonaventurát Angliában, Ebori Ér
iekké akará tenni. De 6 igen tsen-
des maga viíelő lévén , méltatlan
nak itilvén magác lenni, meg-men-
cé magát attól a' nagy méltóság
tól j alázatoffan kérvén a' Papát, 
hogy lenne ízabad néki az Evan
géliumi ízegéhység-ízerént élni, és 
a' Szent írásnak tanúláfi-ákal, az 
Anya-ízent-egyházfiak fzolgálni. En-
gede az 6 kívánságának a' Pápa, 
látván, hogy a' Kerefztény Anya-
fzent-egyház igen meg-fegéttetnék 
az 6 gyfimőks&s munkájával , és 
kivák-képpen való tudományával. 
Midón pedig Szent Bonaventura , 
még tsak harmintz - ót efztendós 
volna, és tizen-há'rom eíztendeig 
vifelt volna Izerzetes életet, meg" 
hatván az é Szerzetének Generá-
lifla, a' Szerzetefeknek közönséges 
akarattyából Generálifsá válaízta-
t é k , noha 6 igen ellene mondott 
volna : de végtére fel-vállalá an
nak a' nagy hivatalnak terhét, hogy 

dáiatos bókseségének híre a'világ- az líien akarattyának engedne, és az 



Szent Botiaventi 
Iften képében néki parancsoló Ro
mái Pápának -engedelmes lenne. 
Azt a' riíztet ;sendeflen , és igen 
pkoffan vifelé",. hogy V ízerzetes 
figyelem, és a'Szent Ferencz regu
lája tekélletefíen meg - cartacnék, 
(zörgalmatos: gondot, vifelt.' Es a' 
mint Negyedik Sikfzcus Pápa tnond-
gya ; " nem csak a' miket Szent Fe-
reníz rendele vók , feorgalmatof-
foncmeg - tartotta ; sőc még ezek
hez némeílyeket ujjonnan rendel
vén , és okoíTan hozzá-adván, azo
kat meg-eróíicette. Mint-hogy 
pedig terméfzet-fzerént , minden 
halandó, dolgoknak elei , közepi, 
és végei vannak, és annak a' tő-
kélletefségnek grádicsát, mellyben 
el-kezdectek vók \ meg nem tar-
cyák, azért kevés efzcendőkkel az
előtt, e' Szerzetek elsó buzgósá
ga , egy-keveísé hátráb' maradt 
vala. Annak okáért Szeat Bona-
vencura , már az egélz Szerzeenek 
Generáliífa lévén , a' Szerzetnek 
régi ájcatofságác meg - ujicaní igye-
kezék. Az-okáérc az ó Szerzeté
nek k6z_önséges gyfiléft parantso-
ia , fok új dolgokat végeze, a' 
Szerzetnek minden felé leveleket 
k&lde; egy fzóval, olly fzorgalma-
rbs vók, és olly fzent életet vifelt, 
hogy az 6 hivacallyának minden 
réfzeit láttatott bé-tóleeni. Noha 
pedig e' dologban igen nehéznek 
látfzoc lenni az 6 maga vifeléfe, 
mindaz - által igen kegyes, és ke
gyelmes volt azokhoz, kik a' ma
gok fogyackozáíic „ és erőtlensége* 

ra Píifpők élete; $6$ 
ket meg-vallotcák. Aanak-okáéit 
még azokat-is,. kik a' Szerzecből 
ki-jőttek, ha illendő penitencziác 
tartottalt, kedvébe vifefza fogadta, 
mint jó Atya, ne talám kécségbe 
ne eíhének, és véghetetlen gonof-
ságnak mélységétől el ne nyelet-
térnének. 

6. Minden ízorongatáfokban, 
és nehézségekben, mellyektól az 
ű tifztében nyomorgactacoce, min
dénkor a' Szfiz Máriához, mint ki-
vált-képpen való Patronájához fo
lyamodott. Az ő Szerzeteílnek - is 
meg-parantsóíca , hogy mikor a' 
kófségnek az Iíten igéjéc hirdetnék, 
á' Szűz Máriához kivák-képpen va
ló ájtatofsággal lennének ; és otec 
Angyali kőtzőntéíTel tifztelnék_t, 
midőn a' harangnak zengését hal
lanák. Azt végezé , hogy az E-
hekeknek végében, ez a' vers té
tetnék: Gloriet tifri Dominiy qip 
natus es de Virgine^ &c. Te Úr 
Kriftus dicsércefsél, ki fzép Sz&z-
től fzfilettetél : Az őrök Atya I-
ftennel, Vigafztaló Szent Lélek
kel. Romában a' Szodalitáft, avagy 
Tárfaságoc rendelé, mellynek bjzo-
nyos módgya vagyon az imádság
ban, és mint-egy új formája a' 

'Szflz Mária tifzcelésében. Még 
Generális vala Szent Bonaventura, 
mikor Pádrai Szent Antal eefte, 
Pádva várafsába, az 8 nevére épít--
tetett gazdag Szent-egyházba által-
viteték; és noha már harmintz-
két efztendők el-folytanak volna 
az ő halálá-után, mindaz-álcal az & 

Bbb b 3 nyel-
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nyelvét épen , és minden rotha-
dás-nélkíd láta e' Szent Doktor , 
és k&nyhullatáfokkal Snt&zvén, 
ájtatoffan kezeiben forgatá, , és 
monda: Oh kldocc nyelv, ki min
denkor- kefe voltál az Illeni dicsé
retekre , ki ezekre egyebeket - is 
•ízorgalmatouan • tanítottál. Moíl 
eléggé látfzik, melly kedves vol
tál az Iftennél. így fzólván, és 
bötsftletefíen azeoc meg-tsokolván , 
egyéb, tetemitől nagy tiíztfilette! 
jí&lón helyheztet-é. • 

7. Néha az Oltári Szentségben 
az Ifteni Felséget ízemlélvén, és 
a maga alá valóságát meg-tekint
vén , félt., hogy méltatlan azt: mar 
gához ne venné , íok napokon 
meg-tartóztatá magát a' Szent Ál
dozattól. Míd&n azért egy fzef.je
len volna a' Szent Miíe halgatá-
sán, és a' Pap a' Szent Oílyát két
felé ízegné, annak egygyik réfzé 
Szent Bonaventurához méné, és 
be-méne V izájába. így hálákat 
adván az Iftenaek , meg - tanóla,, 
hogy o illy nagy jú - téteménnyel 
arra taníttatnék; hogy kedvesbek 
volnának az lííen előtt, kiket a' 
ízeretet az. Oltári Szentségnek vé
telére viízen, hogy-íetn a'kiket a* 
félelem meg-tartóztat az Mennek 
ízereimetes vételétől, kinek gyö-

•nyörfisége vagyon, az emberek fi
áival nyájaskodni. E dologról egy. 
könyvecskét ira az-után € Szent 
Dokcor. 

g. Negyedik Kelemen Pápa ha
lála-után, a'Szent Péter Széke kö

zel három efztehdeig volt űreíTeni 
mivel-hogy. Viterbum várafsábaa, 
tizen-két Kárdináiok,. az új Pápa 
válafztására egybe gyölvén , meg 
nem egygyezhetének. Az-okáért 
az egéíz .dolgot tsak a' Szent Bo
naventura akarattyára hagyák , 
.hogy a' kit 6 arra a' nagy méltó
ságra méltónak ité:ne ieani,ha ugyan 
magát nevezné-is, mindenektől bé-
'vétetvén, meg-er&(íí cetnek.. O pe
dig oily hiven, és igazán tseíekedék,, 
hogy hátra hagyván minden vilá
gi tekéntetet, nem gondolván a' 
Kárdináloknak jelen - voltával , 
Teobálduft,PlatzentziaiVitze.-Ifpánr, 
ésLefzfzai Eíperefet valafr.tá, igen 
ájtatos, és nevezetesférfiat, kiab->; 
ban az id&ben távul volt onnan, 
tudni-illik; a' ízent Földnek ~vifz-
fza-nyerésében akkor foglalatos; 
ki minek - után na a' Pápaságnak 
méltóságában meg-eröfitetett vol
n a , Tizedik Gergely Pápának \\i--
vatá magát, 

9. Minek - utánna azért Szene 
Bonaventura , a' Szent Ferentz há
za népét fok efztendökig ájtatoP 
fan igazgatta volna", és az 6 igaz.. 
gátasával- mindenfitt virágoznék-:-
maga pedig ízent erkóltsével, bólts 
tudományával., és okofságával 3 
igen fényeskednék: Tizedik Ger
gely Pápa Frantzia - Orízágban ? 
Lugdunurn váraísában , közönsé
ges Gyfiléít ízerze, mellyben a' £)>. 
ák , és a' Görög Anya-ízent egyház
nak békefségec fzerzene, és egyéb 
jeles dolgokat rendelne. Meg-pa-

ran-
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Tancsoiá, hogy ebben a' Kontzilium-
fcan Bonaventura - is jelen ierine, 
Kardinállá tévé étet , és Atbani 

.Pőípőkké. • Ebben a* Gyűlésben a' 
thoiott 6 maga - is jeleá volt a* Pá
pa , Szent Bonaventura minden ne
héz dolgokBari, és a' Górőgók el
len váló (k ik érés okokkal meg-
győzettetvéa, meg-térének 7 és a' 
Romai Pápát az egéíz Anya-fzent-
egyhaz fejének ifmérék lenni) di-
fpütáláífokban, és a' Szent Kontzíli-
umnak egyéb végezéfiben minden 
terhet magára vállala. A' Kontzi-
lium'végén, azUrlftenaz.ó farad
ságiért,- az őrök boldogságot aján-
•dékozá néki, Szent Jakab havának 
13. napján, életének ótven-harma-
dik eíztenüejében. Ezer két-fzáz 
hetven-négy efztendóben. Az 6 
tette Lugdunum várafsában, a' Sz. 
Ferentz Templomában helyhezte-
ték; minnyájan igen-íiraták é te t , 
kőzónségeífen eróíitvén, hogy ez 
egy embernek halála által, igen 
nagy fegétségtól meg - fofztatott az 
Anya-ízent-egyház. Maga-is Tize-

' dik Gergely Pápa, meg-eróíité ezt, 
mondván: Nagy kárt vallott az 
Anya-ízent-egyház ez embernek ha-' 
láb által. 

ío. Szeíit Bonaventura fok, és 
igen boks könyveket hagya az 
utánna kSvetkezóknek, mint an
nyi jóságos cselekedetinek , és 
boltsefségének jeleit , mellyekkel 
világoíittya " az olvadóknak értel
méket , és Ifteni fzeretetre fel-ger-
jkfzci akarattyokát, Mivel-hogy 

az ó tudománya nemízáraz, fénetÁ 
hi 'eg, hogy tsak az értelmet le-
geltejfe, hanem tellyes eleven ned-
vefséggel, tüzes, és a' fziveket az 
ifteni (zeretetre fel - gyukfztani al
kalmatos; Szent Bonaventura, a* 
tanításban álhatatos, bátorságos,, 
kegyes, igaz, és ájtatos: el-távoz-
tattya, a' mint lehet, a' felettéb* 
való ízorgalmatofságot, bé nem 
elegyítvén a7 kűlsó tudományokat, 
a'Dialektika] zvá.gy Filoftofia tu
dományit a' Teológiának kmyé« 
ka-alatr, a'mint fokán fzoktak tse-
íekedni : Hanem midón az értel
met akarja meg-világoíitani, min* 
dent a' kegyefségr-?,' és az akarat
nak meg-fzenteíésére rendel. Mi-
vei-hogy ö égó,- és tudós Doktor 
akart lenni j mert fényleni kevés do
log , s&t gyakran hiúság, gyakran 
ártalmas-j mert a tudomány fel-
fuvalkodtat, és órd&gséget fzerez. 
Mért minek magyaráztatik az ór-
dóg, hanem tudós, de ízeretét-
nélkfil? Az okáért az 5 életének, 
és tudományának ditsérete fzerént 
adatott néki ez a' név: Bonaven
tura , hogy Szexaffikus Doktornak 
hivattaísék. 

11. A?t írja Villégas Alfonízus, 
hogy Lugdunum várafsában egy 
nemes afcfzony, egy p&-embernek: '•• 
felesége, nagy ájtatofsággaí jár va-
la a' Szent Bonaventura prédiká-
tzióinak halgatására. Történek^ 
hogy nehézkes lévén, és el-jovén st 
izéiéinek ideje, rettenetes fájdalmak
nak fzenvedéfe-után, egy meg-hólt. 

. : • íer§ 
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férfi gyermeket fzále. Mellyet lát
t án oda hivata Szent Bonaventii* 
rá t ; ki oda menvén, firni kezde a.' 
íiemes afzfzony, és kezdé ötét kér
n i , hogy könyörülne rajca. A* 
Szene ember lárván ötét firni, kó-
nyor&letefségre indúla, az-okáért 
az Iftent imádván, a' feenc Kerefzt-
nek jelét formáik a'meg-hólt gyer
mekre , és mirigy árt fel-támafztá. 

i a . Más tiizteletes afzízony-ál-
lat ugyan abban a1 városban,. há-
,rom napig fzenvedett a' gyermek-
ízSlésben, életének nagy vefzedel-
mivel. ..A' kik körüle voltak, mon-

húk vala) és tenne fogadáft, hogy 
meg - látogatná az & koporsóját. 
Fogadáft tén azért az aízfeony, és 
magát a' Szent embernek ajánlá 
és mingyárt egy fac ízfifc , és.a' 
nagy v.efzedelemtöl meg-ízabadúla. 
Sok aízízony-állatok találtattak a' 
gyermek ízfilésriek nagy veízedel-
mében , kik magokat e' fzent em
bernek ajánlván, az & érdemí-ál-
tal mingyárt , meg - ízabadúltak. 
Annak - felette íok emberek., k&-
lömb-féle vefzedelmekben, nyómo. 
lóságokban , sefti, lelki betegsé
gekben j, és kísértetekben találtat

nának, néki: ajánlya magát Szene, ván, fegicségnl hittak Szene Bőna' 
JBonaventurának ( ki már meg- ventürát, é> meg-fzabadúlta3í,. 

'•'.Szent NORBERTUS Pűipok élete. 
.JSzurius Lőrint%-últal fomrnSa 

foglaltatott. 
I . QZen t Norbertus Kfzánktís vá-
. i3 raísában , gazdag, és nemes 
Atyáktól ízületek. Az Annya ne
hézkés lévén véle, fzózatot hallá 
álmában, melly monda néki; , 0 -
rfily aízízony-állat, mert a'fiú, ki 
a' te méhedben vagyon, Erfekké 
Jéízen. • Fel-nevekedvén , és, iráft 
•tanulván Norbertus a' Kolóniai Ér
iek udvarába méné, és az-után az 
Henrik Tsáízáréba; a'hol minnyá* 
jan fzerették:, és tiíztekék ötét , 
•WL 6 nemeísége, gazdagsága,, és 
•kedves maga-vifeléséért. Az-oká
ért a' tefti alkaímatofságra, jó la-
lásra^ és világi pompára adá ma

gát, de meg-iímérvén a' világnak 
tsalárdságát , a' tifzt kívánásnak 
hiúságát, és hogy a'világi gyönyö
rűségek rövidek, és fok keferösé-
gekkel tellyefek volnának: az I-
ftenröí kezde gondolkodni, és az 
literi fel-gerjeízté 6tet, hogy ifröér-
né-meg, mivel az 5 lelkének bé-
kefsége tsak a-z Iftenben volna, 
kiben kellene azt kereíhi, és meg
találni ; olly nagy fzorgalmatoí-
sággal ízolgálván nék i , mint az
előtt ízolgált a' világnak. Ki-mé-
ne az Udvarból, le- veté a' drága 
ruhákat, és egy alatson ruhába" öl
tözék; és minden világi gyönyö
rűségeket meg-utála, mellyekben 
addig az ideig élt vala; és az imád

ság-
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íághoz, *s a'penitentzia-tartáshoz ifmérvén benne az literi lelkét, 
kezde, meílyét hogy, jobban tse- habán az & jó befzédét, és nagy 
lekedhetne, egy Kalaftromba mé- okofságát, magánál akará tartani-. 
íie , a' hol négy ven'napig marada; ötét. De Norbertus könyőrge né-
és onnét az Ariya-ízenc-egyházba k i , ne kénfzerkse ötét arra,, mi-
méné, a' hol 6 Kationok vala, és az vei olly rendeclenűi élvén az ÚcLva-
líten lelkétől vifeltetvén, nagy büz- rokban, és az Egyházi jövedelme? 
gósággal kezde prédikállani, min- ket hiúságokban kóltvén, peni-
deneket a' jóságos .tselekedetekre tentziát akarna tartani az ó vét-
intvénr tsudáíkoztak azhalgatók, keiről. 
Látván az 6 életének hirtelen való g. A'Pápa hatalmat ada néki, 
változását i hogy az Evangélium a* Világnak akár mellyik réfzében 
prédikállója lett volna, ki kevéf- prédikáltam az Evangéliumot. Ezt 
fel az-előt t , kevély Udvari em- az tiatalmat, és áldáft vévén a'Pá-
ber vala. P^tól) el-méne a' két tárfaival, é» ' 
' a. De noha néraellyek, magok- ifmég ketten j&vének, tsak hamar 
bán fzálván , meg-tértenek,- máfok egy-más wtán, az ö táríáságába t 
nemfzenvedheték, hogy olly nagy kik kózál egygyiket Hugónak hit-
ízabadsággal intetnének,- és dor- tak, ki 6 titánná azt az új Szerze* 
gáltatnának tőle: fel-inditáriak egy tet igazgatta. Elekkel a' tárfaivaí 
alatson renden lévő Papot, hogy S|Zeiu.Norbertus falúról falúra, vi-
ííldóziié őtet, ki rút otsmány. be- rasból várasba járt,, prédikálván az 
izéddel igen fzidalmazá, és. meg- Evangéliumot, olly tsudálatos nagy 
tsufolá ötét; de Norbertus íemmit haíznökraj és gyumőks&kre a'né-^ 
nem gönclola azzal, éppen az Iften- péknek;, hogy minnyájan követék 
nek adván az 6 fzivét. ' Annak- ötét, ki-mcnvéa eleibe nagy Őr&m-
utánna három efztendéíg prédikál- m'el fogadták ötét; meg - vontak 
ván , és íok űldőzéfcket fzenved- az harangokat, mikor valamelly vá-, 
vén ' a' kevélyektől, irigyektói, rasba bé-mcnt a' tártaival, és a' 
•viízíza-adá'mind a'benefítziumokat, Szent-egyházakba mentek látni, és 
és az Egyházi jövedelmeket: el- halgatni őtet, Mindezek a'Szent 
adá minden jóízágit, és az árrát a' emberek , az n ájtatos prédikátzio-? 
fzegényeknek adá; mezit-láb, és jókban, a'penitentziáról, és gyak-
ala való ruhában , téli üdÖben, két rairváló gyónásról ízóílottak; fzép 
táríaival, kjk ötét követek , Ge- intéfeket adván, mi-képpen éllye-
láízius Pápához méné, és '-a' lábai- nek az házas emberek, és az afz-
hoz borulván, fzámot ada néki az ízonyok^ hogy üdvözállyenek^ és 
elébbi jéletér&l, és új igyekezeté- kiki mint éllyen az ö rendi 'íze-
írói, Ör&ie néki -a' Pápa} és meg- rént.: 

sienwii Eiíte. '• Ccc c 4. S^eat 



Sfö . Szent Norbertv 
4. Szene Notbertusnak kivált

képpen való ajándéka vók az Iften-
t o l , a' békéíség ízerzéíre a verferi-
gők, és vifMza-vonók kőzött; és 
a' ki az ó tanácsát nem akarta fo
gadni, az Iften azt meg-bantette. 

. Egyízer két nagy Urat meg - akar
ván egy-máftal békéltetni, kik úgy 
gyűlölték egy-máft, hogy ugyan 
haetekoztanak egy - más kőzött: 
fzólia egygyiknek, ki mingyárt en-
gede nék i : az-utkn lzólía a* má-
fítnak-is, de az olly kemény fzi-
vec mutata, hogy azt femmi .mó
don meg nem lágyithacá. Akkor 
Norbertus a* maga társához fordul
ván -monda néki: Ez az ember el
felejtette az eízét, nem-is akar min-
•kec halgatni; de hamar meg-adgya 
az árrát, mert az ellenségének ke
zébe efík, és gonoízúl léízen dol
ga ; úgy-is lén. Máfzor pedig fok 
égymáílal ellenkezők k&zötc akar
ván békeíséget, ésegygyeíségetfzer-
zeni, egy Katona nem akara engedni 
a' ízent embernek , hanem dulfül-
ván fel-űle lovára, de akár mint 
íarkanytyuzta. a' lovát j ki nem 
mozdichatá helyéből; meg - ífmér-
vén azért a' maga vétkét, minde
nek előtt a' Szent ember lábaihoz 
borula , > és bocsánatot kére t&le. 
Kolóniába méné Szent Norbertus, 

"áémeliy Szenteknek tecemic kiván-
ván, és az Ur Iften meg - jelentéi 
néki azokat, a' Szene Gerion telié
vel egyecembe , ineliyért az egéíz 
váras igen őr öle. 

j . Meg-kezdé az Iílen íökafíca-

s Pűípők élete. 
ni a* Norbertus tárfait, roeg-vilá. 
goíícván, és arra vezérelvén őtet, 
hogy egy új Szerzetet fundálna; 
ki meg-értvén az Iften akarattyát , 
jelenés által: egy távul, és magán 
lévő kemény helyet válaízca, mel-
lyet Prémonftratusnak hitcak_», 
hogy ott építse az h első Kalaftro-
mát. Abban az helyben kezdődék 
az Ő új ízérzete , mefíy az helynek 
nevéről , Prémonílratensnek ne
veztetek, a' Szent Agofton regu
láját csudálatos lácás-által , Szent 
Ágoftontól vévén, és a' Regula-
ízerént élő Kanonokok fejér ruhá
ját, igen kemény penicentzia-tar-
tó életet vjíelvén, Angyali életet 
mkáb ' , hogy-fem emberit. Elejé
től, fogva az emberi nemzetnek el
lensége, rettenetes-képpen öldőz-
ts ezeket a' fzerzeceíTeket, fok fé
le késértetekkel akarván meg-tsal-
ni őket; de 5k imádságokkal, bőj*. 
tőléfekkel, és vigyázáíókkal hartzoí-
tak ellene, és meg-győzték étet; 
noha találkozott közölök-, a' ki 
meg-engedee. magát győzetni. Egy 
közölök igen ájtatos penitentzia-
tartó volt , és mindennél tőbbec 
böjtölt, mivel egéíz eíztendeig , 
vasárnapokon kivüí:, főttet nem 
evect: egyízer hamvas fzerdán, mi. 
dön Norbertus távul volna, olly ke
ményen meg-késérteték a1 torkof-
ságnak ieikétől , hogy meg - adá 
magát ,• és monda, hogy 6 nem 
böjtölhetne a' Negyven-napi böj
tön , el fem hagyhatná a' tejes, és 
tyukmonyas étljíetj merc azf tse? 

leked* 
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lekeávén, me'g-hálna; de az líleá 
nem akarja az 6 halklát. Semmi 
©kkal nem vehetek ötét a' böjtS-
Mfre, azért meg-engedék néki, hogy 
ennék , mikor goncfoká feökséges-
nek lenni, .a' maga tétfzéíe fzerént. 
Vifzíza-tére Norbercus a,' Kalaítrom-
ba, és minek - előtte, bé - menne , 
meg - ifméré bizonyos jelenségek-
áltál, hogy az ö Gyülekezetében va
lami fzerentsétisnség'. történt vol
na , az Ördög kísérteti által. Be
menvén , meg-tudá •mi lett volna; 
az-okáért maga-elejébe hivatás azt 
a* Barátot, kit alig tartotc-meg • a* 
boré a' nagy kövérség, miatt; meg^ 
ifmérvéa , hogy nem a' ízfikség, 
lianem az 6rd6g késértete ízeget-
jte-meg véle a' böjtöt, meg- parantso-

. Iá néki, hogy böjtölne, kemény ke
nyeret , és. vizet adván néki ele
delül , • melly regulával kevés nap ' 
alatt magában fzálla, és a' közön
séges fzerzetes életet követé. 

6. Egyízer e' Szent Atya két 
új Baráttal vifzfza-térvén a' gyüle
kezetbe, egy fzózatot hallá, mint
ha az égből adatott volna, melly 
monda: E' két új Barátok közfii, 
-egygyik nem a' te táríáságodból 
való; mellyet halván , meg-félem-
lék a'.Szent ember, ésjúl meg-vis-
gálváa, efr.ébe vévé, hogy az egy-
gyik nem válna ájtatos í maga, vi-
feíéseben, és betzédében* nem vol
na csendes} és alázatos; hanem 
ízándékiban áihatatlan , az imád
ságban erőtlen , cs igen refk az en-
gedilinefségben. Meg-inté ótets 

Pilfpók élete. $yt 
és atyai-képpen meg-dorgáiá; de 
végre ugyan ki-méne a' Szerzetből, 
el-lopván egy-kevés ezSft&c, ég 
egyéb, aprólék dolgokat. Ez ki-
máne a'Szerzetből, és máfok fo* 
kan jövének-bé-helyette, kik kö
zött egy igen hatalmas Gadefred 
nevű GróíF, életének virágjában, 
el-hagyván-Tok jóízágát , világi 
tiszteletit, gyönyörűségit, íokfzol-
gáit , és paripáit , mindeneknek 
nagy tsudálkozására, kik az elötc 
iftnérték; ötét. ' Hafonló - képpen 
akara cselekedni, egy Téabáld ne- -
vft, tekéntetes nevezetű, igen -gaz
dag fejedelem Frantzia • Orfeágban , 
maga ízemélyét , ésállapottyát a' 
Szent Norbertus kezeiben helyhez-
tetvén : de 6 azt tanátslá néki., 
hogy< inkáb' feleséget véne magi
nak, mert meg-maradván a'vilá
gon, nagyob' ízolgálacot tehetne 
az Iílennek , és nagyob' hafznot 
az ÁHya-fzent-egyháznak. 

7. Az Úr ííien fbk csudákkal 
tekéntetelsé tévé Szent Norbertuíi, 
fó-képpen az ördögök fizésének, 
ajándékával, kiket ki özótt az em
berek tedeiböl. A' többi között 
vúlc egy leányzó", kit már egy efz-
tendeig gyötrött a' gonofz léiéit, 
kinek feája által el-mondotta a' Sa-
lomon Énekének könyvét, és meg' 
magyarázta azt, elsőben Deákul, 
az-atán Németül. Ezzel az ördög
gel nagy vetekedéíe vők Szene 
Norbertúsnak, merc igen verfengö, 
és d&hösködó volt; de vég^e meg
győzé, és ki őzéőcetj Misét mond~ 

Ccc c a ván . 



%yz Szent Norbert 
van , az Oltári Szentségnek ereje 
által. Egyízer egy rettenetes ke
gyetlen ŐrdógÓt ki akarván fizni 
Szent Norbertus egy emberből , 
fok népek-eíőtt, ki kezdé a' gonoíz 
lélek jelenteni a* környul állóknak 
titkos vétkeit, de tsak egy vétket, 
íem nyiíatkoztathatott-ki, mellyet. 
igazán meg-gyóntak volt; a' népek 
látván, hogy ki-mondgya az ó tit
kos vétkeket, el-futának, és tsak 
nem egyedül hagyák Szent Norber* 
tuft. A' prófétálásnak lelke-is ada
tott volt néki, és tudta jelenés-ál
tá l , melly igen meg-fokaíodik az 
6 Szerzete. Egy a*' Barátok kőzöl, 
ízép tiízta forrásból vizet' merítvén 
egy kannával, monda néki Szent 
Norbertus, miért merítette azt a' 
rút vizet J és bé-tekéntvén az edény
b e , egy igen nagy varas békát, ta-
láláhak abban. Egykor rettenetes 
nagy medve kepében jelenék-meg 
néki az órdőg, mint-ba meg-akar-
ná őtet enni; meg-háborodék egy--
keyeísé, de meg-iftnérvéaj hogy az 
őrdőg volna , meg - bátorodék , és 
parantsola néki e'Kriíttis nevében, 
és mingyárt el-enyéfzék.. 

8. Az ájtatofságtól vifeltetvén, 
ífmég Romába méné a'.Romai Pá-
jpahak kőnyőrgeni,' hogy Apoftoli 
méltósággal erőfítené meg az 6 
Gyülekezetét , és a' Pápa őrőmeft 
meg-tselekedé, és sgyéb Privile-. 
giuraokat-is engede néki, Mikor 
el-akarna menni Romából, egy ízó-
gatot hallá az égből, melly monda 
.féki., hogy Magdeburgi Puípőkké 

is Pufpok éíete. 
-kellene lenni, azzá - is lén Ifteít 
engedeímébőí, noha elleáe mon
dott volna , igen alázatos lévén; 
és mikor az ő Anya-ízent-egyházá-
ba vívék őtee, a' maga alatson ru-, 
hajában , és mezit - láb akara oda 
menni. Minek - utáana Pfifpöki 
fzékébe helyhezteték , legeltetni 
kezdé az ő juhait, mennyei tudo
mánynak legeltetésével , és me<?. 
kezdé a' Papok erkőltsét jobbíta
nî  , fő - képpen a' maga életének 
példájával. Es meg-éttvén;, hogy 
az Anya-ízent-egyház jövedelmi, el
vétettek , és meg - kiíTebbittettek 
vólha, vagy az 6 előtte valóknak" 
gond-vifeledenségek miatt, avagy 
némelly világi Uraknak hatalmas* 
kodáía-által j -kik hatalmasul raga
dozták .vólaa-el azokat; meg^gon-
dolván azért, hogy azok a' jófzá- -
gok. a' fzegényeké volnának j és 
mennél kevésb' volna az Anya-ízent-
egyhaznak,annál kevésb' volna a'íze» 
gényeknekí vifzíza akará nyerni az 
el-vefzett jövedelmeket, hogy az 
Iften meg ne'büntetné őtet , mint 
gonoíz fzolgát, és az Anya-ízent-egy-
háznak . gond - viíeletíen páfztorát.-
Annak-okáért í'ei-kerefvén y kik 
azokat az Egyházi jóízágokat nem 
igazán bírták, kénfzerité őket, 
hogy hadnák-elj a' miket gonoíz 
lelki ifmérettel birtak. Ők pedig 
mint vifzfea-fordult hatalmas em
berek, igen meg - haragúvának a' 
Szene Pfifpók ellen, tsak azért4 
hogy a' maga hivatallyában el-jár-
ria, és boízut akarának állani. 



Szent Norbertu 
9 . Egykor Nagy - tsStórtokón 

gyónáft balgatván Szene No^ber-
tus , el-jőve egy ember, peniten-
ízia-tartó ruhában, és kére a' ka
pun állót, hogy botsátaná-bé étet 
a' Piifpokh6z, mert Ó-hozzá akar
na meg-gyónnn A' kapun-álió meg, 
roondá a* Püfp&knek, és ő monda, 
hogy b'é ne botsátaná az 6 bire-
nélkúl. Végezetre egyebeket meg-
haigatván, bé-botsátá ötét, mond
ván néki; lenne békével, ne kó-. 
zelgetne hozzája, meg fe mozdulna. 
Az-után pedig meg - parantsolá, 
hogy vennék-el a' paláíiyát, és lát-
nák-meg, mit hordozna; és egy he
gyes tort találának nála, mellyel 
meg - akarta ólni a' P&íp&kőt, a* 
mint maga meg-vallotta, ki-nyilac-
koztrtván annak az átkozott go-
noíságnak fzerzójét. Máfzor pedig 
éjjel a" Szent-egyházba menvén, a' 
reggeli Szolofmáfi^ egy igen go-
nófz ember, meg-akará ótet ölni, 
de az Itten nem engedé, mivel a' 
Papok-közM , kik véle valának , 
febeííte-rneg egygyet, gondolván, 
hogy a' volna a' P&ípók. Minek* 
utánria Püfpókké válafztaték Sz. 
Norbertus , egy jó elöl-járót ren
dele a' P.iemonŰ:rati Szerzetnek , 
hogy vifelné gondgyát annak 6 he
lyette , és igazgatná azt , mellyet 
ö plántált vala ; de' mindaz - által 
a' Szerzetbéli- Szent erkóltsfi, és 
tudós embereknek tanácsával mi* 
vélné azt. 

» Pűfpők életi. 'Síi 
l o . Midőn máfodik Honórius-

Pápa halála - után, Máfodik ínno-
tzentzius válafztacck Pápaságra; Leo 
Péter nyughatatlan , és hatalmas 
ember lévén, magának akará tulaj
donítani az Apoftoli: Sziket, ha-
talommai^ és tsalárdsággal oízláü 
ízerezvén az ffien Anya-ízen t-egy-
házában. A' tSb' Szent Atyák 
k'&z&tt, kik az igaz Pápát InRO-
tzentziuft oltalmazták , egy vúlc Sz. 
Norberttis, ez-okáért Olafz-Offzág. 
,ba menvén, az 6 tanácsával, és 
méltóságával fzolgáía abban a' ve-
fzedelmes állapotban Innotzentzius-
nak, a' mig békefségeíFen az Apo-
ftoli Székbe filne Romában. Ez 
utat elvégezvén, fzerentséíTen vifz-
íza-méne az h Anya-fzenc-egyházába^ 
a' hol az Ur Iften négy holnapi 
hofzfzu betegséget botsátá reá, ki 
nyóltz efztenáeig fzentfil igazgat
ván azt az Anya-fzent-egyházat, jó
ságos tselekedetekkel tellyes lé
vén, lelkének kegyefségével aldáffc 
ada azoknak, kik jelen valánakt 
és ki-adá a' lelkét az & Teremtő
jének , Szent Iyán havának 6. nap. 
ján Kriftus Urunknak 1134. efzten-
dejében: és a! Szentséges Szöz Má
ria Templomában temettetek, az 
h Szerzetének egy Kalaftromában, 
a' minc életébpi meg-hadta vala* 
Hólta-után meg-jelenék némellyek-' 
nek az fzerzeteíi kózöl, és jelené* 
adaték az ó ditsőségéról. 

Ccc e f Szene 



574 Szent Hilárius Pufpők élete. 

Szent HILÁRIUS Püfpók élete. 
TorHinátiisPéfp5k,ésTurómiGer- ne. Nagyhitelt ízerze ez-által 

gdy-által fórumába foglaltatott, magának. Hilárius , és olly kedves 
; I , CJZent Hilárius Piktaviai Püf- lén az Mennél, hogy Pappá fzea-

t ^ p6k , Akvit,aniában nemes teltecék , és nem fokkal az-utáu 
atyáktól ízületek. Gyermekségétói Pufpókké válafztaték, és fzentel* 
fogva olly nagy tudomány, és ból- teték. 
tseség fénylett 6 - b e n n e , hogy i. Az új Teftamentumban3tsak 
.nyilván meg-mutatta, mí-képpen egy Papnak lem vók fzabad fele-
az Iften az hitnek, és az Evange- séget venni magának; de ha vala* 
liumnak oltalmazójává válafztotta kinek felesége lévén, meg - érdem-
.volna őtet. Az A t t y a , é s Annya lette aTapi méltóságot, és nagy fz&k-
tanátsábol, egy leányt vén ma- ség kívánta, hogy Pappá ízentel-
gának házas társul, kitol egy leá- teüék, meg-lehetet illyen okkal, 
nya fzídeték néki. A' házafság- hogy továb 'ne laknék, úgymint 
ban élvén, igen Jó Kereízténynek házas Jlzemély a' feleségével , ha-
mutatá magát lenni; igen nagyiéi- nem váinának'd egy máitól egyen-
lensége volt az Arrius Eretnekek- ló akarattal; avagy ha egy ház-
nek; a.' mint lehetett, üldózte ó- ban maradnának, nem úgy mint 
ket ; el-távózott az 6 nyájafságok- házas fzemélyek, hanem mint vér 
tói; és foha vig ortzát nem muta- fzerént való atyafiak , tiízta éle-
t o t t nékik. Azoknak, kiket tudott tet vifelnének; így a' Papok min-
tifztáknak lenni, attól az eretnek- denkor tiíztaságban éltek. Púipók-
ségtól, fzép intefeket adott, hogy ké fzenteítetyén Hilárius, nem tsak 
lennének álhatatofok a' Szent Há- a' maga Pöípókségében tén nagy 
romság hitében , valláfl: tévén az haíznot, sót mindenkor neveked-
három ízemélynek egyenlóségéról, vén az ó fzent életének Jó hire, 
meg-vetvén az Arrius iítentelen a'Kereízténységnek fok réfeeiben, 
eretnekségét, ki tagadta a' Szent kiki hafznált magának az ó tudo-
Háromságot. A' JŐilárius beízédi • mányával, és fzent életének Jó-pél-
©llyanyok voltak, mint az Iften fze- dajával: néraellyek eló-menvén a' 
recetének tfize, mellyekel némelly* jóságos tselekedetekben; és egye-
hideg fziveket fel - gyúlafztott, el- bek el-hagyván a'vétkeket. Az 
annyira, hogy fokán ellene állana- ó idejében a' Konftántzinápolyi 
•mak az Arriártufok gonoíz tévely- Tsáfeár Konftántzius vala, kinek bi-
gésének, hogy cováb' nem mehet- irodalma - alatt nagy erót vén az 

-. - - - -. • Arri-



Szent Hilarius 
Árrlus dógleletes eretneksége , és 
a' Kerefzténységnek íek réfzeire ki-
terjede. Meg - gondolván ez£ Hi
larius-, és minden félelmet ki-vet-
vén fzivéból, és az hitnek buzgó-
ságával fel-fegyverkezvén, mint 
erós, és győzhetetlen fzivü Kapi
tány , bé-ment az ellenségek fere-
ginek kőzepibe, ezerízer halálos 
veízedelemre vetvén élecét, az eret
nekek .fegyvereinek; kézepecte'ta
láltatván, meliyeket 6 Itteni tűz
zel tellyes nyelvével, meg-hajtott, 
éshafzontalanokká tett a'febefítéfre. 
Mivelhogy a' bizonyságok, és az 
igen. hathatos okok , mellyekkel 
a' régi Kerefztény hitnek igafságát 
„próbálta, olly er&íTekvólcak, hogy 
azok-által meg-némitotta,. és az el
len mondáfra erőtlenekké tette az 
eretnekeket. Ez bizonyára az Iften 
hatalmas kezéből adatott nagy or-
vofság volt az együgyű népeknek, 
kik látván , hogy íok tudós P&f- -
pókok az Arrius vélekedését tarta
nák , alkalmatofságot. vehettek vol
na azon tévelygett követni; de lát
ván , hogy Hilarius olly tudós, és 
ízent életá Pufpok,, ellenek mon
dana, és nyilván meg-gyózné őket j 
meg-maradának az igaz Kereízté-
nyi hitben. 

3. MeJIyet látván Urfzátzius, és 
Válenfz, Arriánus Pfiípékók, reá 
véyék KonftánuiusTsáfzárt, hogy 
feámki.- vetésbe küldené Hiíáriuft, 
mert csak ó egyedül volna, ki meg-
háborítaná a' Kereízténységnek bé-
kefségét, ,A' Tsajzár Frigiába. 

Pufpok élete.-! f-j$, 
Afiának tartományába kfildé Hila-.-
riuít, és véli egyetembe más kéc 
Szent Pfifpok&tj Dieneft a' Medío-
lánusni PSfp&kót, és Eufzebiuíl a' 
VertzelhJWpók&t. Szent Hilarius 
Púípók nagy békefséges curéiTeí 
fzenvedé a' .nyomorúságot, meg
gondolván , hogy mennél továb* 
ei-távoznék hazájától a', Kriftus 
fzecelméérc , annál mkáb'. közel
getne Menny orízághoz. Számjki-ve-
césben lévén Szent Hilarius, fok 
dolgokat cselekedék, mellyekkel 
meg - mutatá álhatatofságác , és 
nagy fzeretetét, mellytóí vifeketetc 
az Iftenhez, nem zúgolódván elle
ne; s6c hálákat adván, hogy mél
tóvá lett volná nyomorúságukat 
ízenvedni az 6 ízent nevéért. Ez 
bizoayos probáj'a a' j"óságos tsele» 
kedetaek; ha igaz-e', avagy kép
mutatás , mivel á' ki a' nyomorú
ságokban , jóságos tselekedetéc 
nem mutattya , mellyet mutatott: 
a' jó fzerentsékben jelenséget ád, 
hogy nem vólc cekéíletes. De a"* 
ki tiíztáb' Jéfzen a' nyomorúságok
ban, mint az arany a' kemenczében, 
meg-rnutatcyá cekéileteíségét. ' -: 
, .4. Azon-kózbe Árba az 6 leá

nya, kit hazájában hagyott vala, 
igen ízép, és okos íz&z lévén , igen 
késérteték egy nemes, és gazdag 
ifiútól, hogy hozzája menne házas
társul. Ezt meg-értvén Hilarius 
a' fzámki - vetésbea , mingyárc az 
imádsághoz folyatnék, és könyór-
ge az lílennek , hogy az b leánya 
férhez ne menae, hanem tartana-

'' : ' • * e s 



5 7 ^ Szent Hiláriüs 
meg fzfizefségét. Kinek egy.leve-, 
let i ra , mondván: Én néked egy 
vö-legényt kereftetn , kinek nemef-
sége minden fóldi nemefséget fe-
lyfil halad: az 6 fzépsége nagyob' 
minden rósáknak, és liliomoknak 
fzépségénél, az 6 ízeméinek fényes
sége fzeb' a' drága köveknél: az 6 
ruhái fejérebbek az hónál, és fény
lenek mirit a' nap-fugán: az 6 gaz
dagsági nagyobbak minden orfzá-
goknak gazdagságinál: az ő bM-
tsesége ki-mondharatlan: az 6 aja
kinak befzédi mézzel folynak : az' 
6 tiíztefsége igen.nagy: az 6 álla-
pottya igen nemes: és minden dol
gokban olly tékélletes , hogy el
hagyni ötét világi emberért, igea 
íiagy bolondság volna. Mikoron 
Árba el-vévé ez levelet, igen órá
ié , és igen meg-fzexeté a'vö-le
gényt , kit az Attya igire néki; 
engedelmes akára lenni, és meg-
lartá fzfizefségét. 
, %. Egy-néhány efetendeig lén 

Szent Hiláriüs fzámki-vetésben, mi
dőn rnég ott volna; k&zónséges 
Ggyíilekezetet hirdecének, Kis Aljá
nak tartományában, Ifzauria Szeleu-
izíáBan, és 6-is oda hivattatván, 
az útra kéízöle. Annak-utánna el--
indulván, és bé-menvén egy vá
rasba , egy Florentzia nevű leány
zó, pogány atyától fzítletett, t&r-
ténec-fzerént egy Szent-egyházban 
találtatván, holott fok népek valá-
nak , Játván Szent Hiláriüs Pfií-
p6kót a' Szent-egyházba érkezni, 
f'el-fzóvaikezdé mondani, ki volna, 

Pűfpók élete. 
ki nyilatkoztatván az 5 ízent életét.-
Az-után pedig fietséggel által- men-
vén, az egéfz nép közótt, az 6 lá
baihoz- borúla, fok kónyhullatá-
fokkal kérvén a' Paípőkét, hogy 
kerefztelné-meg ótet. Az Attya 
és az Annya-is meg-kerefztelteté-
nek 6-utánna, nagy örömére Sz. 
Hiláriusnak , az hitnek ágazatira 
meg-tanitá ókét. Egy-nehány na
pig maradván ottan, ismég útrain-
clúía. Annak-utánna a' Gyüleke
zetbe érkezvén Szánt Hiláriüs, igen 
ör&lének néki, kik a' régi igaz Ke-
refztények réfzér^l voltának. Ott 
fok dolgokat végezének, és meg
vetek a? tévelygéfeket, meilyeket 
az Ariminenfzi Gyülekezet bé-vetc 
vala; mellyben er6sbek lévén az: 

Eretnekek, némelly dolgokat vé
geztek volt az hitnek igafsága-el
len , mellyeknek mindenkor ellen-
ne-mondottak a' régi igaz Kerefz-
tények. 

6. Látván Szent Hiláriüs, hogy 
az igaz Kerefztények dolgai bátor
ságotok volnának a' Szeleutziai Gyfi-s 
lekezetben, és tsak az kívántatnék, 
hogy a' Tsáfzárt az egygyefségre 
hozhatnák, ki még a' maga tévely
gésében volt meg-általkodva, min
denkor melette -lévén a' két eret
nek Pftfpök, Urlzátius, és Válenlz.-
A' Tsáfzár eleibe méné Szent Hi
láriüs , kérvén ótet; rendelne bírá
kat , kik alkalmatoíök lennének i 
mert 6 UrfzátziufTal, és Válenfzel 
meg-akarna diíputálni. Mint-hogy 
bízott az Iítenben , • hogy meg-' 



Szent Hilárius 
győzné "őket az' "ígaísággal',•. mellyét 
oltalmazott; ésrem'énli vaía, hogy 
a' Tsáfzár, és az egéfz világ efzek* 
be vennék a'téveíygéíl, melly ben 
ők , és a' kik őket követték, •tar 
iáltattanak. Meg-értyén azt a' két 
eretnek Pfiípőkők, és félvén a' gya-
tózattól, melly nékik onnan követ
kezett volna, azon kerék á'Tskízkrt, 
hogy miriek-előtte- Hiláriusnák vá-
láfzt adna ; küldené vifzfca őtet 
Frantzia-Qrfzkgba az... ó Pöípöksé-
gére. Noha a1 Tsáfzár:akarta vól* 
na hallani a'''difputalaít, hogy azt. 
a1 réfet követné, melly győzedel
mes lenne; de nagy fzörgalmatof-
sággal végtére meg - nyerek tőle , 
hogy Hükriuít vifzfza - kfddené az 
o Pűfpőkségére. Szaturninus-is az 
'Arelátl Pfifpók. igen faradott e'do
logban, ílrfzacziuflal, ésVálenfzel 
egyetembe, mint-hogy 'igen fékek, 
hogy-ha ifmég jelen.lenne-a' Szeleu-
tziai Kontziliumban , fok erős vége-
zéfeket tenne az 6 igyekezetek 
ellen. 

7. Viízfza-térvén Szent Hilárius 
Frantzía Orízkg'ba, egy fzigetbe ér-' 
kezek, az hajó, mellyet Gaílinark-
nak iiinak, melly a' Toskána ten
gerében vagyon; holott az emberek 
nem lakhattak a' fok mérges ki-
gyók-miatt :". gondolván a' Szent 
Pűfpők , hogy kevésb' veízedelem 
yólria- hartzolni azokkal a' mérges 
Jkigyókkal, hogy-fem az eretnekek
ke i , kikkel ízfintelen viaskodott; 
ki akara fzállani az hajóból, mind 
azoknak akarattya-ellea, kik az ha-

Szsntek Elste, 
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jóban voltának. ' Kezébe vévé az 
6 PSfp&ki. páltzáját, és látváíia" 
kígyókat, mellyek elejébe, jőnek 
vak , fenyegetni kezdé azokat'a': 
•pákzával;,. .'a' Kerefzc jelét formál
ván.': Ming'yárc a' kígyók vifzfzá-
fordnlának, é pedig utánnok men
vén- j a' fzigeenék veízedelmes he
lyére kergeté azokat, és ottan af 

földbe píkntalá a* Pfiípőki páltzát , 
mint egy jelfii, és "határulazoknak 
a' mérges kigyóknak Í és annak-u-
tánna, noha fokkigyókát iktnak 
a' más réízén a' ízigetnek , a' vizbe 
ugroírlí, de foha áltál-nem jöttek 
az határon , mellyet tett azoknak 
a' Szent ember. Az időtől" fogva.-
emberek-is laknak ab,ban a' Tziget-
ben, kik ditsirik az Úr jésus Kri«-
íhiít, ki tsudálatos dolgokat tsele-
kefzik az ő Szentéi-által.. .-•' * . 

: 8'. • El-érkezvén. Szent Hilkra^ 
az ó hazájába >; mindenektől, nagy 
érőmmel " fogafltaték. Történek 
nem fokkal :.az--ütkii, hogy egy ne
mes afzízonynak-egygyetlea együa 
ke/eftxség - nélkúf meg -„halna ; , a* 
nyavalyás afzfzony. Sz.. Hiláriüshoz 
menvén, a' Ikbaihbzl.-ijorúlá, fák 
kőnyhuílatáfokat öntözvén,• elejé
be tévé néki a' gyermek hólt te
l te t , mondván: Márton még Ka-
tekumenus lévén vifzfzá nyerte éle
tét egy halotnak; te* ki Píiípők vagy, 
és annyi efzteaáőkig. ízolgáltkl.áz 
ífteiinek, kérjed, ő Szent Felségét, 
adgya viízfza életét az- én fiamnakj 
bár tsak addig, mig meg'kereQ;-
teketik, és így örömem iéízert, ha 
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tningykrt meg-hal-is az-után. Ez" 
igék nagy kőnyőröletefségre indi-
ták Szent Hilariuít, ki a' fok nép 
előtc imádkozni kezde, és olly fo
ganatos len az 6 imádsága , hogy 
a! gyermek változtatni kezdé a! ha
lálnak sárgaságát, és ízép ízine kez
de 'lenni az ortzájának, és a' meg
hidegült tagjai meg - melegedének; 
meg - nyilának a' bé - fogott íze
méi; a' fzája vifzfzavnyeré a' ízól-
láít; és minek-előtte a' Szent Pfif-
pók az imádságtól fel-kelne, a* 
gyermek az halálból fel - kelé az 
életre, nagy őrömére az Annyá-
n a k , és mind azoknak , kik jelen 
salának. .„ 
-••i 9* Árba a' Szent Hilárius Le
ánya , meg-maradván a' ízözeíség-
ben, az 6 fzerelmes Attyának vife-
lza-téréséig , fokát beízélgetének' 
egy-máiTal; de egyízer fő - képpen 
monda a' leányzó az attyának, hogy 
6 igen kibánná látni a' vő-legényt, 
kit néki kvele-ákal igért vala. Meg
értvén Hilárius Ifteni jelenés álcal, 
hogy az 6 leánya az Itten kedvé
ben volna, imádkozván meg-nye-
ré néki, a' mit kivána; mivel-hogy 
a' leányzó bategség-nélkfil 3 el-vál-
toztatá az halandó életet, az őrök 
életért, és a' lelke az attyától néki 
igértetett Vó-legényhez méné. Ez 
nem volt kiffetf tsuda, a' meg
holt gyermek fél - támafzrásánál, 
mivel-hogy az vifzfza-tére az éiet-

• r e , mellyben vétkezhetett; de a' 
leányzó meg - halván', őrók életet 
nyere, mellyben nem vétkezhetne. 

Pufpőfi: élete. 
Szene Hilárius Pufpők életének 
tőb" réfzét, imádságban, és írás-
ban töké, őrök emlékezetét hagy
ván az 6 éles elméjének, bőkse-
ségének, és ékes befzédének, mel-
lyekről bizonyságot téíznek a' kóny. 
vek , mellyeket írt a' Szent Há
romságról, és egyéb Szent dol
gokról. 

xo. El-j&ve az- 6 halálának órá
ja , nagy őrömére néki , és gyönyö
rűségére az egéfz mennyei feregefc; 
riek: de ,igen nagy ízomorúskgára 
az- 6 váralsának. Boldogul meg-
adá lelkét az Iftennek ; és mikor, 
el-temetteték az ó teíie, fok tsu-
dákat tén azlí ten 6-ákala. Egy 
Probiánus neyu ifiú, halálos beteg
ségben lévén, a' Szent tetemihez 
vitetek az Attyától, és mingyárt 
meg-gyógyúla. Ez ifiú az-után 
ugyan Piktaviai Páfpök lén , «s íbk-
fzor tett emlékezetett, ez jótéte
ményről , mellyet az Iften tseleke-
dett néki, Szent Hilárius érdemi-
áltál. Két poklos ember, az 6 
temetéséneli földéből vévén, á* 
magok fejekre tévék, és meg-gyó-
gyúlának. Egy leányzónak egy-' 
gyik karja egybe-fugorodván, meg-
látögatá az Ő koporsóját, és meg-
gyógyúla. Egy vak ember, egy 
egéfz éjjel imádkozván a' Szent-egy
házban , a' hol a' Szent Hilárius* te-
íle vala, első lén, ki meg-látá , 
hogy meg-virradott volna, és fel-
kőké a' Papokat az Itteni ditséret-
nek mondására, 

l i . Klodoveus Fraatziai Király 
egy-



Borörnéus Sz. Károly Pűfpok élete. $f,y 
egyfzer'. az eretnekek éllea mégyen a koporsóhoz ménének, és bé-mu-
vala hadakozni, és bé - menvén taták a' viafz-képet, melly rnin-
,_ ....i : .. c„»_. u;r^„.-,„ O Í . ™ gyárc két-felé válék, .'és. egygyik 

réfze ott marada, a' hová térétett 
vala t és a' máfik távul vettetek 
onnan. ' A ' Kalmár pedig, ki nem 
akart ajándékot, adni, látván e* 
tsudátj meg - vállá vétkét: peni-
tentziát; tárta, .és roiaek-előtte a' 

imádkozni a' Szent Hilárias Szent
egyházába : egy fényes ítrgár- |6ve 
az, Egbol egy ízózattal, mondván 
néki , 'hogy el-rhenvén,.. mingyárt 
rohanna az ellenségekre, mert győ
zedelmet nyerne: éngede'a' Király, 
és győzedelmes lén. Innét viiá-
go'fíon látízik , hogy Szent Hilá- várasból el-menne , drágáb! ajándé-
rius. Pufpék még holta után-is ül- kot ada, a' Szerit Koporsóhoz, hogy. 
dózte az Eretnekeket. Kér. Kai- fem a' kép -vala. A' Szent Hilá-
már a' várasba jóvén, a' hol a' 
Szent Hilárias teíte vala , monda 
egygyik ^'maiiknak, hogy jó vol
na meg-látogatni az 6 koporsóját, 
és bizonyos ajándékot adni, rhelly 
egy viafzból t'sináltatott kép vala , 
közönséges mind a'kettőnek. Vifz-
íza - tetlzék egygyik Kalmárnak , 
noha tetteté,: mintha 6-is akarná: 

rius Pöfp&k dits&séges által me
netele vők, Boldog Aízízony ha
vának 13. napján, Kriftus-Urunk
nak 393. eStendejében, Valentiniá-
nusi.Tsáfzár idejében,' Az Anya-
ízent-egyhá? 14. .napján fzenteli ass 
b Innepét,-'helyt adván a' Vjzkfi,-i 
refzt napja Oktavajának. 

Boroméus Sz. KÁROLY Püfpók élete. 
Sommáian foglaltatott ViUegas Al-

fonfotiis - által. 
X. Ti^Zer ót - fzáz huízon - nyókz 

ÍOJ efztend&ben Arona nevfi va
rasban (z&leték Boroméus Szent Ká-
joly; régi nemes nemből: az'At-
tyát Boroméus Gisbertusnak bit* 
ták,és az Annyát Meditzi Margitnak^ 
ki húga vúít Negyedik Pias Pá* 
pának. Az Úr Iften meg-akará }e* 
íenteűi az 6 következendő feenc 
életér, fzfiletésének idejéa,* ' egy 
ízokatlan, és tsudálatos- .fényefség-
gel, minc egy nap,, melly az.tísw 

felett jelenvén , az 6 (zöletéíe - után 
két óráig tartott nap-kelét elótE 
hajnal hafádáfíg. Es bizonnyá! meg 
gyermeksége - is világos jeleoségé 
volt, minéműnek, és rhelly nagy
nak kell vala lenni Károlynak, az 
Iften Anya-(zent-egyházábatt:.mivd-
hogy az 5d&t, roeÚy meg-máradottT 
néki az iskolabéji ..gyakorlatofsági-
tó i , aerfl töltötte játékokban , és 
gyermeki biv^Jkodáfokban, hanem 
egyéb ájtatos tselekedetekben, ól-
cárotskákat tsinálgatván ízép ékeí-
-getéTekkeí, akkorbéü kisdedségére 
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Sto Bprbméos Sz. Károly PűrPők életei 
nézve, nagy ájtatofsággal, és kS<-
vetkezendó fzent életének jelensé
gé vei. Mind az ház népe, -'smind 
kiviül valók tsudálkoztanak rajta. 
Semmi dolgot nem láttatott csele
kedni , hanem igen • tiízta - együ
gyűséggel , és menden kóvetéfre 
méltó tsendes maga vifelésével.; 
honnét nyilván való dolog volt , 
hogy mennél inkán' nevekedett 
idejében, annál inkáb' el6 - ment 
a' jóságos' cselekedetekben, ,és te-
kélletés- életben. Őrőmeít követ
te a' jó erk&Itsü embereket, és el
távoztatta a' gonoíz -erk61tsfiékkel 
valányájáfságoc. Az ö ok'oskodáű,és 
befzélgetéíi, nem voltak fze'ntségtele-; 
s e k , íem hivalkodók!, hanem-"tiíz-
teíségeíTek, jók",: és ájtatofok. 

a. Gyermekségének idejébőlifi-
úskgra jutván, mikor k&z&nséget 
íen hajlandob' az ember a' világi 
gyöpy&ríteégekre, -midén-Páviáhaa, 
a' deáki: tudományoknak tanulásá
ban volna , nagyob' lelki buzgó
sággal kezde 6 a' ízent életnek re-
gulája-ízerént élni, mindenkor in* 
jkáb' igyekezvén fzokott lelki gya-
korlatoíságiban eléb'.-menni. Mi
helyt a' világi, és Egyhzi tórvé* 
nyéknek tanulását el-.végezé, Dok
torrá'tétetvén azokban, alig volt 
•ínég .huízon^két efztendös , hogy 
•á'.; Rótiíai Pápa-, kit Negyedik Pius 
•Pápának hittak, ki az b Annyinak 
íBáttya volt, meg-értvérí az ó nagy 
okofságát, és ditséretes maga viíé-
íését f • a' nagy dolgoknak véghe& 
vitelében, ^ ltamaj Anya-fzent-egy-

háznak Kárdinalifsává, tévé etet; 
és a' Pápaságnak nagyob' terheit, 
és foglalatoíságit 6 reá raká- A? 
fidöben meg-hala. Friderik Gróff, az 
6 egyeden egy Báttya, és ő igen 
ófztönözcetett el-hadni az Egyhá
zi életet, nem lévén máfok, kik az 
ó Attyának házát .ki terjeíztenék, 
és így 5̂  nagy vüági Fejedelem le
hetett volna. . O pedig- meg-gon-
dolván a' világi dolgoknak" hiúsá
gá t , és. igen vefzetíelmes iomlan-
dóságát, er&fiebben kötelezé az 
Kennek őnnón magát , fel-vévén 
a' Papi rendet, és az-ucán az élet? 
nek nagyob' íányaruságára adván 
magát. ;:•. ;;/' :,.... 
•f 3 . Minek-utánnaMedioíánumi 
Erfek lett volna, el nem mulatta 
eleget.tenni annak az igen terhes 
Páfztori hivatalnak ; , /mindenkor 
Pfifpókségének helyében lakván, 
,és klhacatoíTan megdnaradváa,.min
denkor azokban a' foglaíatoíságok-
ban magát gyakorolván , mellyek 
illendők, és- fzukségefek az igaz 
P&fpökhoz, és Páfzcorhoz ; elsőb
ben jó példájával'"j, és.az-után be.-
ízédév-el tanította az ő lelki juhait, 
nem engedvén ferrimi fáradságnak, 
femnii alkalmatlanságnak , femmi 
unalomnak ; hogy mindenkor vi
gyázzon az .6 nyájára , és gondot 
viíellyen az ..6 ju fiainak udv.Ófsé? 
gére. A' gazdagságoknak, .méltó
ságoknak, és igen nagy tiízt-vife-
leieknek meg-utáláía nyilván meg
mutatta az ó nagy fzent életét. 
El-adá az Qirai Fejedelmeséget, és 
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Boroméus Sz. Kár 
ahfiak az árját a' fzegényekre, és 
fzent helyekre kőké: más nagy 
fumma pénzel-is hafonló - képpea 
tselekedék. A' Nagyobbik Szent 
Mária Ariya-fzent-egyházának Fó • EC-
perellségéc-. el-hagyá. K&lómb-féle 
Nemzetek nagy Orfzáginak, és tar
tományinak Protektorságát, az az: 
oltalmazó tifztét le-tévé , mellyek 
a' nagy tiízteleten kivfil, néha fok 
hafznoc fzoktanak fzerzeni. Ezt 
fedig tselekedé meg-Kmérvén a' 
nagy terhet, melly volt eleget ten
ni olly nagy, és kfilómb-féle tiíz-
Seknek, kótelefségét, mellyec vég
hez vinni köceleffek , a' kik bé-
veízik a' tifzteknek jövedelmit; Ő 
mind azekc&l meg - foíztá magát , 
hogy az 6 nyáját lelki kenyérrel 
jobban legeketheffe. 

4. Ez-ált-^1 a' ditsóséges Szent 
Károly Pnlp.ók.- által végez&dék-el 
a' Tridentqmi Kontzilium , melly 
olly hafznos, és fzűkséges a' Kereíz-
ténységnek: mellynek & volt -elsó 
meg-tarcója-is, fö-képpen az ö Me-
dioiánumi Anya-fzent-egyházában. 
O-ákala az Egyházi figyelem, melly 
a' földre efetc vala, és a' jó erköl
csök , mellyek meg - vefzettekké, 
és feslettekké változtak vala, az 
elébbi helyekre, és ékefségekre ál-
lattának. Meg-épkéeza' jó.Páfz-
tpr a' Szent-tgyházakac, mellyek 
ÍLomaban az 6 ' titulufi-alatt vol
tak : és nagyob* réfzét azoknak-is, 
mellyek az 6 várafsában, és Púf-
pökségébea vólcanak. Némellye-
^et pedig fundajnencomiból ujjon-

>ly: Ptifpők élete. 5 S1 
nan épített, és gazdagságokkal,^ 
Izép efzköz&kkel fel-ékeíitett. En
nek a' nagy Púfpőknek gyuladozó 
,nagy buzgósága, és fzeretete az I-
íten Anya/zent-egyházához, kt meg 
nem tartóztaték, hanem továb' 
ki - ter/ede , tsudálatos fzorgalma-
tófsággal, páfztori álhatatofsággal-, 
és lelki eróíséggel, sérelem - nélkíü 
eröfTen meg-tartván a' régi igaz mV 
t e t , mellyet eleven beízédéveí, 
mindenkor prédikállott, és oltal
mazott. Soha meg nem akarta 
engedni, hogy az Anya-fzent-egyház 
mékósága meg - ucákafsék , és 
meg-sértódgyék: femmr rendbéli 
még nagy fzemélyekre-is nem te-
kéntvén e' dologban, hanem erős 
fzível, méréfzen fzokta vala mon
dani: Az Ifteni dolgok adaffanak-
meg az Iítennek, és az emberi dol
gok az.embereknek: és hogy kéfz 
volna tulajdon vérét ki-oncani az 
Anya.fzenc-egyház igafságának ól» 
talmáért. 

,y. Az 6 életének, illy nagy 
igalsága, és fzivének álhatatoísá* 
ga tsudálatos történettel meg-erŐ-» 
fíttetett, mikor ama hite-fzegett 
Fráter Humiliátus,. midőn a' fzenc 
ember, fzokáfa - fzerént, eítve az 
b Palotájának Kápolnájában, az 6 
háza népével imádkoznék, egy pus
kával a' hátára léve , de azzal fem-
mi-képpen meg nem sértetek, az 
Iften gond-vifeiéfe - által meg-ükal-i 
maztátván. Annák-felette olly nagy 
volt az ó lelkének ájtatofsága, és 
gyakorlatofsága az imádságban , 

Ddd d 3 • hogy 



5 8 z Boíöméüs Sz. Károly Pufpők élete. 
hogy gyakran egííz écfzaka meg
maradóit az imádságban; és noha 
egéfz negyven óráig a'. Szent-egy
házban volt imádkozván, és min
den órában prédikátziút tévén a1 

köfségnek, a 'k i oda gyök. Igen 
tifztelte, és botsuké a 

's tova vitetvén azokat:, 
a' népekt61-is tifztekeffenek. 

Szentek te
temit , és ereklyéit nagy Innepléf-
fel ide 
hogy 
Sokízor meg-látogatta az 6 gond-
vifeíéfe-alá vettetett népeket y igen 
darabos, és kó-fziklás nagy, hegye
ken általmenvén, még az 6 tar^ 
„tományinak t5b' Puíp&kségiben r is 
íok ; nagy • fáradsággal. ízén vedének 
Az &;;P.aiótájáríak ajtai minden &dŐ-
fcen ayitva' voltak, minden rendbéli 
fzuk&lk&dó^ízemélynek, és kivált
képpen a jövevényeknek, és a' 
ízggéhy fzarándoköknak > : kiket 
llagy • •. adakozásai . meg - fegitett, 
pénzt-isstlv^n nékik, hogy véghez 
vjhefeék az :útakat. , 

6. Ezer öt-fzáz hetven-hat eíz-
tendoben Mediölánum váraffa , és 
Mediolamirni Páfpókségnek tarto
mánya , a" kegyetlen dőg- haláltól 
igen nyomorgattatván,, és rettene-
tes-képpen meg - veíztegettetvén , 
nem tsak magát meg-íofztá kéíz 
akartva, az 6 házának jövedelmi-* 
tói, és jófzágitóí y hogy táplalíya , 
és meg-ritházza.á'Kríflus ízegényit; 
hanem még. a' maga tulajdon ágyás-
is a' Lazarécumba '7_ az az.' Mirigy
ben íek uv6 nyomoruk , fzegények 
házáb:. küldé , ö irtaga a' puízta 
4eízkákon háAván* Akkor éjjel, 

és nappal a' közönséges, és magán 
való útzákoh-ízorgalmatofTon jár 
vala ez a' vigyázó Páíztor , az 6 
népét ízfikségében meg - íegitvéri, 
és mint a bftntetéfre vitecetc gu-
nofz ember, egy kötelet kötvén a ' ' 
maga nyakára, mezitt láb járván^ 
fzép protzefzrziokat rendek, az Iften 
haragjának meg - engefztelésére. 
Gondot viíelt, hogy a' Szent Szákra-
mentomokr Pénitentzia tartás, az 
Dlcárí Szemség, és az utolsó kenet 
nagy tifzteiettel adattaííanak a* ha
lállal tufakodóknak , és 6 maga-is 
fzemélye-fzerént ízolgáitatta "ezeket 
a* peftistoen , avagy mirigyben meg
haló embereknek !j • • áz étízakának 
nagy réízen mindenkor -vigyázván, 
hogy kéfzen légyen az ó ízökől-
ködö nyájának íegitséggel lenni. 
Néha meg-faólt embereket találván 
az útzákon, azokat mjngyárt el
temettette: és a' kisdedéket, kik 
még az 6 meg-hók annyoknak em* 
lójókhöz voltak ragaíikodva, a? 

végre rendeketett dajkákhoz táp-
lakatni, és felneveltetni küldötte r 
haíbnló fzorgálmatofsággal jelen
volt az halállal tuíakodó nyomo
rult emberekkel , / biztatván éket 
boldog ki-muláíra. És noha abban az 
időben mindenkor a' peílisben, avagy 
mirigyben lévő emberek között for-
golódot, mindaz-által azlilen kegyel
méből i> magafemmi nyavalyárnetrt 
ízenvedett; söt még azok-is nem 
fzenvedtek íemmit, kik e'jóságos 
tselekedetekben követték őtet. 
-' 7 . ételben,-ésitalban olly nagy ' 

vók 



Alamífnas Sz. Jánö'S éíete. iti 
•vők &' maga meg-tartóztatáíá, hogy 
minden nap böjtölni fzokott vala. 
Innep napokon kivöl, és minden 
héten háromfzor , vagy négyfzer 
csak kenyérrel % és-vízzel élt. A', 
hoízfzú bójt&n pedig el-hagyván, 
a' kenyeret, egyebet nem evett, 
hanem fzáraz f&géket , és vízben 
meg-ázott gyümöltsót. A' mezí
telen teftén egy darabos , és ke-
ijiény fcór-'zákot vifelt, minden 
nap. meg- oftorozta a' maga teftét: 
a' puízta defzkákon, avagy poly
va val töltött darabos 'zájcon alutt 
éjjel, három avagy leg-fellyeb' 
négy óráig. Mindenkor igen tiíz-, 
ta életet vifelt- Az Anya-fzent-egy-; 
házhoz tartozandó joízágoknak, és 
tifet - viíeléfeknek el-ofztáfiban ; és 
kinek-kinek igazát meg-adáfiban , 

mindenkor az igafskgttaR egyenes 
úttyánjátt. Végezetre annyi fok 
jóságos tselekedetekkel minden
felől fényeskedvén, . és az Iftentőí 
hivattatván r az órók életre méné , 
életének negyven - két efztendejé-
ben, Kriíhis. Urunknak ezer öt-fzáz 
nyóltzvan-négy eíztendejében , az 
6 telte Mediolánumban a' nagy 
Templomban temettetek , a1 népek
nek igen nagy fokasága oda gyűl
vén , és minden órában fzíveífen 
magokat néki ajánlván, és ótet &• 
gitségfil hiván, fokán fok, és ne
héz betegségekbe! meg - gyúgyúl-
tanak.- Kit a' Szentséges ötödik 
Pál Pápa a' Szentek Lajftromába 
fzámlála, Pápaságának hatodik efz-
tendejében. 

Alamiíhás Szent JÁNOS élete. 
Metafrajítes Simton-éltalfommála 

foglaltatott. ' ' 
I . \ Lamifnás Szent János, Tzi-

i \ prus ízigetében, nemes A-
tyától, és Anyától fzuleték, kik 
fzorgalmatos vigyázáfiál, és gond-
vifeléííel.fel-nevelék ótet. Annak-
utánna akarattya-ellen, arra kén-
fzeriték ötét, hogy magának fele
séget venne. Egynéhány fiai lé
nek , kik annyokkal egyetembe, 
rövid idö-alatt meg-halának. Az
után azt fogadá , hogy az Itten 
fzolgálattyában foglalná magát, és 
kivált-képpen fok alamiíhác oízto-

gat vala, nagy gazdagsága lévén 
ó-néki: az - okáért hire lén az 6 
nevének egéfz nap-keletbén. He-
ráklius Tsáfzár ^ : áz ftdöben Kon-
ftántzinápolyban lakván , meg-if-
méré ótet; és mint-hogy az Aiek-
fzándriai. P&fpők meg - hólt vala, 
annak a várafnak népe a' Tsá-
fzárhoz kfilde egy Pöípóket kér
vén tólej a Tsáfzár magához hi
vatván jánoít, fzorgalmatoífan ké
re ótet, hogy yenné-fel magára an
nak- azÁnya-fzent-egyháznak .gond-
vifeléséti Ellene - monda János, a' 
mint lehete,'de egy Nitzétas nevá 

nagy 



í~ 5-JT4 Aíamifhls -Sz.. 
nagy fó ember', úgy meg-dítsiré; 
ötét a" Tsáízár-el&tc., hegy mint
egy erővel kénfzerité ötét annak 

,á* méltóságnak fel-vételére. 
n. Minek - útánna" a' Püfpöki 

fzékbe helyhezteték, melly Szent 
Márké volt, minden fzorgalmatof-
ságal ki-akará gyomlálni az Eret
nekségéket Alekfzandriából; és azo--
kat mind ki-veté a' várasból, kik 

- eretnekségben lévén, meg nem aka-
rának rérni az igaz hitre. Mikor 
a' Szent Pöípök Alekfzandriába mé
n é , tsak hét Templomok- volt a*, 
régi Kerefztényeknek ; de 6 olly 
ízorgalmatos volt, hogy hetvent fzer- • 
z e , minek-elotte meg-haína,"- mel-
lyeket a' Kerefztények mind igen 
gyakorlottak. Sok Ifpitályokat - is 
épittete, hogy némellyekben a be
tegek orvofoltatnának, és tápláltat-
nának; némellyekben pedig-a' jö
vevényeknek jó ízálláft adnának. 
A' többi közótt a' fzegény afzfzo-
nybknak-is épité egygyet,. kik ne-
hézkeíTek lévén, és nem lévén gond* 
vifelés reá jok, a' mint .kívántatnék, 
a' magok házoknál: ottan illendő
képpen vifelnén'ek gondot reájok.' 
El nem feletkezék z' ízegény Pa-
pokról-is, mert nékik-is egy nagy 
házat épite , a' hói kinek-kinek kö
zölök kamarátskát, ágyat, és illen
dő eledelt adtának. Mind ezekre 
az helyekre, bóvség'eíTen gondot vi-" 
félt a' Szent Pfrípök , egyéb ala- '; 
mifnálkodaíbn kivfil , mellyet tse- • 
íekedett, mivel foha tsak egy fzű-
k61k6d6 ízemély fem folyamodott: 

Janös életé.' 
6'-hozzája, ki Vagy egéfzen, vagy 
réíz-fzerént, meg nem vigafztalta-
tott volna. 
'•• 3. Ez a Szent Pátriárka bizo-: 

riyos napokat rendelt, mellyeken 
nyilván valá helyéken fiit, hpgp 
minríyájan , a kik néki akarnának 
fzóllani , fzabadon fzólhatnának. 
Mert azt mondotta : Mikor a' Ke-
reíztény ember az Iftennel akar be-
fzélieni, mindenkor vagyon meg-
halgatáíaj nem nagy dolok, ha az' 
6 fzolgái ugyan azont tselekednék 
fzoíga tárfokkal. Ezzel a' meg-hal-
gatáffal nem "tsak meg - orvofolta 
a' fok fzegényeknek fzfikségéket, 
hanem némellyeknek titkos vétkeit, 
is még-tddta , és meg-oryoslotta. 
Egy nap a' többi'között, fenki nem 
méné 6 hozzá beízélleni, az-okáért 
fel-kelvén íirni kezde, és meg-kér-

., detvén , miért fírna, feleié: Azért, 
hogy el - vetetettem ezt a' napot, 
femmi jót nem tselekedvén feleba
rátomnak. Egy a' baráti közül 
monda néki ; Sót Uram örfilnöd 
kellene,' olly jó gondot vifelvén a': 
juhaidra, hogy fenkinek nem volt 
fzfiksége reád. Ezek- az igék egy' 
kevefsé meg- vigafetalák ötét , és 
nagy halát ada az Mennek. 

4. A' kinek gondgyok vók az 
alamifnák oíztogatására, kérdek 
egy nap ötét, ha bizonyos afcfzo-
nyoknak', kik alamifnát kérnek, 
de gy őrüket, és' aranyas lántzpt 
hordoznak , kellene-e' adni. Fele
lenékik a' Szent ember; En nem 
parancsolom néktek, hogy meg-« 

vilgál-
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rlígáílyátok , ha a? fzegények ol-
lyanyok-e', vagy nem r hanem' kinek 
kinek adgyatok, a' mic kér;, és lé
gyen, hitetek} mint nékem vagyon 

. a' Kriíhis Jésusban , hogy ha az 
'-. egéíz világnak- minden ízegényi 

,Alekfzándriába jönének,. mindennek 
^aláíratnék alamiíha. A' jó Páfz-
tor magán való fzeméiyeknek-is 
nagy fumma pénze adott, a 'mint 
egy ízer adott volt egy kalmárnak, 
ki hajó-töréít fzenvedvén kétfzer , 
és mindenét el- vefztvén; minek-
ucánna jó ÍUmma pénzt adott vol
na néki, egy hajót-is éngedenéki, 
húíz - ezer mérő búzával. A' Kal
már hú íz nap eveze', nem tudván 
hová , és végre a' Britannia Sziget
be érkezek , a'hol igen nagy drá
gaságot (zenvédtek. A' fzigetbé-
jiek tsudának tárcák •> hogy a' búza 
oda vitetett volna, és annak négy 
íéízéért, meg annyi onnot adának-. 
A'Kalmár vifzíza-térvén hazájába, 
látá : hogy az onn finom ezuíté vál
tozot t vúlna; és eízébevévé, hogy 
az Iften y a' Szent Pátriárka érde-

. miért tselekedte azt néki. 
f. Máízor pedig egy váraíi pol

gárnak , dzen - őt mérték aranyat 
- ákara adni, mivel mindenét el-lop-

ták vólc a' tolvajok. A' sáfár gon
dolván , hogy igen fok volna , tsak 
&t mérték aranyat ada. Mingyáit 
egy gazdag' fó aízfzony levelet kfil-

. de a Szent Pátriárkának, mellyben 
azt irta, hogy ót mérték aranyat 
venne-fel' az b jövedeleméből, a' 
ízegényeknek aíaraiíhájára, • Ki-

Szcntek Elete, 

. János élete. f^f 
nyilatkozék a'-dolgának hamHságaj 
mivel a' Szent ember meg-kérdé aT 

-polgárt, mennyi adatott vótna né
ki ; az-okáért hivá a' sáfárt, és meg-
dorgálá ótetj miért riem adott an
nyit , a' menyit, parantsblt valaí 
és hogy inkáb-' meg-fzégyenitse 
ötét, meg-mutatá a' fö - aízfzony 

•.levelét, értésére adván néki, hogy 
annyit ajándékozott a' fo-alzízony , 
a' menyit 6 alamifnába adott 7 és-
monda néki: Ha te nékem enged
tél volna., a' menyit adtál volna r 
annyit küldött volna nékem a' fó-
aízfzony. Annak-utánna pedig fzól-
ván a' fe-aízfzonynak- a' fzolga-elŐtt, 

• kére ötét, mondaná-meg, ha tsak 
öt mérték aranyat akart volna néki 
adni. Felele az aízfzony:' Tifzte-
lendó édes Atyám, én tizen -bt 
mérték aranyat Írtam vók: és nem 
tudom mi-képpen.lett,- hogy a' ti-
zen-öt ki-töröltetett, és tsak őtót 
találtam irva; gondolván azért, 
hogy az Iften akarattya volna, nem 
kMdék többet. , A' fzolga nagy ízé-
gyenbe maradván,- azt íogadá ma-
gában, hogy mindenkor meg-adná 
azt , a* mit a* Szent Pfiípök pa
rancsolna. 

6. Midén egykor a' Szene Püs
pöknek nagy fzöksége volna, egy 
hatalmas gazdag ember, fzáz ötven 
mérték aranyat, és fok ezer mér& 
gabonát afcara néki adni, hogy Dia-
könufsá rendelné ótet, kinek már 
két félesége vók. A* Szent Púf~ 
pök r\;oha nagy ízőfeége volna , 
nem tsak eíneni vévé. az ajándé-

Eec e koc, 



58 6 Áiamifnás Sz. 
kot , hanem igen meg-feddé 6tet , 
mondván: Magadra vigyázz,-reád 
ne j^jjón a' büntetés, mellyel Sz^ 
Péter fenyegeté az ördöngös Si
mont , ki jó fiammá pénze akara ad
ni az Apoíloloknak, mondván r Ad-
gyátok nékem-is ezt' az hatalmat, 
hogy valakire kezeimet téfzem, a' 
Szent Lelket vegye. ASíor. g. v. 19. 
Még el nem végezte vala befzédét 
a' Szent Pöfpök, mikor az Anya-
fzent-egyháznakkét hajójaa'parcra 
ju ta , mellyek Szicziiiából jöttek fok 
gabonával meg-terhelve, melly ak-
korbéliízókségét meg-orvoslá. 

7. Egyfer az Anya-fzent-egyház* 
nak egy adó fizető jobbágya, bo-
(zuságot ;tén a' Szent Pátriárka U-
nokájának > ki hozzája méné, igen 
panafzofkodván, az 6 bofzúság 
tévője ellen. A' Szent Atya lát
ván , hogy az ö Unokája mód - fe
lett meg - haragutt volna , monda 
néki : Tehát bofeuságot tett az 
te-ellened, én Unokám ellen? Bízd 
reám- tsak, úgy tselekefzem véle , 
hogy egéízAlekfzándria tsudálkozni 
íbg rajta. Ezek az igék egy-kevef-
sé meg - engeíztelék áz ifiú ízivéti 
az*után pedig mikor látá, hogy.in-
káb1 meg-tsendefedett volna,' mon
da néki.' édes fiam, ha azt akarod, 
hogy atyámfiának tartsalak téged, 
és jól tegyek veled, mint acyám-
iáva l , ízükség, hogy bákefséges-
tűrésben bírjad a' lelkedet; és bo
tsás-meg annak , a' ki néked bo-
ízuságot téízen, a' mint tartozik a' 
Jó Kerefetiny tselekedni; és olly 

János élete. 
ízép intéft ada n é k i , hogy min. 
gyárc meg-botsáta annak, ki ótet 
bofzusággal illette volt. - Ezzel 
nem elégedvén a* Szent Pátriárka 
meg - parantsolá Hop-meílerének 
hogy attól a' jobbágytól egy-nehány 
efztendeig adót ne vennének , niel. 
lyen az egéíz váras csudálkozék; 
így tellyefedének-bé a' Szent em
ber ízavaí. 

8. Ez a' Szent Pfiípök igen 
gyakorlatos volt a' Szent írás olva
sásában: és mindenkor tudós em
bereket tartott maga-cárfaságában, 
kikkel kőzónségeífen difputált a' 
homályos dolgoknak magyarázásá
ról, hogy mindenkor kéfzen len
ne az eretnekek ellen, kik az 6 
idejében voltának* Hogy pedig 
mindenkor meg-emlékeznék az ha
lálról , egy koporsót kezdett tsi-
náltacni magának , és azt félbe ha
gyatta, és meg-parantsolta egynek 
a' munkáfok közül, hogy minden 
Innep-nap, és fÖ-képpen ,mikor 
evett, és hivatabfok voltak maga 
táríaságában, mondaná'néki: Uram 
meg-emlékezzél,. hogy a te kopor
sód még el nem végezödóct, vi-
fely gondot azért, hogy végezód-
gyék-el , mert nem tuded mikor 
léízen ízfikséged arra. Igen mér
tékletes volt az ételben, italban , 
ruházatban, és minden "dolgokban, 
mellysk maga-vifeléséc illették. ' 

9- ^gy §az^aS vároíi polgár, 
egy igenTzép paplant kölde néki, 
az-okáért egéfz étlzaka fira a' Sz, 
Atya, mondván: Ki mondaná j& 

dolog-



Alamifnás Sz, 
dolognak, hogy én ezzel a'0ú paplan
nal magamat bé-takarjam, holott 
annyi fok fzegénynek tsak nem hi
deggel halnak-meg az útízákon : 
azok b&jtólnek, és én jól lakom. 
En félek , a' Krilius ne inondgya 
nékem, hogy el-vettem az én fá-
radságimnak jatalmát a' világon. 
De légyen áldotx az 6 fzenc neve, 
mivel-hogy gondot vifelek ma
gamra; el-adom ezt a' paplant, és 
az áxrával ízegényeket ruházok. 
Reggel a' piatzra vketé a' paplant, 
és a' ki néki "küldötte ,. ujjoanaa 
meg-vévé azt, és viízíza-kúldé né
k i ; ezt pedig háromízor tseleke-
dé: az-okáért a' Szent Pátriárka 
meg-ízené néki', mondván : Meg
látom , mellyik kózuiúnk íárad-el 
elsóbben, én-e'el-adván a', paplant, 
és az árrát ízegényeknek adván, 
vagy pedig te meg-vévén azt , és 
nékem vifzíza-kuldvén. Az a' pol
gár igen gazdag vala, és a' Szene 
P&fpók illyen módon, jó fumma 
pénzt vén-ki a' kezéből, hogy a' 
ízókólk&dóknek adgya. Ez a' Sz. 
Pátriárka gyakran emlékezett egy 
Szidónius Szerapionról, ki minden 
jóízágát el-adta volt az Jíien fze-
retetéért, nem lévén az-után mit 
adni a' ízegényeknek, tulajdon ru
háit le-veté , és mezítelen marada, 
íemmie nem maradván, hanem tsak 
egy k&íiyye, mellyben.a' Szent E-
vangéliumok vókak irva; és kér* 
detvén, ki-íbfztotta volna meg 6* 
t e t 3 a' könyvet mutatván , azt 
mondotta: Ez a 'könyv. 

János élete. $%j 
io . El-kozefgete az Afemiíhás 

Szent János életének vége, ki meg
értvén Ifteni jelenés által, hogy 
Álekfzándria várafsác el fognák ron
tani a' Persák , meg-akará az 6 ha-* 
zája-bélieket vigaíztalni Tziprus fei-
getében. Az-okáért Tzipriusba mé
né , abba a várasba, a' hol Izaie-
tett valá. Meg-betegedék ottan, 
és teftamentomat tén, melly illyen 
képpen vagyon : János az í&sxi 
ízolgáinak alázatos ízolgája : Sri 
hálákat adok az én UramKriftus Jé-
fuíbmnak , mivel nékem P5fp6kí 
méltóságot adott; és mivel a' vi
lág javaiból tób' tneg nem mara
dott nékem egy pénznek harmadik 
réfzénél, azt akarom, hogy az - is 
a' ízegényeknek .adaísék. Mikor 
akararxya volt az Mennek, hogy 
én Akkízándriai Páíp&kségre válafz-
taflám, az Anya-ízent-egyház fcia-
tsében fzáz ezer mérték aranyat 
találtam, és húfz ezerét adtam-hoz-
zá, a jámbor Kereíztények alamit 
náiból; és tudván, hogy mind a' 
Kriftusá volna , néki adtam min
deneket, kinek haíbnló- képpen ki
adom az én lelkemet. E' vóít az 
Alamifnás Szene János teílamen-
toma , mellyet el-végezrén ei-nyu-
govék az Hrban. 

1 1 . Mikor temetni vívék ötét, 
oda akarák tenni, a' hol két nagy 
Pxélátufokat temettek.i?ólt , kik 
mintha elevenek volnának, két-fe
lé vonák magokat égy mattól, és 
magok kozótc helyt adának a' Sz, 
Pátriárkának, Az ő hálák napján? 

Eee e % egy 



? g & Szent Remígius Eűfpök* itéter. 
egy ember Alekfzándria -váraísáfaan, 
ki fokát alamimáíkodott, ei-ragad-
taték lélekben * és a' ízegényeknek, 
árváknak , és özvegyeknek nagy 
fokaságát látá, kik a' Szene Pátri
árka előtt mennek vala, olaj-fa á-
gak lévén kezekben; 6 pedig PflC 
p&ki ízent Öltözetekben volt, mint 
mikor- nagy tzérémoniáflan fzent 
Misét fzolgált. Az ó halála volt 
Boldog Afzízony havának23. nap
ján /Kriftus Urunknak 610. eízten-

dejében. Kinek, rothadás-nélkSl 
való teliét v Korvinns Máttyásnak 
Magyar-Orfzág Kiráilyának*, a' Tó
rák Tsáfzár által köldé, Koriftkn-
tzinápolynak-meg-vétele után.: Bu. 
dán pedig fokáig nagy tiízteietben 
tartaték: de a' Mohátsi yeízede* 
lem-utáa, Budáról Pofonba ákal-
vitetett, és a' Szent Márton Tem-t 
plomában • tiíztefségeuen. helyhez-
cetetc 

Szent REMIGIÜS Remenfzi Érfek élete. 
Honoráttts d%on várafnak Érfeke-ál-
. tal fommáb a foglalt aptu 
I."|yyflnek-utánna az Úr Iílen ke-

. 1YJI ze a' Frántzia népeket az 
ő vétkekért, meg-büntette volna 
a'kegyetlen Vandalus népek-ákal, 
kik • igen nagy kegyetlenséget , 
romláít, és rettenetes vefzedelmet 
tettek volna az egéfz orfzágban : 
Egy pufztában egy Montknus neva 
ízent életű Barát lakik vala, ki 
aratván annak a népnek bűneit, 
fzemeinek látását el-vefztette vala: 
mivelhogy igen jól tudta , hogy 
azoknak vétkekért botsátato'tt Í-. 
ítentói az oftor, és fzantelen imád
ta az íílent, hogy továb' ne menne 
az 6 haragja. E' Szent életfi Ba
rátnak jelenéfe lén Iftentól, hogy 
hamar Tzálecnék egy fiú abban az> 
orfzágban., kinek neve Remigius 
léfzen : Ez Páfpőkké tétetik; és 
ennek prédikáHáíáj''é;>'-ji példa adá-

fa-által, fokán meg - térnek az I-
íienhez, és Szent életet vifelnek: 
és így meg-fzénik az Iften haragja, 
és oftora."' Tudta a' fzületendő fiú
nak még az Attya^, és annya ne-
veit-is, kik Emilius, és Tzilinia vol
tak, mind a' keten Laudenfzi ía-. 
luban lakú nemes ízemélyek. Mon-
tánus azokhoz méné, és az Illeni 
jelenéit meg-befzélié nékik: de ók 
kételkednek vala, mert immár vén 
emberek valának, kivált - képpen 
Tzilinia , és el "nem hitetheti vala 
magával, hogy néki anyának kel
lene lenni. Moncánus monda né' 
k i : Hidgyed bizonnyal , hogy te 
Anya léfzeíz, és fiatskádot tuiaj-

• dón tejeddel táplálod: s6t mikor 
e'világra fzAlöd, meg-kened fze-
meirnet a' tejeddel, és én a' látáft 
vüzfza- nyerem. 

• • -2. Mind úgy lén, a'miht mon
da a' ízent ember^ méhében f'ogada 

Tzili-
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Tzilinia, ki a' férjével. egyetembe 
jó példát adnak vala magokról, és 
igyekeztek literinek fzolgálni, meg
tartván az ő Szent törvényét. • El
jőve a' ízűiéinek ideje, és ízületek 
Remigius., ki gyermekségéről fog
va igen. ízenc életet vifek: és éle
tének hajnalával meg-mutata ce-
kélletefsége napjának , melly nagy 
fényefsége iéend'ö 'volna. Az An-
nya tuiajdon- tejével táplálta' őcet: 
meg-kéné a' Montániis ízeméit, 
viízíza adá látását, a' mint & maga 
elévé meg-mondotta vaía. 

3. Az iskolába küldetek Remi
gius, hogy' kát&inb - féle tudomá
nyoknak tanóláliban gyakorlaná 
magát: és kevés, udő-alatt nagy élő
in eseteit tén , nem tsak a' deáki tu
dományokban , hanem az- életnek 
ízent példájában - is , el - anayira, 
hogy húfz eíztendös lévén, és Ber-
nárd Remenízi Epfek rneg-halván, 
a nép egybe - gyfile űj Érieknek 
válaíztására : és Remigius jelen - lé
vén , kiki ó reá vetéízeméit, mond" 
ván , hogy íenkit inkáb' nem il
letne az a' méltóság, mint Remi-
giuít. A' Szent Inú bé - telek fzé-
gyennel, és kezdé magát menteni, 
mondván , hogy ez dolognak elle
ne mondana az ő élete, és életé--
nek ideje, és foha fzokás nem volt 
ízakállatlan -ifiakot válafztani olly 
igen nagy tiíztre , melly tsak az 
őfzy..--és éiemetes" bólts embereket 
illetné- Midőn a' nép, és Remi-
gius ez vétekedésben volnának, hir
telen egy fényefség. láttaték le-jóni' 

> Púfpők élete. $$$ > 
az Egból, -melly meg-álía a' Remi
gius feje felett. Nem végeződék 
itten a' Remigius Páfpőksége csudá
latos vátafztásáhak, és meg -urőfi-
césének t'sudá tétele: mivel a' vi-
lágoíságon kivűl, Mennyei olajjal 
meg-kenettetett az ő feje: és -min-

"nyájati, kik jelen voltak, érzették 
•ízagát . a' gyönyörűséges illatnak. 
Minnyájan látván ezt a' tsudát , 
• egyenló-képpen nagy fzóval kezdek 
az lítent dicsérni, mivá méltózta
tott meg - "mutatni, hogy tetfzetc 
néki, a' mi minnyájoknak tetízik 
vala. 

4. Remigius nem mefe továb'-
ellene - mondani, ne láttatnék a* 
Szent Lélek ellen mfakodnL Az-
ucán mingyárc Pappá rendeltetek > 
és Pufpőkke fzentelteték' a' fzom-
fzéd tartományokból egybe - gyölt 
PüfpőkŐk-által. Mihent fel-véve 
a' méltóságot, meg-kezűé mutatni, 
hogy alkalmatos, és elégséges vol
na annak gyakorlátofságára, ala-
miínálkodó, vigyázó, ájtatos, em
berséges , és tekélletes lévéa a' tu
dományban , és ízeretetben. Az 
ő nyájaskodáía mennyei vala, be-
ízéde az Itten fzeretétének tözével 
fel-gyuladott: víg volt fzemélyé-
ben, de rendes méltósággal, és ép
pen kedves kellemetes vala. A' •-
mik illendők , és lelkeknek udvőf-
ségére fzukségefek voltak, azokóc 
prédikálta: és a' mit befzéddel pré-
dikállott, tsetekedettel gyakorlot
tá. A' kik az 6 ortzáját nézték, 
ájtatofsagra indultának: mivel 6-

Eee e 5 ' benne 
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benne a' fzentségnek eleven képe 
tündöklik vala. Az 6 jelen - vol
ta a' vakmerók, és kevéllyek ellen 
rettenetes vala, de igen kedves az 
alázatofokhoz, és kellemecefekhez. 
A1 jókhoz kegyes ortzác macacocc, 
mint Szene Péter; de retteneteit a' 
gonolzokhoz, a' mint Szene Pál. 
Az 6 lelkének gazdagsági olly na
gyék vókak, hogy a' mint tefti 
ízemekkel nem láttathattak , úgy 
beízéddel ki nem magyaráz tat hat
l ak ; mindaz-áital kfilsó tselekede-
ri-által ki-nyilatkoztáttak. Az időt 
heába tölteni el távoztatta: a' vi
lági gyönyörűségek vifzfza-tetfzet-
tek néki : ellenébe a' faradságok 
kedvefek vókak : és ór&meíl akart 
máfoktyl meg - utáltatni: fzegény 
vók pénzzel, gazdag jóságos tse-
lekedettel. 

5. A' prédikktzióiban meg-féd-
dette a' tisztátalanságnak vétkeit; 
és tanátsúl adta, hogy feriki tu
lajdon feleségét rútnak lenni ne ál
lítsa, íe a' másét ízépnek lenni ne 
bötsfillye. .Ételben , és kaiban igen 
mértékletes vók: néha, hogy ma
gának nagyot tulajdonítani ne lát
tatnék, némeliyeket attyaíiai, és 
baráti kőzöl afztalához hivatott. 
Néha bizonyos madaratskák lát-

„ tattaíc az ablokon bé - jönn i , és 
magokot az 6 tangyéra mellé, hely-
hezcetni , és enniek adott nékik: 
némellyek el-repftkenek , és máíok 
vifzíza-jöttének. Honnét Szent 
Remigius alkalmatofságot vett lel
ki tápláláft azoknak adni, kik Ó-

1 Pűfpők elete. 
véle az afztaínál vókak, mondván; 
Ez madlracskák n:m vetnek , CQ 
nem aratnak; mindaz-ákal az íften 
gondot vifeí reájok napról napra': 
menyivel inkáb' gondgyát vifeli az 
embernek , kinek ízereírnéért véréc 
ki-ontotta; és tulajdon életét adta; 
ha mindaz-ákal 6 íem mulattya-el 
az Iften akarattyát tselekedni. Azt-
is mondotta : Ez az eledel nem ké-
-ízittetett ez madáratskáknak, mind
az-ákal örömeit adatik nékik így„ 
a' mi javainkből-is ,- mellyeket a' 
mi eleink hagytanak nékünk, vagy 
a' mellyeket ízorgalmatoíságonkal, 
és faratságunkal kereftflnk, órÓmeí 
réfzt kell adnunk a' fzegényeknek, 
hogy az Iílen réízt adgyon nék&nk 
ditsőségéből az 6 orízágában: melly-
böl ki-vettettek az ördögök az ö 
vétkekért. 

6. Ez a' Szent Prelátus gyak
ran meg-látogatta az 6 PöfpÓksé« 
g é t , és nem bizta harmadik íze-
mélyre azt az hivatalt. Történek , 
hogy egyízer egy Galmatziakum ne-
vó helyre jutna, a' hol egy ember 
ördögtől meg-fzállatott vala, kinek 
teliében ördög lévén, attól meg
vakítatott vala. Szent itemigius 
imádkozék érette, honnét kénfze-
rké az ördögöt el-menni, és az
az ember meg - fzabadúla, és egy-
fzer'smind z' látáft viíza nyeré: 
az-okáért nagy hálákat ada az Iften-
nek. Máfeor a' Szent Pöípők_a 
Remenízi varasban , a' Szent Niká-
ízius Mártir ( ki Pulpőke vók azon 
varasnak) házában.lívén kálláfón, 

töz 



Szent Remigius Pűfpok élete. 59x 
tűz támada, és annak nagy réfze 
rneg-ége. Ez dolog meg-mondaték 
Szene Kemigiusnak: az-okáértimád-
kozék, oCzcan oda méné, ar hová 
már a* töz el-érkezett vala, melly 
olly nagy feeefséggei égett, hogy 
úgy látfzott, -mintha az egéíz váraft 
el-égemé. A' Szent ember a' ke-
refet jelét formálá a' tfiz ellen, 
melly vifcíza kezdé magát vonni, 
és eí-futui az ő jelen-létét61: és 6 

,mind addig követé azt , míglen 
mint-egy golyóbisba kerekedvén , 
meg-vonná magát a' varasnak egy 
réfzére, és azon-által fzalada, az 
egéfe népnek igen nagy csudá
jára. 

7 . Azon varasnak Kereízteló 
Szent János Szent-egyházában, egy 
leányzónak teftébél ki-fize egy ör
dögöt, mclly ki-menvén olly nyo
morukul gyó.cré ótet, hogy halva 
hagyná: Sz. Remigius imádkozék 
érette, és halottaiból fel-támafztá. 
Az időben Frantzia-Orfzág fok fzo-
rongatáfokot fzerivedett: mivel kfi-
lőmb-féle Tirannufok kegyetlen_s 
hadákozáfbkat gyakorlottak abban. 
Egygyik azok közül volt Klodo-
veus Kilderikusnak fia, ki annak 
az Orfzágnak nagyob', és job' ré-
ízének magát Urává tete vala. 
Ez a' Klodoveus bálványozó po
gány ember, vala, kinek felesége 
Klotildis Kerefztény, és Szene éle
tű aízfzony Tála. Ez fokfzor ta« 
iiátslotta a' Királynak , hogy ke-
refztelkednék - meg , és lenne Ke--
reüténnyé. De amaz mentegette 

magát, hogy az 6 népinek íé'regí, 
meg-ólnék ótet, ha azt tselekedné. 
Egykor fzfiksége volt a' Németek, 
és Svekufok ellen hadakozni, és 
meg-atkőzvén azokkal, látá magát 
vefeeddemben helyheztetve', nem 
tsak a' győzedelmet el - vefzteni,. 
hanem háíált-is ízenvedhi, Klo-
doveusnak táríaságában egy Őrli-
enfzi Kerefetény Hertzeg vala , ki 
tanátsúl adá a' 'Királynak: tenne 
fogadáft az Iftennek, hogy Kereíz-
ténnyé lenne, bátorítván ótet, hogy 
győzedelmet nyerne. Klodoveus 
fogadáft tén, és minden dolog ki-
vánsága-fzerént lén néki: és nem 
tsak győzedelmes lén abban az 
hartzban; hanem azt a' tartományt 
az ó Koronája alá-hajtá. Az-után 
vifeíza-tére Paris váraísába , holott 
közönséges lakó helye vala. Meg
jelenté fogadását Klotildis Király
nénak, ki igen őrülvén azon, hi-
vatá Szent Remigiuft, és befzél-
getéfe Jén e' dolog végett ő véle. 

8. A' Szent Pófpök a' Királyhoz 
méné befzélgetésnek okáért, és olly 
dolgokat monda néki, és olly har-
hatolsággal, hogy leg-ottan meg-
akara kerefzteltetni. Tsak a' tar-
tóztáttya vala ötét, mivel kételke
dik vala, ne talám a' nép pártot 
ütne ő-ellene. Hogy azért az a* 
kételkedés elvétetnék a'Király Czi-
véből: Szent Remigius a'feregek 
Fő-rendével magán magán fzólla •• 
és e|ynehányízor nyilván prédi
kálta nékik. Magán-való befzél-
geCésének, és nyilván való prédi-

fekllá-
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kállaiinak annyi hathatofsági vol
tak , hogy minnyájan azt mondot
ták r K&vettyíik a' Királyt, és 6-
véle meg-kereíitelkedímk. Egy 
nap rendeltetek,, mellyben a1 Ki
rálynak meg kell vala kerefzteket-
n i : fok népek gy Mének egybe, és 
mind a' Fó-rendek a' Szent-egy
házba , a' hol a' Szent Szakramentu-
mot, kell vala ízalgáltatni. El-jő
ve ar Király , és immár a' Kerefz-
tel6 viz felett lévén , ar Papok (I-
fteni edgedelemböl) el - felejtették 
volt ízent olajt hozni, és mikor a' 
Király fejét meg-kellene kenni, Sz. 
Rernigms- eízébe vévé , hogy fzcnt 
e'laj nem volna, olly nagy vők a' 
népek, fzorofsága, hogy lehetetlea '-
lett volna .hamar- el - hozatni: az-
©káért a' Szent Pfifpok igen nagy 
fzégyenfiléfnek vélekedésében talál
tatok : de lélekkel, az irgalmafság-
nak Attyához folyamodék, imád-

. kozván , hogy abban a' fzökségben 
gondot Yiíelne: és imé egy galamb 
fártaték jón i , melly a' ízent olaj
nak egy ámpolna ját hozá a' fzkjá-

.baixT és minck-utánna a' Szent Re-
migius kezébe tévé azt, mingyárt 
el-repífle^,. a" Szent ember halakat 
ada az Úr Mennek az el - vett ke
gyelemérc ,, meg-kené a' Királyt, 
ízokás-ízeréht az. olajjal. Olly nagy 
íllactya, és gyönyörűsége vala an
nak az olajnak, hogy a' Király , 
és mir/nyájan kik j.elen valának, és 
láták a' csudát,. tsudálkozának> és 
az Kennek nagy hálákat adának. 
•.. $. A' Király, ki az-elfitc Klp--

Pűfpok élete. 
doveusnak hivattatott-> az naptól 
fogva Lajosnak hívattatá magát: 
és fok ajándékokat , 'snagy privi-
legiumokat ada Szent Remigiusnak : 
ar nagy Urak-is, kik az 6 tárfasá-
gában meg-kerefzteltettek, fok .jó-
fzágokat y és jövedelmeket ajándé-
kozának néki a* Királlyal egye
tembe, melíyeket el-ofzca azon tarto
mányban lévő Anya-ízent-egyházak-
nak. Az-után igen öreg lévén 
Szent ílenúgius jelenés áícal meg-
tudá , hogy igen nagy drágaság 
következik egéfz Frantziában y az-
okáért jó gond-viféléít akara tenni 
árra a' fzfikségre, és fok gabonát 
gyfijte egy Tzelto nevű faluba: de 
némelly gonofz parafzt emberek 
fzánt-feándékkal meg - égetek azt 
a'gabonát. Mellyet látván a'Sz. 
ember, monda :- Meg-bfinteti ííiea 
azokat, a' kik azt a' gonofságoc 
tselekedték fok fzegényeknek ká
rára. Ugy-is lén, " mert azok a* 
parafztok, kik a' pajtára,, vagy ts&r-
re tüzet bbtsátának , minnyájan 
meg-golyvafodának: a'fiak-is y kik 
azoktól fzúlettek , mind golyváfok 
voltak. 

io . Végezetre el-Jove az 6 halá
lának kivánt ideje, mellyben az A-
nyaXzent-egyházért való faratsági-
nak jutalmát reménlette,. hetven 

:négy efötendeig Pfifpftk lévén, és 
igazgatván a.'' Rernenfzi Anya-íaent-
egy házat. Meg értvén azért Szent 
Remigjus, hogy el-k&zelgetett az 8 
halála órája, rendeléft" tén az Anya-
ízent-egyhaz dolgairól :.az*után hoízr 
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feú imádságot tén , és magához tó Kriftus Urunknak .^f-dikében. 
vévé a'Szentséges Szakramentomat, Az 6 életének , és halálának föenc-
és meg-adá lelkét az Iftennek, éle- ségét, fok tsudák, mellyek kSvet-
sének s»ő. efztendejében, Meg-vál- keztenek, meg-bizonykották. 

Szent ANDRÁS Pűfpók élete. 
,1 . QZent András Pűfpök Floren-

kJ tziában Nemes Korízinus Fa
míliából fzfilettetett , kit a' fzűléi 
imádságokkal nyertek az Iftencől: 
és a' Boldogságos Szűz Máriának 
ígértek. Minemű léendö volna 
pedig, Ifteni jelentéffeí, minek
előtte fzűlettetnék, meg-mutatta
tott. Mivel az Anmya látta álmá
ban , midőn nehézkes volt,- hogy 
egy farkaft fz&lt, ki a' Karmeliták 
Templomához menvén, leg-óttan 
aJ Templom pitvarában báránnyá 
változott. Gyermekségében ájta-
toíiön, és rendeffen neveltetvén, 
jjaidon vétkekre laffanként hajla
na , az Annyától gyakran meg-dor-
gákatott. Midón pedig meg-if-
mérte , hogy a' ízűiéitől fogadás-
áltál, az Iften Annyának ízentel-
tetett volna, Iften ízerelmétól fel-
gyuladván , és az Annya látásáról 
meg-intetvén, a' Karmeliták ízér
zetét válafztá magának, mellyberi 
k&l&mb - kfilőmb kifirtetekkel ül
döztetett az ördögtől} mindaz-al-
tal foha nem akart meg - válni a' 
Szerzettől. Paris várasába küldet
vén Deáki tudományokat meg
tanulni , Filoízofiát, és Teológiát 
végezvén, hazájába viízfza-hivat-

Szensek Sl«re, 

tátott, és Hetrariában, az & ízer* 
zetének El&l-járojává tétetett. 

2. Azon-k&zbe a'Feízulai Anya-
fzent-egyháznak Páfztora meg-halá» 
lozván, annak helyében P&fp&kké 
válafztatott: melíy méltóságra ma
gát méltatlannak álitván, fokáig
rejtekben volt, miglen egy gyér-: 
meknek tsudálatos - képpen ízólló 
nyelvével ki nyilatkoztatván, és 
a' várofan kivfil meg-találtatván , 
hogy Iften akarattya ellen ne álla
na, fel-vévé a' Pöípőkséget. Arra 
a' méltóságra emeltetvén r az alá-
zatofságot, mellyet mindenkor meg
tartott, inkáb' gyakorlottá: és a' 
Páíztori fzorgalmatofsághoz , fze-
gényekhez irgalmafságot, adako-
záft, fzűntelen való imádságot, 
vigyázáft, és egyéb' jóságos cse
lekedeteket foglalt. Prófétálásnak 
lelkével-is tekintetes volt el-ala
nyira , hogy az 6 fzent élete min-' 
denektól rifzteltetnék. 

3. Ezektől indíttatván 5t5dik 
Orbán Pápa, Bononia váraffa fel
háborodásának le-tsendefítésére Sz. 
András Pöfpókot k&ldé követség
re. ' Melly hivatalban a' Polgárok
nak fok, és nagy gyűlölséget fen-' 
védvén, kik utolsó veszedelmekre 

HFf fel-



mene. 

5-94 Szent Antoninus Pűfpok élete. 
fel-gyuladtak vala, igen nagy okof- ef/.tendejében, életének 7 i-dikében. 
sággal el-óltá: akkor a' békefségee Kic fok, és nagy tsudákkal ditsö-
meg-ízerezvén , tulajdoniba vifzfza- ségeft, Nyóltzadik Orbán Pápa, a' 

~ ' Szentek közibe bé-ifa. Az 6 te-
íle Florentziában az ő Szerzetének 
Szent-egyházában nyugízik , és a' 
váras Polgáritól igen nag bótsfi. 
lettel tifzteketik: kiknek fokfzor 
nyilván valú vefzedelmekben fe«,. 
gétséggel vók. 

És nem fokkal az - után , 
fzöntelen való faradságokkal, te
ltének nagy íanyargatáílval el-bád-
gyadván, halálának napját a' Szen
tséges Szűz Mária elévé meg-mond
ván 6-néki, Mennyeknek Orfzága-
ba méné, Kriítus Urunknak 1373. 

Szent ANTONINUS Püfpók élete. 
I . C*Zent Antoninus Pfifpök Flo-

K 3 rentziában tiíztefséges ízű-
léktől fzülettetect: még gyermek
ségétől fogva, következendő fzent 
életének fzép jelét mutatta. Tizen
hatodik eíztendőben járván, a' Sz. 
Domonkos Szerzetébe méné : Az
után nagy jóságos tselekedetekkel 
kezde fényeskedni. Az hivalko
dás ellen őrök hadakozáft tartott. 
Éjjel révid álom után , első vók 
a' reggeli kónyórgéfekben, mellye-
ket el - végezvén , az étfeakának 
tőb' idejét imádságokban , vagy 
olvasásban, és könyveknek írásá
ban töltötte. És mikor az álom 
meg-faradott tagjaira jöne , a' fe
jét egy keveísé a' kő-falhoz hajt--
ván , és azonnal az álmát el-ker-
getvén, leg-ottan buzgóbban ger
jedett, a' ízent vigyázáfokra. 

2. Igen keményen gyakorlottá 
magát .a' ízerzetefi flgyelmetefség-
ben: íbha húft nem evett , hanem 
ts$k fulyos.betegségben: a' földön, 

avagy a' puízta padimeritomon 
alutt, fzör 'zákban járt, és néha a' 
pufzta teftét vas ével ízoritotta:: 

Szúzeíségéc őrökké meg - tartotta. 
A' tanátsoknak meg - magyarázásá
ban olly ferény volt, hogy kőz 
ditsérettel a' tanátsok Antoninuf-
sának mondatnék. Az alázatoíság 
pedig úgy-annyira tündöklött 6-
beane, hogy Kalaíiromoknak , és 
tartományoknak Elöl-járója lévén, 
azoknak igen alatson ízolgálatiban 
foglalatoskodnék. Negyedik Euge-
nius Pápától a' Florentziai Eríék-
ségre hivatatván , igen nehezen , 
és nem kQlómben, hanem Apofto-
li fenyegetétékkel, hogy fel-ven
né a' Pufp&kséget , magát re'a 
vette. ' 

3. Abban, az hivatalban ki nem 
mondhatni, melly nagy okoísággal, 
ájtatofsággal, fzeretettel, kegyef-
séggel , ' feeljdséggel, és Papi buz« 
gósággal máíbkat féllyfil haladott. 
Az csudálatos dolog: annyira ér

kezett 



._ Szent Anfzelmus PűfpBk élete. 595 -
kezett elméjével, hogy csak nem kenetet fel-vévén, a' Kriílus Fe-
mínden tudományoka:, Őnnó.n ma- ízületét meg - ölelvén , őrömmel 
gátol, fenkit meíterul nem vévén, látta az halált, 14^9. eíztend&ben 
tekélleceffen meg-canúlc- Vége- Eltében, és hóka-után fok csudák-' 
zecre fok faradságok után, és fok kai tündökölvén, a' Szentek ízá. 
jeles b&lts könyveket - is világot mába bé-iractatott Hatodik Adria, 
ságra botsátván: az Oltári Szentség- nus Pápa-által, Kriílus Urunknak 
gel meg-áldozatván, és az Utolsó 1523. efztendejében. 

Szent ANSZELMUS Pűfpök élete. 
, S : Zent Anfzelmus Pretoria Au-

gufztában, Olafc-Órfzág vég
helyeiben Gundulíus, és Ermem-
berga, Nemes, és Kerefztény fza-
léktől ízulectecetc. Kitsinségétől 
fogva a' deáki tudományokhoz, és 
az életnek tekéüetefségéhez való 
kívánsággal, jövendőbéli fzent élet
nek , és. tudománynak, világos je
lenségét adta. És noha ifiu gyu-
ladozáffal néhánykor a' világi gyö
nyörűségekre vonactatnék; mind-
,az-által rövid údö-alatt a' regi jó-
útra vifzíza - térvén , hazáját, és 
minden javait el-hagyyán, a' Szent 
Benedek ízérzetének Barczenfzi Ka-
laftromába bá-méne, ho:occ fzer-
zetefi valláít tévén, a' lelki buzgó
ságban , a' lelki tudományoknak 
fzfmcelen való tanulásában, és a' 
jóságos cselekedeteknek meg-nye-
résében , olly nagy elő - menetelt 
t é n , hogy csudálatos módon a' 
fzent életnek, és- tudománynak 
mint-egy például tartatnék min
denektől. 

- ,' %. Olly mértékletes, és magát 

meg-tarcózcató , és tfirö fzenved& 
vólc, hogy a' böjc&léíhek fzönce-
len voltával az étkeknek minden 
kivánáfa ö - benne el - oltva láctat-
nék. Mivel-hogy nppali fidöben 
a' Kalaílromi gyakorlatofságokban 
tanítván, és a1 fzerzed ájcatofság-
ról kftl&mb-féle kérdéfekre meg-fe-
lelvén, foglalatoskodott. Ecízaka 
az álmát meg - ízakafztván , Iíteni 
elmélkedéíekkel , mellyeket fzfin-
telen - való könyhullatáíökkal ele
gyített, elméjét vidámította. A* 
Kalallromnak Elől - járójává tétet
vén , ellene irigykedő frátereket 
fzeretettel, alázatoíságga! úgy meg
enyhítette , hogy a' kik ellenke
zői valának, magának, éslítennek 
baráti lettének, a' ízérzeted figyel-
mete&égnek nagy elő - menetelére. 
Meg-halálozván az Apátúr, és Sz. 
Anízelmus annak helyébe(noha nem 
akarja vala) helyheztecvén, a' tu
dománynak , és a' Szent életnek 
olly nagy híréve! tűndŐKlőtc minde
nütt, hogy nem tsak a' Királyoktól, 
és Páfp&kőkcől tifztelcetnék, ha-

Fíf f í nera 



Co6 Szaléfzi Sz. Fcrentz Pűfpők élete. 
nem Szent Gergely Pápa előtt - is 
kedves lévén, ki akkor nagy fil-
dőzéfeket fzeavedett, fzeretettel 
teliyes levelec küldött aéki, roelly-
ben magát, és az igaz Kereíztény 
Anya-ízent-egyházat az ő imádsá
ginak ajánlotta. , 

3 . Landfrank Kantuáriai Erfek 
€ világból ki-múlván, Szent Anízel-
mus az Angliai Királytól Vihel-
muítól kénízerittetvén y a' Papi 
Rendtől, és a' népt&l kéretettetvén, 
é maga pedig ellen mondván, azon 
Anya-ízent-egyháznak igazgatására 
hivattatott: leg ottan , hogy a' nép
nek gonofz erkóltsit meg-jobbita-
ciá, elsőbben beízédével ^ és példá
jával , az - után bélts iráuval, és 
Szent Gyülekezeteknek feolgálta-
tásával a' régi ájtatofságot, és az 
Egyházi figyelmet helyére hozá. 
De midőn tsak hamar azon Vil-
helmus Király erővel, és fenyege-
téfekkel, az Anya-ízent-egyháznak 
figaftágic magának tulajdonicotta 
Volna, Szent Anfzelmus Papi álha-
tatoísággal ellene-állott , és javai

nak sl-prédálását, és fzámki-vecéft 
ízenvedvén, Romába Máíödik Of-
ban Bápához rnéne, kitől bőts&l-
leteííen fogadtatván, és nagy di-
tsiretekkel ékefíttetvén, mikor a" 
Barenci Gyülekezetben a' Szent Lé
leknek a' Fiúcól-is ízármazását, a' 
Gőrőgők cévelygéfe ellen, a' Szene 
írásból, és Szent Atyák mondáíi-
bút fok bizonyitáíbkkal meg - mu-
tattá volna: Vilhelmus e' világbúi 
ki-ízollittatván, az Attyafiától Hen
rik Királytól viízíza-hivattatott An
gliába, és Iftenben el - nyugodott, 
Nem tsak tsuda-tételeknek, és Sz. 
életének ( kivált-képpen a' Kriftus 
kinfzenvédéséhez, és az ó Annya 
Bóldjgságos Szfiz Máriához való 
ájtatofságért) jó nagy hírét nyer
te; de még tudományának-is, meí-
lyet az igaz Kereíztényi Hitnek_», 
oltalmazására, lelkeknek elő-mene-
telére, és minden Teologuíoknak, 
kik a' Szent Iráít iskolabéli módon 
magyarázták, módgyát, hogy men
nyei -képpen vette légyen, minden 
könyveiből látfzik. 

Szaléfzi Sz. FERENTZ Pűfpok élete. 
I. CJZent Ferentz PöfpŐk Szaléfzi 

varasban, honnét famíliájának 
vezeték névé, ájtatos , és Kerefz-
tény fzuléktől fzfiletett. Kitsinsé-
gétől fogva következendő fzent 
eletének jelenségit adta erkőltsinek 
ártatlanságával, és méltóságával. 
Macska lévén a' deáki tudományom 

kat tanóíván, azonnal a' Filofzofiát, 
és Teológiát irta, 's halgatta Pa
risban. Es hogy femmi heával ne 
lenne lelki elő - menetelére nézve, 
mind a' két rendbéli törvényeknek 
Doktorságát meg-nyerte Pádvában. 
A' Lauretomi Szent-egyházban fo
gadás ' tételét jjbőkős fzözefségének 

meg-



Szaiéfisi Sz. Fcrent 
tneg-tartására, mellyre régen Paris* 
ban magác kötelezte vala, meg-
Aijkk: melly jóságos tselekedet-
nek meg-tartásáról való ízándéká-
tól femmi őrdőgi tsalárdsággal, 
•íemmi tefti érzékenségaek győnyő-
riiségivel cl nem fordítathatott. 

a. Szabaudiában Tanátsbéliigen 
nagy méltóságot meg-vetvén, a' 
Papi Rendhez kőtőlezé magát: 
leg-ottan Pappá fzenteítetvén , és 
a1 Genevai Anya-fzent-egyháznak 
Prépoftságát meg-nyervén; melly 
hivatalnak réfzeit oŰy tekélleteffen 
bé-tellyefitette, hogy őtet Grané-
ríus Pfifpók a* Kaballitziai Kálvi
ni dák, és Geneva végső réfzeiben 
lévő népek eretneksége ellen az 
Iften igéinek Prédikátorává rendé-
!é. Melly dolgot bátorságos 
ízível mag'sra vállalván, igen ke
mény űldőzéfeket fzenvedett: 
gyakorta halálra kereítetett az E-
remekektől, -és kölőmb-féle fzi-
dalmazáfokkal , és lefélkedéfekkel 
ízorongattatott. De mind annyi 
veízedelmek, és ízorongatáfok kő
zött , az 6 győzhetetlen álhatatof-
sága mindenkor fényeskedett. És 
Iften fegétségével meg-erőfítetvén, 
hetven-két ezer Eretnekeket mon
datik, hogy vilzfza-hozott az igaz 
hitre : kik közkt fokán nemet 

-seggel , és tudománnyal neveze
tetek voltak. 

3. Ki-mujvan e' világból Gra-

2 Pufpők elete. 597 
nérius, ki őtet fegétö társává tet
te vala, P&rpőkká'fzentelteték, és 
Izent életének íugán't minden - felé 
ki-őnté : Egyházi figyelemnek buz-
góságával, békefségnek meg-tar
tásával, fzegényekhez való kgal-
tnaísággal, és minden jóságos tse-
íekedettel tündöklött. Az ífteni 
tifzteletnek öregbítésére Apátza_» 
Szüzeknek uj Szerzetet rendele, a* 
Boldogságos Szöz Mária -támogatá
sának hivattatván, Szent Agoftoa 
Doktor Regulája alatt: melíyhez 
bőltseíséggel, és kedveíséggel - tel-
iyes tsudálatos rendeleteket ada. 
A' Kerefztény Anya-lzent-egyházat 
bőlts iráíival, és mennyei- tudo
mánnyal vüágofltá, meílyekkel a* 
Kerefztényi tőkélietefségre bátorsá
gos , és egyenes utat mutatott. Vé
gezetre őtven-őtódik elztendős lé
vén,.midőn Frantziából vizíza-jő* 
ne Annétziomba, Szent János E-
vangélifta napján Misét fzolgálván 
Lugdunumban, és az-után íülyos 
betegségtől el-nyoraattatván, kó-f 
vetkező napMennyorízágba méné, 
Kriftus Urunknak idaa-dik efztea-
dejében. Az ő tefte Annétziomba 
vitetvén, a meg-nevezetett Apátza 
Szüzeknek Szent-egyházában, tiíz-
tefségeífen temettetek. Es leg-ot
tan íbk tsudákkál kezde fényleni: 
mellyekről rendes bizonyitáfok té
tetvén , Hetedik Sándor Pápától a' 
Szentek közibe fzámJMtaték. 

Ffffg Szent 



5?8 -Szent Patritzius Pűfpők életé." 

Szent PATRITZIUS Püfpók élete. 
,g Zent Patríczius Hiberaiának 

Apoílola, Kalfornius nevű 
• Atyától, és Konkefzfza Anyától (kit 
Szent Márton Píifpök anyaimnak • 
mondanak ) ízületére nagyobbik 
Britanniában. Gyermekségében_s 
gyakran eíett a' Barbarufok fogsá
gába. Meliy állapotban juhok páfz-
torává tétetet. Még akkor jöven
dő fzent életének jelenségét adta, 
mivel-hogy az hitnek, Ifteni félelem
nek , és fzeretetnek lelkével bé-tel-
vén, hajaal elótt havon, fagyon, 
és efsőkón Iftenhez kőnyőrgéíeket 
tenni fel-kéí vak: fzokáía lén fzáz-
fzor nappal, és ízázízor éjjel azIftene 
imádni. A' fcolgálattól harmadfzor 
meg-menekedvén, és a' Papi rendek 
közibe fzámlaltatván, Ifteni köny
veknek olvasásában fok ideig^magát 
gyakorlottá. Frantziát, Olafz-Orfzá-
got, és aJ Tirreni tengernek fzige-
tit igen nagy fáradsággal meg-jár-
ván, végre Ifteni intés által az Hi-
bernufok Sdvőfségére hivattaték. 
És Szent Tzeleíztinus Pápától hatal
mat vévén , az Evangéliumot pré-
dikáilaaij és Pfifpőkké fzenteltet-
vén Hiberniába méné. 

z. Abban az hivatalban tsuda 
melly íbk nyomorúságukat, fzo-
rongacáfokat, ínségeket, fáradsá
gokat , és elienkezéíeket ízenve-
dett ez Apoítoli férfi. De Mennek 
kegyes íegétsége által az a főid, 

melly az - előtt Bálványoknak tifz-
telője vók, azonnal olly gyömől-
tsöt hozott a' Sz. Patritzius prédi-X 
kalláfa-által, hogy az-után Szentek Si-
fzigetének neveztetnék. Igen fok 
népek ujjonnan fzfilettettek, meg-
kerefzteltetvén tőle: Papok , és 
Páfpőkók fzentekettek: Szfizek, 
és özvegyek a' meg-tartóztacásnak 
Regulája alá rendeltettek. Az Ma-
kana fő várafsát' a' Romai Pápa 
méltóságával Metropoiifsá tévé, és 
Szenteknek Kómából hozott tete
mivei rneg-ékefité. Mennyei látí-. 
fokkal, prófétálás ajándékával, és 
igen nagy jelekkel, és tsudákkal 
Iftentől úgy-annyira fel-tiízteke-
tetCj és ékeíittetett, hogy a'Szent 
Patritzius híre neve minden-felé ki
terjedne. P 

3. Az Anya-Ízent-egyháznak min
den napi ízorgaímatofsága kivfil, 
győzhetetlen leikét az imádságtól 
íoha meg nem tágoíitotta. Mivel 
a.' mint mondgyák, az egéfz 'Zókárt 
Énekekkel, es-Himnufokkal, éskét-
fzáz imádságokkal minden nap el-
fzokta vala mondani. ' Három-fzáz-
fzor minden napon meg - hajtott 
térdekkel Iftent imádta, és a' nap
pali Szoloímának minden órájában 
ízázízor formálta a' Szent Kereízt 
jelét magára. Az étízakác három 
réízre ofztván , az elsó réízt fzáz 
'Zóltárok el-mondásában, és két-

fzáz 



Szent Lajos 
ízáz térd - hajtáfokban: máfíkot a' 
meg-maradott ötven 'Zóltárokban, 
hideg vízben merítvén magát, és 
fzivével > ízeméivel, és kezeivél az 
Égbe emeltetvén ájtatoffon toki 
vaia: az harmadikot pedig a' pufz-
ta kő vőn fekfi vén kevés nyugoda
lomra adgya vala. _ Az sJázatofság-
nak jeles kővetője, Apoíloli mód
ra kezeinek munkájától meg nem 

Szent LAJOS 
Szent Fwmtz Szerzetéből, Florm-

tziai S%. Antoninus-által Jóm
má ía foglaltatott. 

I . O Z e n c Lajos Pűfpők Felséges 
.^J Királyi vérből fz&letett, mi-

vel-'nogy Máfodik Károlynak Szi-
tzilia-ürfzág Királlyának, és Máriá
nak Magyar-Orfzág Királynéjának 
fia volt. Még kisded lévén két at-
tyafiaivai Kataioniába- vitetett, és 
zálogban adatott, hogy az Attya, 
ki az Aragóniái Királytól fogság
ban tartatik vala, meg-ízabadulna, 
bizonyos okok alatt. Szent Lajos 
hét efetendeig volt fogságban, hol- • 
ott "nem kevés nyomorúságukat, 
és ízorongatáíbkat fzenvedett: 
mindaz-által azon ádóben a' deák), 
és, ííleni tudományoknak tanulásá
ban foglalta magát: és a' Szent Fe-
rentz„. Szerzetéből való hémelly tu
dós Barátok voltak az ő mellen. 
És mivel-hogy nagy elméjű v a k , 
fokát tanóla : és mennél inkáb' ne. 
vekedett a' 15őltseségben, annál-in-

Pűfpők. élete. ?<?<? 
fz&nt. ' Végezetre ízfinteíen való 
fok dolgokat tévén az Meri Anya-
fzent-egyhazáért békéddel, és tse-
iekedettel viSágoskodván , utolsó 
vénségében, a' Szent Szakramento-
mokar magához vévén, el-aluvék 
az Úrban, és Donumnál Vikoriá-
bah eí-temetteték, a' Kereíztényi 
fidvőíségnek őtődik ízáz elzcende-
jében. 

Pűípok élete. 
káb' nevekedet. az alázatoíságban, 
és kegyefségben. Mindaz-által a' 
tanulásért el nem mulatta az imád
ságot , és elmélkedett: minden nap ' 
Misét halgatott: az Innepeket igen 
nagy kéfzuletteí ízentelte : a' ká-
romkodókat keményen meg-fed
dette : és ha valaki az 6 tselédi 
kőzűl azon vétekbe efett , midén 
ó fogságban volt Kataioniában, 
meg-b&ntette az t , nem engedvén 
hogy enni adgyanak néki, vagy 
pedig a' pufzta főidőn étette őtet. 
Olly tifztefséges éíetfi volt, hogy 
el-távóztatt'a nyájaskodni az aíz-
fzony-állatokkal, még a'kik jó éle-' 
t&ek vóltak-is. Egéíz életében fo-
ha nem akart tsak magán egy aíz-
fzony állatai lenni, ba igen kőzel-
való attyafia vólt-is. 

1. A Királyné az ő édes Annya 
egykor Neápolisban találcatván, 
látogatására méné néki, és mint
hogy fok üdő alatt egy-máft nem 
látták, vala „ elejébe méné az An-



6oö . Szent Lajos 1 
nya, és meg-&lelrén, meg-akark 
tsókolni 6tet , Frantzia fzokks fze-
rént. A' tifzteíséges iftú más-felé 
fordick ortzkját: az-okkért a' Ki-
íklnyé monda néki: Édes fiam , 
miére irtózol tőlem, nem a' te A-
nykd vagyok-e' ? Felele Szent Lajos: 
Igaz hogy az én Anyám vagy, de 
mindaz-által aízfzony-kílat, kihez 
nem fzabad ortzkját nyújtani, ki 
az literinek kivan ízolg'alni. Még 
ifiatska lévén Szent Lajos , foga-
dáft t én , hogy a' Szent Ferentz 
Szerzetébe bé - megyén , és Barát 
ruhát kére néki adatni a' Kalaftrom-
ban; de a'Barátok nem merek azt 
néki adni, az Attyára nézve. Mind
az-által 6 Pappá Szenteltetek: és 
minden-nap Misét fzolgálvala: pré-
dikállott a' népnek, és az híveknek 
lelkében nagy gyum&ltsőt hozott. 
A' Tolofai Pfifp&k világból ki-múl-
v á n , Nyúltzadik Bonifátzius Pápa 

. Szent Lajosnak akark adni azon 
Füfpőkséget , de & femmi - képpen 
nem akará magára venni, minek
előtte fogadásának eleget tenne, 
melly vói t , hogy a' Szent Ferentz 
Szerzetében Baráttá lenne. Meg-
adaték néki a' Barát ruha : és fzer-
zetefi valláfl: cén a'Frantziskánufok 
Generáliíla kezében, és leg-ottan 
egy parantsolat küldetek a' Romai 
Pápától, mellyben az parantsolta-
tott néki a' fzent -engedelmeíség-
nek erejében j hogy íel-venné a' 
Tolofai Pfiípókséget. És ó fel-vé
vé azt , és ellene-monda a' Király
ságnak j mellyhez igafsága vala 

'lifpők élete; 
Szitzilikban, úgy-mint Karoly Király 
elsó íz&l&ttének. 

2. Minek-utánna P&fpókké lén 
igyekezék ízentíü el-járni hivatal--
lykban: meg-lácogatta Pftfpökségé-
ben lévó Anya-fzent-egyházakat ; 
gondot vifeít tefti, és lelki fzfiksé-
gekre: fok alamifnát tett: közön-
ségeffen huízon-őt fzegényeknek 
adott ételt a' maga házában, és 
azoknak afztalhoz fzolgál vaku 
sót el-kéfziti vala nékik a' kenye
re t , el-oíztya vala az étkeket, és 
fzemélye-fzerént vizet ónt vala ke
zekre , olly nagy tifztelettel tsele-
kedvén ezeket, mintha előtte vólc 
volna a' Jésus Kriftus. Meg-láto-
gatta az Iípitálokat, alázatos öl
tözetekben já r t : és igen ízorgal-
matos volt azokban a' dolgokban, 
-mellyek az 6 hivatallyát illették: 
Papokot fzentelt: Benefitziumokot, 
az az, Egyházi tifztekhez tartozó 
ízép jövedelmeket adott , elsőbben 
jól meg- rífgálván a' fzeméllyeket, 
a' kiknek adta , mind életek, 's 
mind tudományokra nézve. Sok 
'Zidókat meg-téritett a' Kriftus jé
sus hicére: egy kemény darabos 
fzor~ 6vet hordozott a' pufzta te
lién. Végezetre íulyos betegség 
jőve ö reá , meílyben el&fzór az A-
nya-fzent - egyház Szakramentomfe 
magához vévén, meg-adk kikét az 
Ux Iftennek,;_,;. Tetfzék Iftennek fok 
tsudákat tenni a' Szent Lajos Pűf-
pí»k érdemiért. A' többi kózóte: 
Egy férfi gyermek halva ízöietett, 
az Attya, és Aanya fbgadkft tet

tek , 



Remete -Szent•:Pál, -.életei' í o l 
t ek , hogy a' Sent Lajos koporsó
jához yifcik, és leg-ottan fel-tárna^ . 
da. Némely afzfzonyok nem. fzál-*_ 
Kecvén , halálos veízedeíernben vóW 
tak; de magokat Szent Lajosnak 
ajánlván , meg-menekedtek. Egy" 
Nemes ember meg - fogattatok az. 
hadban az ellenségről, és Fel-akar
ják vala akafztani, ki keferves ízi* 
rel ajánlá magát Szent Lájoíhak :• 
és háromfzor feí-akafztatván, min
denkor el-ízakadott a' kötél, és le-

. efvén a' földre, neuti lett femml sé

relme. Az ellenségek tsadálfcoz* 
rán e* dolgon, monda nékik: Tsak 
heába fáradtok ri, mert Szent La." 
jós PSípók 

rbeg-fzabadk engem f és * 
ha fzázízor fel-akafztotok-is, mind 
annyiízor meg - fiabadit engem. 
Azok meg-rettenvén, (zabadon bo- ' 
tsáták a' rabot, ki mingyárt el-
méne ez Szentnek tetemit meg-Iá-
togatni, eló-fzámlálváH, rnelly fok 
jókat .vett az ó érdemi - által, az 
QfrlfleocM." 

.Remete Szent PÁL élete. 
Szent Jerommüs - által fommália 
• foglaltatott. 
l. T~\Etzius, és Valeriánus Tsáfzá-

LJ rok idejében , igen nagy 
fiíd&zés támada az egéfz Keresz
tények ellen, de fS-képpen Tebai-
desben Egyiptüs tartományában_a 
a' Niíus folyó vizénél. A' Tsá-
ízárok ízolgái, sót inkáb' órdfigi, 
minden fzorgalmatofsággal kerefték 
a' Kereíztényeket , hogy mind te-
fti, 's mind ielki életektói meg-fofz-
tanák, meg-iagadtatván vélek az 
igaz hitet, igen kegyetlen gyötrel
mekkel. Pál tizen-ót efztendös lé
vén , vala néki egy fogóra az 6 
hénnyének férje, ki hogy a' jóízá-
got birhaffa, mellyet Pálnak ha
gyott volt az Attya, el-akará ötét 
árulni a' kegyetlen üldözőknek, 
nem tekéntvén a' néanyének ke
ferves kónyhuilatáíira. Annak-oká* 

SaenteK Elet?, 

ért Pál mindenit el-akará hadni, és 
a' pufztába akara menni, a' vádak 
között lakni, gondolván , hogy 
azok kegyesbek lennének hozzája; • 
az embereknél. A' pufztába ér
kezvén, egy barlangot talála, és 
a'mellet egy^út forralt, és egy 
pálma fát. Ugy meg-tetfzék néki 
az hely, hogy ott akafá életét ví-
felni, ételt adván néki a' Pálma-fa 
gyémőltsi, ruhát a' levelei, és vizei 
italra a'kút forrás. Pál kilenczven-
nyóltz eízcendeig vifele illyen életet. 
Senki ne tsüdálkozzék ezen, úgy
mond Sz. Jeronimus, mert bizonysá
gom a' Kriftus Jésus, az 6 Angya-

- lival, hogy én két Remetét láttam 
a'Sziria pufztában, kik kózal egy-
gyik ötven efztendeig volt bé-re* 
kefztve egy barlangba, ez az egéfz 
ödó-alatt mákból kéfzített kenyér-., 
rel, és zavaros vízzel élt. Máfik 



6oz B-emete Szaat Pál élete. 
egy régi kúcfcan lakott, minden, nap 
tsak ót fzáraz fogét evett, íemmit 
nem egyebet. 

a. Az ídóben mikor Pál a'puíztá-
ban lakott, ott lakott Sz. Antal Barác-
i s , ki kilentzven efztendős lévén, 
gondolkodék egyízer, ha volna egy 
Valaki, ,ki tőb" ideig lakott volna 
nálánál a' puízcában, és meg-jelen-
teték néki, hogy vagyoa egy-, te-
fcélletesb' nálánál,- kinek menne-el 
keresésére. Mingyátt útra indula 
az jó öregember, egy bototskával 
támogatván el-fzakafzkodocc teflét; 
úttyáüan lévén, láta egy-állatóc,* 
felly&l félig ember , alól ló módra 
termettet, mellyet a* Poéták Tzen-
táunisnak hinák. A' Kerefzt jelét ve-
té magára Antal, és meg-kérdé t61e, 
ha tudná-e' mellyik réfzében a* pafz-
tának, lakik az Itten ízolgája. Az 
állat akadozván, rendetlen ízóza-
tot ada a' fogai k&zótt, értélem-
nélkul valót: de job' kéz felé int
vén meg-mutatá az utat a' (zent 
vén embernek, az-után nagy gyor-
íasággal el-rata ízeméi elől. Elébe 
méné az-után Szent Antal, tsudál-
kozván azon, a mit látott vala , 
és egy'mély vólgybe érkezvén, egy 
kis emberetskét láta, kinek horgas 
vala az orra, mint a' ragadozó ma
daraknak , két ízarva volt az hom
lokán, és lábai ollyanok valának , 
mint a'kecskének. Meg - félemlék • 
Antal ett&l a' tsuda állattól, és a! 
kereízt jelét veté magára ; de az 
emberétske ki - nyujcá kezét hoz
zája , békefségnek jeléért. Ezt lát

ván Antal, egy keveísé meg-báto-
rodék, és meg-kérdé, ki volna. Fe
lele az emberétske; én. halandó-ál
lat vagyok, egy azok közöl, kik 
e' pufztában laknak, kiket a' nieg-
tsalatkozott pogányság Faunufok-
nak, Szaurufoknak, és Inkubuíbk-
nak hiván, Iílen gyanánt imádnak. 
Az-után. az • a' tsuda állat, nagy 
gyorfásággal kezde futni, mint a* 
madár. Senki ezen ne tsudáíkoz-
zék, és ezt fabulának ne tartsa 
úgy - mond Szent Jéronimus, mert 
az egéfe világ tudhattya, hogy ez 
állatok kózfil egygyet elevenen vit
tek Konftánrihus Tsáfzárhoz Alek-
ízandriába, és az egélz kófség lát
ta : és minek-utánna meg-hólt vol
na , i>é-súzták azt, és fok helye
ken hordozták , hogy mindenek 
láchacnák. 

3. Köveevén Szent Antal az 6 
útát, csak nem egy egéfz nap mé
né , egyebet nem látván, hanem 
a' vadaknak nyomdokic. Az-után 
el-jóve az étízaka, mellynek nagyok 
réfzét, imádságban telté; és a'nap 
fel-jóvén, minek-utánna egy kevet 
sé ment volna, egy barlangot láta, 
mellyhez közelgetvén, fzorgalma-
toflan kezde halgatni, ha oda bé 
valamit érezhetné; és álhatatoffon 
fzemlélvén , világofságoc láta egy 
ízegletben. Nem tudgya vala a' 
ízent ember , mit kellene tseleked-
ni , bé-mennyen-e', vagy kiáltson. 
Midón ó így kételkednék , imé 
mingyárc bé-téteték az ajtó , és & 
kjvul marada. Akkor meg-érté 

Antal, 



Remete Szent Pál élete. 6&§ 
Antal , hogy ott volna , a kit é ifmérték volna f és nagy bálákar" 
keres, és a' földre borúiván, alá- adának az Ktennek. Annak-után-
zatoíTan kére étet., hogy nyitná- m k&zel fiiének a' forráshoz, és 
meg néki, és monda: Tudod te mondani kezdé Pál, Imé icc van , 
ki vagyok é n , és honnan j6vok; a' kit e' puíztában annyi fkradság-
és noha én nem-érdemlem, hogy gal_kereftél, imé már a'meg-feny-
a' te ortzádot M á m , mindaz-áltál vedt ragok, fejér fzórokkel bé-í6-
el nem megyek innen,, mig azt doztettek; imé az ember, ki majd 
meg-látom. Te hé-fogadod a' va- porrá léízen. De mint-hogy a" íze-
dakat, és: fzálláíl találnak nálad; retet minden dolgokat ei-ízcnved; 
tehát miért vetfz-meg engem, ki a* fáradságon kiv&l,. mellyet fel
ember vagyok. Én fzorgálmatof* vállaltál, engem kerefvén; aztaka-
sággá! kereítelek, és jó fzerentsém- rom, hogy t&ás faradságod-is lé
re roeg-talákalak téged; tehát mi- gyen, meg-mondván nékem, minc 
ért nem akarod, hogy bé-mennyek folynak moftan a' világnak dolgai, 
hozzád? Ha meg. nem nyerhetem ki uralkodik abban, és találtatnak-e* 
c51ed, hogy életben iáffalak téged, még abban ^bálványozok. . Szent 
tudgyad bizonnyal, hogy engem Antal - mindent rendeffen elo -be-
halva- taláifz az ajcúd eiótt, és fa- ízélle,, és. tudtára adá az,-ucán a* 
radságod iéfzen az én teltemnek maga életét, és az alkalmatosá
éi-temetésében, mivel aem akar- got , miért jött volna a' pafztaba,'. 
tál látni'engem. Ez igéket nagy fo- . és az 4d6t, meddig lett volna ott, 
háfzkodáfokkal mondaSz. Antal, az Midőn .ezekben a.' befzélgetéfok-
igen nagy kívánságért,,mellyel ki- ben volnának, el-jove egy hollós 
vánnya vala látni Pált , az lílen és egy közel való fára fzálla,, m-
ízolgáját. Ki belól az ajtón illyen után kedvefleri repfile x és hozzá-
módon felele néki-.- jó atyámfia * jok közelgetvén , egy kenyeret 
ennem tudom, minémfi könyor-r boxsáta kőzikbe, ésd-meae. Ákr 
géfed légyen te-néked, fenyegetvén kpr Pál mprida Antalnak.: „Áldoe 
's er6fzakot akarván-tenni k&ny- légyen az Úíj-Iften y ;k§ ^néktek 
hullatátiddal. Ha te naeg-halni jot- éledek k&ldkf.,! Tadnódvkeft aé» 
tél, ne tsudákl,. hogy én nehezen ked, mivel hatvan efeerideje var 
nyitok ajtót néked: ezt mondván, gyón , hogy -,'ez; a& holló nékem 
meg-nyitá az ajtót,; ., minden nap; féj;|enyefet hord, t | e 

4. Meg-nézf k egy-;máft a? Szenf. rooít a' tf::ide;;;|^véíöíért., M. tífe 
fenek nagy tsudálkozáíTal, és •.•.az? Klen meg-keíE^Eetre & jóvedel. 
atkn egy-máít raégrólelvénr, tulaj* met- Mind ketten-hálákat, adu
don, neveken fzolliták egy máftf nak •sí literinek,, az-után egy ke-
mintha az-e!6tt.fois,.&lövelegy-máft Teísé aJázatoíIas vetekedének , ki 



őo4 ftexneffi':Szei 
lenne, eisö, hogy a' Jcényeret két
felé oíztaná. Szent Pál azt mon
dotta , hogy *zt Antalnak kellene 
eí-ofztani, .mivel ő jövevény volna, 
Szent Antal azt mondotta, íiog'y 
azt Pálnak kellene el-ofztani, mint
hogy öregb1 ember volna. Vége
zetre meg-egygyezének, hogy mind 
a' ketten egyetembe Vennék kezek
be a' kenyeret, és kiki venné-el a' 
maga réfzét, és úgy tselekedének. 
Minek-utánna evének, ivának-is a* 
forrásból, és hálákat adáriak azl-
flennek. Az-után el-j&ve az étfza-
k a , annak nagyob' réfzét az imád
ságokban tölték. 
. f. Máfodik nap viízfea - térvén 

az & édes nyájaskodáíbkra, rrionda 
Sz. Pál Sz. Antalnak; Édes Atyámfia, 
fok napokkal ez elótt tudtam én, 
hogy te e' puíztában lakol; és az 
Úr Iílen meg-ígérte nékem, hogy 
én téged meg-látlak halálom- előtt. 
Az-okáért el-jótt az ödó, mellyec 
-oüy igen kívántam, mellyben az én 
lelkem meg - óldoztatik a' tettem
nek köteleitől. Az Iílen hozott 
téged ide, hogy eí-temeííed az én 

keltémet,- a' földet földbe dugván. 
Mikor Atital .ezt ''• me'g - érté , firni 
kezde j ' és kegyes könyörgéííel kez-
dé ötét kérni x hogy vínné-el ma
gával ótet-is'arra Í> áz útra. . Erre 
aizt'feleié Szent- Pál:- Néni illik oh 
j&ncal, hogy té-azt- akarjad, a'mi 
riem tetízik az : literinek', jó1 volna 
néked- a* teftnek terhét el*hagyriod, 
és a'rnakula-nélkül való Bárányt a' 
Kriftus Jés«st követned, de a' te 

t Tát élete. 
atyádfiainak halmokért ízfikség. 
még-is azokkal tárfalkodnöd bizo-
nyos ideig, hogy azokat tanítsad^ 
és jó példát adgy nékik.::.. És ha 
fáradságodat nemízánnád,:azt akar
nám, mennél-eF, és hoznád-él né
kem a' páláftot, mellyet néked A-
tanáízius adott, hogy abba takar
ván az én teítemet, temetnéd-el. 
Nem azért mondotta ezt Sz. Pál 
mintha gondgya válna arra, hogy 
az ő telte bé-takarva, vagy bé-ta-
karatlan lesne porrá, annyi ideig 
pálma *• íáhak leveleivel ruházván 
azt, melly annyi vók, mintha me
zítelen lett volna ; hanem a' végre 
mondotta azt ,r: hogy Antal jelen 
nem lévén az ö halalán , kevéstf 
fájdalmat fzenvedne. Tsudálko-
zék Szent Antal, hogy Szent Pál 
az Atanáfzius paláíiyát említené, 
mert az a' dolog titkos volt- ket
ten ő kőzöttök. 

ó\. Annak-okáért meg-gondol-i 
ván, hogy az Itten a' Szent Pál fzii 
vében laknék, nem mere ellene
mondani néki,: hanem hozzája kö
zelgetvén, és (Írván, kezeit, ésfze-
meit meg-csókolá.néki, és vifzfza-
tére a' rnaga.;>Kalaítromba, olly 
nagy íietségg'el'-akart járni, hogy 
ugyan meg-erökette-az ő el-fza-! 
kafzkodott, és" a' vénség-miatt el-
lankadott ceftét;• • •• A* maga Kala- -
ftromábá éíkesjvén, -é§ meg-látván 
ötét két tanítványi, kik vénségé
ben fzolgáltak néki, elejébe méné
nek, mondván: Hol voltál.édes 
Atyánk? Kiknek ö-felele:; Jaj né

kem 



r&émete Sz< 
kem ízegéay" bün&fnek , ki nem 
íriékán vifelcem a' ízerzetes nevet. 
En láttam Hlyeit, Játtam Ker«fe-
te!6 Jánoít a'' pufztáhan, mivel
hogy láttam Pált a' Paraditsomban. 
Nem monda egyebet a' ízent óreg 
ember, hanem le-hajtván fejét a' 
földre, és a' meílyét vervén , bé-
méne a' maga tzéllájába, és kezé
be vévé a! paláftot. Kerék . 6tet 
a' tanitványi, msgyarázhá-meg né
kik azt a'titkos dolgot; és 6 fe
lele nékik-.* Ideje vagyon «' hálgá-
cáfnak, és ideje vagyon a' fzóilás-
nak. Evek egy- keveíTet, 's az útra 
indúla, mindenkor elméjében for
gatván Pált. Félt ( a ' mint tör
tének ) hogy Pál ki ne adná lelkét 
az íítenne'k. az 6 távul létében. 
Egy egéfz nap menvén, , és más 
napnak egy réízén nem lévén tőb' 
hátra három óráig tartó útnál, mig 
a' Pál barlangjához jutna -, látá az 
6 lelkét olly fejérealmint az hó, , 
fel-menni Mennyorfzágba nagy fé-
nyefségel a' Próféták, és Apoílo-
lok tárfaságában, és az Angyalok
nak nagy fokaságával. Akkor An
tal a' fóldre borúla, és port hány
ván a* fejére monda: Ah Pál, mi
ért hagyál-el engem ? miért nem 
bútsúzál-ert&lem? Ölly késón if-
mércelek téged, és illy hamar el-
yefztélek téged. Azt fzokta vala 
az - után mondani Szent Anta l , 
hogy 6 oliy hamar a' barlanghoz 
vitetek, mintha fzárnyakon vice-
tett volna. Mikor oda érkezek, 
látá Szent Pák térdein alva, Ör-

nt Pál élete. :6&$ 
tzáját, és kezeit az Égbe feí-emel-
ve , mintha még élt vúlna. Hoz
zája közelgetvén, meg-6Üé a' Sz. 
teftet , és fokfzor meg ts:.kolá, ke-
ferveffen íirván. Az után karjaira 
vévén, kivivé a' barlangból, és 
noha egyedül lett volna , mind-
az-áícal el-mondá mind sC 'Zoltáro-
ka t , és ditsireteket, meílyeket az 
Halottakért fzoktek mondani xl 

Kereíztények. 
. 7. El-végezvén a' Szolosmát, 

gondolkodni kezde, mint kellene 
a Szent ember teftet el-temecni; 
és igen busúla , mivel femmi ké̂ -
fzíilete nem vala a' fir asáfra. Ha 
gondolta, hogy vifzfza-mennyen a*~ 
maga: Kalaííromába, félt tsak ma
gán hadni a' Szent teftet, három 
napi út tévén.: de azt-is üd6 vefz. 
tésnek itélé lenni, ha ott marad
na gond-vifelés nélkül. Végezet
re el-rendelé magában, hogy ott 
máraSgyön, és monda (zólván az 
Mennek: Uram Iften, én meg-aka-
vpk itt halni a' te fzolgád mellett; 
itt akarom el-végezni utolsó pihe-
néfemet:, mert illyen módon bol
dog léfzen' az én lelkem. Midón 
Szent Antal illyen - képpen fzólla, 
imé két: orofzlányok nagy -fietség-
gel ki - jóvének a' sfirü :erd6bói, 
meílyeket látván a' Szent ember, 
meg-félemlék, de fél* emelvén fzi-
véc az Iítenhez, és íegétséget kér
vén tófej látá^ hogy hozzája já
rdának, minc két (zelid bárányok; 
meg-állának a' Szent Pál teliénél, 
és ordítván", .íiiktaták, mintha tirat-

Ggg g 3 aák 



6o6 Szent Antal Apátür éícáe. 
Bak az ö halklát, a* mint lehetne. 
Az-után kevés vártatva, áfni kez
dek a' földet a' körmökkel, és ke
vés Bd& alatt egy árkot ásának, 
a* hol egy ember tefte el-férne, és 
el - végezvén murtkajokac, Szent 
Antalhoz közelgetének, és fűlóket, 
fejeket mozgatván, és néki a' ke
zeit nyílván, mutaták mintha Ju-

, talmát kérnék munkáj oknak. Azt . 
itilé Szent Antal, hogy áldáft kér
nének télé, -azért fel-emelvén íze
inek az Úrhoz, monda: Uram I-
íten „ kinek gond-viíeléfe-nélköl, 
faaak egy levele fem mozdul, és 
a1 leg-kiffeb' madaratska fem veíz-
ti-el életét; add-meg ezeknek az 
állatoknak v kik téged/ tiízeelnek , 
a* m-i nékik illendő. Es meg-áld-
.ván azokat, inte nékik a'kezével, 
bogy el-mennének, kik mingyárt 

úgy tselekedének. Foga az-útin 
Szent Antal a' hólt tettet: , és a' 
vfeíembe tévé, és bé-takará föl
del j elsőbben a' paláftba, toellyet 
hozott vala, takarván étet, és ie. 
vévén róla a'pálma-fa leveleiből csi
nált könc&ft, mellynek maga akara 
örököiivé lenni. Ezek-után viízfia-
tére a' maga Kalaftromába, és meg. 
befzélle a' tanítványinak minden 
tortént dolgokat. Hufvéti, és PÖR. 
köfti nagy Innepeken azt a' Szent 
Pál kőntőílt vette magára. Ennek 
a Ditsőséges Remete Szent Pálnak 
halála volt Kriftus líránknak 343. 
eíztendejében, Konftáncinus Tsá-
fár idejében* Azt mondgyák_s s 
hogy az 6 tefte Véletjtzében, a* 
Szent Juliánus Szent-egyházába* 
vagyon. 

Szent ANTAL Apátn'r éfete* 
SxentAtanáfíius-általfominábafog-r 

taltatott. _ • 
I,' (pZent Antal Egyiptusban Izft-
- ö letek i nemes, és (zent er-
kőítsfi Atyáktői > kik meg-halá
nak, mikoron .Által tizen-nyókz 
eízcetulös volna. Kinek égy nén-
jiyével egyetembe £bk örökségek, és 
gazdagságok niaradának, rnelíyek-
kel mind ketten- tiíztetségéífeti él
tek. Egy nap Antal á' Szeat-egy-
bázba menvén y a' mint feokáía 
ro.lt3 és gondolkodván a' régi Ke-
feízténjekrél,. az Anya-lzent-egy-

háznak első 'zengéiről , kikről az 
Apoíloli tselekedetekben írva va
gyon: A* hívek fokaskgának pedig; 
egy fzivek vala, és egy lelkek-i 

.JiBor. 4. V- yi. 54. és fenfci k&T 
zúlők,. azokban a' miket bir vala, 
femmit íajáttyának nem mond va
la , hanem minden, köz vala nékik. 
Nem-is vala fenki fzökőlködő kö-
zőtEök. Mert valamenyin mező
ket , vagy házakat bírnak vala» 
eladván f elő»hozzák vak azoknak 
az árrát, és-az Apoftolok lábai-
hoz téízik vala. El - oíztzgattatík 

vala 
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Szent Antal 
Vala pedig mindennek, a'mint fci-
nefc kinek ízüksége vala. Midöa 
ezc elméjében forgatná, gondolko-
dék ha néki-is úgy kellene tseie-
kedni. Lén pedig, hogy bé-men-
vén a' Szetit-egyiiázba, a' Diakónus 
énekli vala az Evangéliumot, melly-
ben Kriftus Urank monda az ifiú-
pak : Ha tekéileces akarfe lenni, 
meny-el, add-el, a' mid vagyon, és 
add a' fzegéfiyeknek , és kincsed 
léfzen Mennyben: és jöjj-el, kövefs 
engem. Matt.,19. v. 21. Azc irilé 
Anta l , hogy az 6 gondolkodáfa-
{zerént, melly.azó fzivében vala, 
ezek az igék 6-néki mondatnának, 
és a (zerént akarván tselekedni, 
femmit nem késék: hanem réfz-
ízerént az 6 jóízágit a' nénnyének 
adván , hogy bizonyos Apátzák kö
zött fzerzetes, életet vifelnej a' t&b-
bit mind el-adá , és azoknak az ár-
rác kölómb féle fzegényekaek adá, 
az lilén r fzeretetéérc. 

a. És mivel-hogy abban az fidó-
ben-is fzokás volt, hogy a' Szer« 
zetelTek kűlórnbÓznének az egyéb 
Kerefzcényektól, mind ruhájuk
ban, *s mind életekben; és zz\ er
dőkben bizonyos hajlékotskákhan 
laktak: némellyek a' Kalaftromban 
sgygyűtc laktak: némellyek magán 
való életet vifelcek. Antal a' Ka-
íaftromok köz&l egygyikébe be
menvén, íierzecefsé akara lenni; 
és bizonyos ideig a' Gyülekezetben, 
az elól járóknak gond-vifeléíe alatt, 
engedelmefségben éle. Az 6 fő
képpen való gondgya a' volt, hogy 
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a' t6b' Szerzetes emberek életét 
ízemléíce, reá vigyázocc, mmému 
jóságos cselekedetben kikf magát 
gyakorlottá., kívánván mind azer-
kat követni.. Egytft békefséges. 
tSréft tanuk, máíiól a!ázatofskgocc 
Ennek tiízta életét követte, aman
nak Csendes maga-viíelését meg-tat-
cocca. Némelly éknek böjcóíéfeSf 
böjcöléfekre izgatták ótec, egye
beknek kőnyhullatáfok firáíra in
dították őcet. Ugy , hogy Szene 
Antal iliyea módon, minden jó
ságos cselekedetekkei fel - ékefitte-
tékj az-okáérc mindenek ízerecték 
öteCi Ö noha még ifiú volna, 
mindaz-áka! némellyek atcyoknak 
hittak ötét: egyebek pedig, kik 
nálánál fokkal öregebbek voltak, 
fióknak hittak ötét: Ő mindene
ket ízeretett , mindeneknek ked
veskedett, és jó példájával minde
neket fzent életre izgatott. 

3. Vifzfza-tetfzék az ördögnek, 
hogy a' Szent ifiú annyi gyümöl
csöt hozna, üldözni kezdé Ötét, 
nem fzenvedheevén, hogy olly te-. 
kélletes volna. Hartzolni kezde 
véle, ellene-álván az ö jó kiván-
ságiaak , és meg-akarván gácoloi 
az ö jó igyekezetét, eízébe jut-
caceya vala néki az 6 nemeíségét, 
gazdagságic, raellyekkel bice: gyö
nyörűségét, melly a'fris étkeknek 
ételéből fzármazik: a'jóságos cse
lekedeteknek faratságác, a teímek 
gyarlóságát. Mind e' késértetek 
ellen, áz imádságnak orvofságával 
éic a'ízenc ifiú., és azzal oltalmazta 

magát. 



6o$ -Szent Antal 
magát. De min gyárt rítás kísérte
tekkel dühöskődék az, ördög; mert 
nappal tifztátalan gondolatokkal 
aílrömlotta őtet , 4jjel pedig igén 
otsmány jelenetekkel. Nagy zör-
getéfekkel, és rettenetes kiáltáfok-
Kai, mellyeket az 6 tzéllája kóröl 
tselekedett, fel--éfcrefztette é te t , 
és igen fzép alzízonyoknak képé
ben jelent - meg néki , kik. fzerel-
meteffeknek , és kedveskedőknek 
mutatták magokat ö-hozzá. Él
nem vefzté tekélletes ízándekát Sz. 
Antal , hanem hogy könnyebben 
meg - gyózheffe mind e' késértete-
ke't, el akara menni a' KLalaítrom-
ból , hogy egyedül lakjék egy bar
langban , minden emberi tárfaság-
sélkul; és tsak egy fzolga horda
na néki eledelt a' Kálaftromból. 
Abban az állapotban-is úgy rende-
lé az életét, hogy naponként tsak 
egyfzer ennék j az 6 eledele , ke
nyér , só, és viz vala. Néha két, 
három napot-ís el-tők^tt , femmit 
nem évén. Az álomban - is olly 
mértékletes volt, hogy fok éjjel 
iemmk-fem alutt: sót fokízor tör
tént , hogy eftve felé imádkozni 
kezdett^ a' nap fugári a' vállait 
érvén, és minek-elötte meg-moz-
dúína, el-múlt az egéíz étfzaka j 
és a'nap ujjonaan fel-kelvén a'íze
méire jöttének a' fugári, mindaz
által nem fzakaíztotta félbe imád
ságát. Mikor alunni kénfzerkte-
te t t , egy pákzáboz támaízkodott, 
vagy pedig a' puízta földre fekött. 
Es noha oliyan \úk az ő élete , 
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távul lévén az emberek nyájasko, 
dásától , mindaz - által meg nem 
fzöntek az é teíti késérteti. Só? 
igea bofzonkodván az ördög 
h9gy eEY ifi" meg -tsufolná ötét * 
mindenkor öregbítette a' kísérte
teknek változását 3 mezítelen afz; 
fzonyoknak ábrázattyát mutogat
ván néki, kik tifztácalan befzédeki 
keL gonofe tselekedetekre izgat
ták ötét j de ezzel femmit nem te
hettek s hogy tifzta., és álhatatos 
igyekezetét meg-fzegetnék véle. 

4. Történek egy nap, hogy 
Szent Antal, a' teltnek fok rend
beli késértetit meg-gyözvén, egy 
igen rút , és utálatos fekete gyer
mek ?! lábaihoz borúla, ki ,pana-
ízolkodik vala, mondván: Én fó
kákat meg-tsaltam, és meg-gyöz-
tem j de tőled meg - győzettettem, 
és tsufoltattam. Kérdé őtet Szent 
Antal ki' volna; ki félele : Én a' 
bujaságnak lelke vagyok. Monda 
akkor a' Szent ember: Mivel-bogy 
látom én, hogy te oliyan éktelen 
rút állat vagy, ennek-utánna fem
mit nem gondolok a? te tselekede-
riddel; ezt mondván , énekelni 
kezdé ama Dávid versét:' Az Űr 
az én fegétőm: és énfiüyfd nézem 
dhnséghmt.. Pfal. 1,17. v.j. Ezt. 
mondván , el - távózék a' látás. 
Egyfzer az ördögök lakható - kép-
pen győtrék őtet , halálos febek-
kel meg-terhelvén. Az - után azt 
mondotra a' Szent ember, hogy ez 
életnek femmi gyötrelme olly nagy 
fajdalmát nem ízerezhetne , mint 

azok 



Szent Antal 
azok a* gyötrelmek , mellyekkel 
ótet fenyargatták az órdógók. Kik 
ezzel nem elégedvén, úgy meg-oíio-
rozák, botozkk, és fanyargacák étet, 
hegy hólt elevenén hagyák. . Lá
togatására jóvén az 6 .táría** *ki 
néki fzolgál vala, és ollyan álla
pottal találván Ótet, azt gondola, 
hogy meg-hók volna; az-okáért 
a' vállára vévén a' Kalaftroraba ví-
vé ötét. Egybe-gyölének tnind a' 
Szerzetefek, és igen liraták ótet.; 
és minc-hogy immár kés6 üdó vala,a' 
kivetkező napra halafeták, hogy 
illendő tzerémoniákkal, és Szolof-
mákkal el-temefsék ótet. De Sz. 
Antal éj-félkor vifzfza-tére magá
ba , és látván ott a' maga társát, 

- ki ótet őrizi vala; meg-kérdé, ki 
vitte volna ótet abba az helybe, és 
egéfzlen meg-értvén, kónyórge 
néki, hogy vinné vifzlza ótet a' 
pufztába. Az vifzfza-vívé 6tet az 
6 barlangjába, holoct a' földen fe-
k&vén, és csak a1 fejét mozgatván, 
az egéfz poklot fenyegetni kezdé , 
mondván: Imé Antal átkozott_s 
nád-ízál, én kéíz vagyok meg-har-
tzolni mind veletek; fanyargaíTa-
tok engem akár minemű gyötrel
mekkel , de íemmit nem tehettek , 
hogy az én. Uram Kriftus Jésufom 
{kérelmétől engem el - válafzfzatók. 
Ugyan agyarkodtak az Órdógók, 
halván ez igéket; és mondának 
egy-másnak; ki látott valaha il-
lyen dolgot, hogy ez illyen ialla-
pottal lévén, a! mint vagyon, min
ket minnyájarx meg-tsuiollyon, "és 

Szentek Ikit, 
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fenyegelfen? Kellyfink fegyverre, 
ujjabban kinozzuk-meg ótet, gQ-
noízbbúl tselekedgy&nk véle, hogy-
fem az előtt; ifmértefsfik-meg vé. 
le a' mi ereinket. Ezt mondván , 
rettenetes zórgés, tsattogás táma-
da , mint-ha el-akapiák rontani a' 
világot. Az-után a' Szent ember 
kór&l meg-jelenének kőlőmb - féle 
ifzonyatos ábrázatokban, oroízlá-
nyok, tigrifek, farkafok, bikák, 
sárkányok, kigyók, skorpiók ké
pében. Mind ezek elsőbben fo
gokkal, kórmőkkel, orditáfokkal, 
suvóltéfekkel fenyegetek ótet. Az
után kórul vévén , és meg-ragad-
ván ótet, meg - fzaggaták az 5 te
ttét igen nagy fajdalmakkal; mind-
az-által az Ó fzive álhatatos vúlc 
az Iftenben, kitol fzfintelen fegét-
séget kért abban -az hartzolásbán. 

5. Nem feletkezék-el róla az 
Iílen irgalmafsága , mivel - hogy 
meg-jelenék ott a' fényefségnek 
egy fugára , ki el-kergeté .mind 
azokat a' pokolbéli órdÓgóket, és 
Szent Antal jó egéfségefien min
den fájdalom néikfil találtaték. 
Gondola a' Szent ember, hogy ott 
volna a' Kriftus Jésus-, azért buz
gó ájtatofsággal monda néki: *Oh 
édes jésus hol valál, hol várakoz
tál édes Jésus ? Felele néki egy 
édes ^ és gyónyórőséges fzózat; 
Antal, én itt jelen voltam, és nagy 
órömeft néztem, hogy te hartzoT-
rál. És mint-hogy eróflen hartzol-
tá l , mindenkor meg-fegétlek té-

• ged, és hirtísé téfzem a' te nevg. 
* Hhh b de? 



6ro S-zent Antal 
det az egéfz világon. Mind ezek 
a' dolgok azon helyen tórténének 
Szene Antalnak , nein mefzíze a* 
Kalaftromtól r és el-akarván onnét 
menni , hogy keményen1 helyt ta
lányon , el akará rontani az őrdóg 
az 6 igyekezetét, és egy ezöítós 
edényt vete az útba, a' hol ákal 
"kell vala menni. Mikor Antal azt 
meg-látá, monda magában: Nem 
kell hinni, hogy ezt az edényt em
ber hullata volna e l , és efzébe 
nem vette volna , az ördögnek 
tsalárdsága ez: az-okáért a' Kerefzt 
jelét vetvén reá, eléb méné, és 
az edény mingyáft fíifté változ
ván , el-enyéfzék. 

6". Immár Szent Antal har-
mintz-óc efztendös vala , . mikor 
magát bé-rekefzté egy barlangba, a' 
hol húfz efztendeig lakék, femmi 
emberi állatot nem látván, és fen-
kitől nem láttatván. Sokan tud
t á k , hogy ott volna bé-rekefztve, 
•és oda jóttek 6-véle befzélleni az 
ajtónál, és 6 onnan bel&l minde
neknek meg - felelt , mindeneket 
meg-vigafzcalt, és kinek kinek nyo-
moruságiban :orvofságót adott_sj 
íenkit látni , és fenkitöl láttatni 
nem akarván. Néha kenyeret, és 
vizet adtanak-bé néki egy lyukon, 
mellyen egy kevés világofság ment
be a' barlangba; és noha kevés e-
íeség volt az, mindaz-áital fok ideig 
tartott , az 6 nagy mérték íetefsé-
géért. Végezetre ki - méné abból 
a' barlangból Szent Antal, kulóm-
hm hogy-fem gondolták volna, 
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mivel-hogy nem vóít öíztövér a' 
fok bójtöléfek miatt, meg nem vál
toztatta volt az ortzájának tertné-
ízet-feerént való ízinét, noha olly 
íbk ideig nem látta volt a'napot-
sö'r-az^fzeméllye tifzteletes volt' 
és kedves íokaknak , kik fok he
lyekről jöttének ötét látni , né-
mellyek véle maradván-, hogy az 
b tanitványi legyenek, kévánván 
az ö életét, és erköltsit követni: 
úgy, hogy kevés údó .alatt fok 
Kalaftromok fündáltatának, mellyek 
mind Attyoknak, és elől-járójoknak 
tartották Szent Antalt, a' mint bi
zonyára az-is vók. Az 6 befzédi 
édeifek, és fzerelmeteífek voltak; 
vigafztaka' ' a' nyomorultakat , ta
nította a tudatlanokat, békelséget 
ízérzete az háborgók, és viízfia-vo
nók között; és mindeneket arra 
intet t , hogy tellyes fzivekből fze-
reísék az lítent, és az ő fzerete-
tiben íémmit el ne múlatnának. 

•j.- Sok tsudákat tett az Iften 
Szent Antal-ákal: mivel ö fok be
tegeket gyógyított, őrdógőkÓt fi
zott , és ezt nem tsak feeméllye ize-
rént tselekedte, .hanem minek-
utánna ki-méne.a' barlangból, a'hol 
azoktól gyótrettetett, ó vók az
után , a' ki azokat gyötrötte; mert 
halván az ö nevét, ki mennek va
la némelly embereknek teftekböl. 
Egyfeer az Ó Kalaíiromi közül egy-
gyikében lévén, hallá, hogy igen 
zörgetnének a kapun , maga fee-
méllye - fzerént oda méné , hogy 
meg-látná, ki volna, és egy igen 

nagy 
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nagy termetű embert láta, és kér-
d é , ki volna, és a' felele: En va
gyok a'sátány. Monda Szent An
tal: Mit kerefz itt? -Felele az ór-
dóg : mond-meg nékem, mi az oka, 
hogy nem tsak a' te fzerzetes em
berid, hanem minden Kerefztények, 
ha valami fzerentsétlenség történik 
rajtok , mingyárt azt mondgyák: 
Átkozott órdóg. Felele Szent An
tal: Méltán tselekefzik azt , mert 
mindenkor hadakozol ellenek, min
denkor késérced őket, és alkalmatok 
ságot ádfz-nékik, hogy fpkízor ef-
fenek vétekbe. Monda az órdóg: 
En femmit ezekben nem tseleke-
ízem , sót ók magok hadakoznak 
magok elien, és magok késértík 
magokat, és alkalmatofságot ke-
refnek, hogy vétkezzenek. Mivel
hogy minek-uránna az Iften ember
ré lén , nékem nints erőm, nints 
fegyverem.,' nints váraíöm , min
denek tói meg-fbíztattam, és íem-
mic nem tselékedhetem. Pana-
ízolkodgyanak magok ellen, mert 
ók vétkefiek, nem én. Monda ak
kor Szent Antal: Azért minden
kor ditsirtefsék a' Kriftus Jésus : 
mivel-hogy noha te vagy a'hazug
ságnak feje, mindaz-által úgy lát-
fzik , hogy abban, a' mit moít mon-
dafz, nem vagy az útonkivul. Mi
kor az órdóg hallá a' Kriftus Jésus 
névét , mingyárt el-rejtezék nagy 
zórgéiTel. * ~ 

8- Szent Antal tudatlan vók »' 
fáradsággal kereíett tudományra 
nézve, mert 6 foiia nem tanok -deá-
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ki tudományt, fem Filoízofiat, fem 
Teológiát : de igen tudós volt 
belé - öntetett tudományra nézve T 
az-okáért fok emberek mentek ^a-
nátsot kérni cóle. Bizonyos leve
leket íra némelly Anya-fzent-egyhá-
zakhoz Egyiptusban, meilyekec a' 
Miséhen oívaftak , mintha Szent 
Pál Apoftol levelei lettek volna, 
Konftá'nttnus Tsáízár, ki az Adóben 
uralkodott, gyakran irt néki, és 
azon kérte ötét, hogy könyörög
jön az Iílennek ó érette, és az Im-
periumért. Egy nap bizonyos po
gány Filofzofuíok hozzája ménének, 
hogy az hitnek dolgairól difpucál-
nának véle.. Kik gyakran mondot
ták , hogy méltatlan dolog az Iften-
hez , hogy meg-fogattatott, verec-
terett, oftoroscatott, és meg-fe-
fziccetett yólna,. Mellyre felele Sz. 
Antal: En azt kérdem tőletek, 
hifztek-e' minden dolgokat, mel-
lyek meg-irattak a' Kerefztények 
könyveiben; mert azokat mind el 
nem hivén^- ne'm álhatók tsak azon 
meg, hogy meg-kinzatott, és meg
ölettetett, a' kit mi Iften gyanánt 
imádunk : azért ne gondollyátok , 
hogy meg - győztetek volna. Mi 
Kerefztények minden dolgokat hí-
fzunk az Evangéliumban j és nék-
tek-is így kell hinnetek: mert a' 
hol olvaísátok, hogy a' jésus meg-
fefzittecetr, azt-is olvaísátok, hogy 
feí-támadott, és a' hol talállyácok , 
hogy éhséget ízen védett, azt-is ta
láljátok , hogy ót ezer embere 
meg -elégkett ót árpa kenyériéi, 
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és két hallal A' hol olváftatik, 
hogy 6 fzenvédhető ember volt, 
az-is olváftatik , hogy igaz Iften 
vők. Az.-okáért nem rágalmazhat
tok minket x az Iitenhez illetlen 
dolgokkal, úgy-mint az őízenvedé* 
Cveí,- és halálával, mert mi itt meg 
nem 'állunk, hanem továb' me-
gyfinkarra, a'mi az 6 tiíztefségéré, 
és ditsőíségére olváftatik. Ti-is 
így tselekedgyetek, hidgyetek. min
den dolgot.; avagy pedig femmit 
nehidgyetek, és illyen módon nem 
léfzen alkalmatofságtok , hogy a' 
Keréfetényeket rágalmazzátok. Ha 
ti meg-gondollyátok, mit monda
nak a' ti könyveitek , a' ti Ifteni-
tekröl, meg-láttyátok, melly nagy 
gyalázat, hogy az okos ember I-
íteneknek tartsa azokat. Ti az há-
zafság c6r& Jupitert: gyilkos Sza-
turnuft, réfzeges Bakuit, Venus 
kurvát , Merkurras latrot, és csa
lárdot imádgyátok. Kérlek mond-

' gyátok-meg, nem nagy vakság-e' 
illyen gonoíz embereket Iftenek 
gyanánt imádni ? Soha ezek csu
dákat nem tselekedtek, a' mint 
cselekedett a' mi lílenfink; s&c az 
6 fzolgái moft-is csudákac céfznek 
az 6 nevében. Hogy pedig meg-
láfsátok igaznak lenni, a' mit mon
dok, meg-akarom próbálni néktek; 
ezt mondván, némeily becegeket 
meg-gyúgyita elóttök a' Szent 
Kerefzt jelével. A' pogányok nem 
tudván mit felelni, álmélkodván 
fzégyenben maradának , és el - mé
nének. 
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9. Szent Antal igen nagy el-

íensége vók a' Eretnekeknek, 'Sifz. 
matikufoknak, foha nem-is akarta 
balgatni az 6 belzélgetéfeket, söt 
mindenkor el-távozott actól az hely
től , a' hol tudta , hogy valaki azpk 
kózSl volna. Az 6 tanitványk 
pedig illyen-képpen inci vala: A-
tyámfiai, fenki közületek meg ne 
elégedgyék azzal, a', mit tseleke-
ízik-az'-Iften fzeretetéérc : minden 
dolgot kevésnek killyetek ; kiki 
azon igyekezzék , hogy mindenkor 
nevelkedgyék érdeme az Iíten előtt. 
Ne gondollya a'fzerzetes ember,, 
hogy nagy dolgot tselekedett el
hagyván a' világot; mivel - hogy 
minden ember vagy késón 3 vagy 
idein kénízerictetik azt el-hadnh 
A' Szerzetes nem megyén a' fzer-
zetbe nyugodni, hanem fáradni. 
Nem kell kételkedni, hogy a' jó
ságos cselekedeteket nem gyako
rolhatni; merc fokkal könnyebben 
véghez vitethetnek, hogy-fem gon
dolnók. Ez a' világ ollyan mint 
a' bolondok háza, egygyik fir, ma. 
íik nevet. Mint a'hal nem élhet 
a* vizén kivfil, úgy a' Barátok a* 
Kalaftromon kivűl, a' világiakkal 
nyájaskodván hideg melegekké 
léfznek a' (zent igyekezetben, és 
hátra hadnak a' fzerzetes életnek 
keménységében. Azt-is befzéílé 
nékik, hogy egyfzer látásban látta 
az egéfz világot teli lenni tö
rőkkel: azért tsudálkozván, kér-
dé az Iftentól , ' ki kerülhetné - el 
azokat, és az mondatott náki, 

hogy 



Szent Ahtai 
hogy az igaz alázatofság meg-me-
nekedik azoktól. 

10. Egyfzer a' ízerzetefek kér-
déít tériek egy-más között; mél-
lyik. jóságos tselekedet íegétené 
inkáb' a' tekélleteíségnek el-nye
résére? Egygyik monda a* tiízta-
ságot, mert az-által ember az ér
zékenységet az okofs'ag alá veti. 
Máíik monda a békefiéges túréit, 
melly által az ember magának ura 
iéízen. Harmadik monda , hogy 
az igáíság, melly kinek kinek meg-
adgya a' mivel tartozik. Szent 
Antal meg-halgatván azoknak be-
fzédeket, monda? Minnyájan jól 
mondatok, de még-is fenki nem 
találá a' tzélc. Az , a' mi leg-inkáb' 
fegét a' tekélletefségre, az okof-
ságnak jósága ; mivel - hogy min
den gyakorlatofsági a* jóságos tse-
lekedeteknek , ha áz okofságtól 
nem igazgattatnak, fem azlílennek 
nem tetízenek , fem jóságos tse-
lekedeteknek nem mondathatnak. 
Szent Antalnak igen nagy kívánsá
ga volt mártiramságot (zenvedni; 
az-bkáért a' Mártírokat követte, 
mikor a' mártiromságra vitettek, 
eroíitette, és biztatta őket; és 
fzomorú vők-, hogy kívánságát el 
nem nyerhette. Egykor gondol
kodni kezde, ha caláltatnék-e' va-
lamelly fzerzetes ember a' pufztá-
bad, ki aanyi ideig lett volna ott, 
a' mint ö; és meg-jelenteték néki, 
hogy vagyon egy tekélletesb' ó-ná-
lánál, és ez Remete Szent Pál vól-
a a , ki meg-keréfteték, még-talál-
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taték, és végezetre el-temettetéfc 
tőle; és örvendezett, hogy étec 
meg-látta volna. 

11. El-k&zelgetvén a' Szent An. 
tal életének vége, meg-iátá'lé-ék
ben , hogy az Angyalok Mennyor-
ízágba vinnék ótet, és az ördögök 
meg-akarnák gátolni az 6 úttyát,. 
eló - fzámlálván némelly véckeit, 
mellyeket ékében tselekedett volt. 
Kinek mondának az Angyalok: 
Nem fzükség olly nagy fzámót tar
tani azokról a' vétkekről, mellye
ket ífiúságában tselekedett; mi
vel-hogy azokat meg-gyónta , és 
botsánatotr nyert. Hanem ha va-
lamelly vétket tudtok, melly et tse
lekedett volna, minek-utánna fzer-
zeceísé lett , nyilatkoztaísátok ki 
azt. Az ördögök nem lévén, mit 
mondaniok, fzégyennel menének-
el. Szent Antal íökaknafc a' tanít
ványi kŐzfil meg-jelenté, hogy az 
ö halála el-közelgetett volna, melly 
olly nagy fzomoruságot ízerze 6-
bénnek, hogy a' lábaihoz borúiván, 
azokat tsokolgatták, és meg-ölel
vén ötét, azt mondották : Oh é-
des Atyánk ! melly' ízegények lé-
fzfink nálad nélköl! Oh Antal a' 
Szerzetnek ditsöfsége , miért hadíz
ei minket? Ah maradgy-meg mi ve
lünk; avagy vigy-el minket ma
gaddal. Ö pedig vigaíztalá őket, 
mondván, hogyazlftenakaratya vol
na; és hogy immár eléggé meg-tanit-
tattak volna, és tudnák, mit kellyen 
tselekedniekj hogy ödvözullyenek: 
eröfíité oké t , hogy álhacatoíTok 

Hhh b 3 len-



"ifi 4 Szent Benedek Apátur éíete. 
lennének , mert kiaek - kinek el-
k&zejgetne az utolsó napja. 

i a . Az-után kéc ízerzetes em
berrel , kikhez igen bízott, mefz-
fze méné a' puíztkban, és kére 6-
ket a' ízeretetért , mellfel 6tet 
ízerecték, hogy majd által - men
vén ez élecból, temetnék - el otc 
s& 6 teftét, és íöha fenkinek azt ki 
ne nyilatkoztatnák. Ezt pedig azért 
tselekedce, hogy fenki ne tiíitelné 
az & teftét, mivel-hogy éltében 
mindenkor futott a' tételéttől. A' 
két ízerzetes emberek, fok k&ny-
hullacáfokat óne&zvén, meg-igirék, 
hogy kedve-ízerént tselekednének. 
O pedig térdeire alván, kezeit az 
Égre emelvén , ájtatoíTan k&nyör-
gc az I'ftennek az Anya-fzent-egy-
házért: és ki-adá lelkét, ki a' men
nyei boldogságba vitetek az An
gyaloktól, a-' hol mind órékké ör
vendez az 6 jó tselekedetinek 
jutalmával. A' kéc tanítvány el-
temeté az 6 teftét, a'mint rendel
te vala. Némelly Szenteknek ki-
vált-képpen való privilégiumok va
gyon az Iftentél, hogy közben - já
rójuk legyenek az embereknek, 

bizonyos ízfikségekben. Azt mond* 
gya Szent Tamás, hogy az Itten' 
privilégiumot engedett Szent An
talnak a' tűz ellen ; nem tsak a'" 
világi, hanem a' pokolbéli cfiz el-
len-is. Sokakat ízabaditoct-meg az 
Iften a' tuztol, kik eliez a1 Szent
hez ájtatoűak voltak: és még ama 
rettenetes tőztől-is még - fzabadi-
totta éket, a'mellyre kárhoztattak 
volna az Ö b&flók miatt, és meg
intetvén az 6 veízedelmekról, tai-
nek-elótte azt (zenvednék, meg
tértének az Iftenhez, penitentziát 
tartottak , és üdvözöltek. Szent 
Antal Apátur életének fzáz. 6c efz-
tendejében hólt-meg azon a' na
pon „mellyen az Anya-fzent-egyhaz 
az 6 Innepét Tzenteli, Boldog Afz-
fzony havának 17. napján, K.ri-
ftus Urunknak 35-7. eíztendejében, 
A' Szent Antal ^tefte, Ifteni jelen-
tés-ákal meg-taláJtatott, Jufzriniá-
nus Tsáízár idejében. Alekfzandriá-
ba vitetett, , és Kerefztelö Szent 
János Templomába tétetett, ; Az
után pedig Frantzia Orfzágba Bktz 
váraísába vicetett. 

Szent BENEDEK" Apátur élete. 
Sent Gergeiy-áltat f&nmába foglal

tatott. 
í . C<25ent Benedek Olaíz-Orfzág-

KJ ban, Nortzia nevű városban 
IzSletetc, nem meízfze Romától. 
Nemes Atyáktól ízármazotc, és még 

kisded lévén, Romába kűldé 6tőc 
az Attya, hogy a' deák! tudomány
ban gyakorlatik magát, mellyben 
jó darab fidíit cő'lce. De az-után 
meg-gondolván a' világnak nagy 
vefi-edeitnic , és hogy fokán az &., 

tanó-
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traóió tárfai kőzöl ifzonyú rút az Mennek, hálákat adván néki,-
vétkekbe efnének , meg-engedvén hogy meg-fzabaditotta volna ^ótet 
az ifiúságnak dűhőfségctől mago 
kat vifeltetni: félvén, hogy 6 - is 
úgy ne járna, azt itilé , hogy job' 
volna az Klen fzotgálattyára magát 
adni, annyi tudományok -néíkül, 
és üdvözülni, hogy-fem fok tudo
mányokkal ótet meg - bántani, és 
ei-k.árhozni. Ezt meg-gondolván, 
el-hagyá a' deáki tudományoknak 
tanulását , el-hagyá az Attyának, 
Annyának, és minden attyariainak 
kedveskedéGt , tellyefséggel az' h 
ftennek akarván adni magát. E' 
végre el-indúla egy pufzta felé, 
melly távúi van Romától negyven 
méiy főidnire , mellyet Szublakus-
óak hinak. Minek - előtte Benedek 
arra az helyre érkeznék, elől ta-
lkla egy Remánus nevű fzerzetes 
.embert, ki beízélgetni kezdvén Be
nedekkel, meg - érté tóié kívánsá
gát , és el-tekéilett fzándékát. De 
látván ótet kevés idejű, és gyenge 
ifiúnak lenni, kicsinre bótsSilé 6-
tet. Mindaz - által ditsiré ótet a' 
jó igyekezetért, és azt igiré, hogy 
fegétséggel lenne' néki. Tárta-is 
•lén néki, míg az Iftencől vezérel
tetvén , egy barlanghoz érkezének, 
egy hegynek bizonyos hafadékja-
kóz&tc, mellyhez igen nehéz "fa
radsággal járulhattak. Ezt az helyt 
maga lakására váiafzcvan Benedek, 
Qtt marada. 

1. Bé-méne Benedek a'barlang
ba , és térdeire alván, és kezeit az 
égre emelvén : beízélgetni kezde 

világtól, és az 6 toréitól. Én U. 
ram, és én Iltenem, itt tsak egye
dül te-veled akarok lakni. Immár 
fem Atyám, fem Anyám, fem tifzt-
ségek , fem gazdagságok , lem 
egyéb világi dolgok meg nem el--
lenzenek engem, hogy te - rólad-
mindenkor gondoikodgyam , te
veled, befzélgeífek , és csak téged 
fzereffelek: Uram fegély-meg en
gem, mert én bé-jöttem ebbe a' 
barlangba, és homályofságba, ben
ned bizakodván, és bizonnyal hí
vén, hogy te meg-fegétefz engem, _ 
és meg-úitalrnafz mindentől, a' mi 
nékem háborúságomra, és botrán-
kozáfomra lehetne. Meg nem_j 
elégfzik vala az Mennek hálákat 
adni az újRemete,azérta'jóért,hogy 
ótet abba az 'helybe vezérletté: 
volna: a hol három egéíz efzcen-
deig marada, bójcőléfekkel, és nagy-
íanyaruságokkal öldökölvén a' ma,-. 
ga teftét. Az ó étke vők, a' mit 
néha Románus adott néki, ki egy 
tzéllában lakott nem igen méízíze 
az helytói, egy Deodatus nevű Sz. 
Apácurnak engedelmefsége, és re-
gulája-alatt; és mikor egy-kevés 
üdét vehetett, egy kis darabotska 
kenyeret vitt Benedeknek. Távúi 
fzóllitotta ótet egykis barangots-
•fcanak jelévél, mert a''barlanghoz 
menni igen; nagy., fáradság volt; 
és mikor Benedek meg-hallotta az 
harángotska fzózattyát, ki-ment 
a' barlangbél, és el-vette az áldáft, 

nrel-
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jnellyet Romáiras hozott néki. Egy
ke vefsé egygyött mulattak, befzéí-
gecvén az Iftennek kegyes gond-
vifeléséröl, ki ókét tápláilya; és 
a' késértetekrÖl, mellyekec fzerez 
nékik az ördög; és egyéb dolgok
nak gyakorlásáról. Benedek min
den dolgokról fzámot adott néki: 
6 pedig biztatta, és vigafetalta 
fitet. 

3. Nem akará az Iften Bene-
áeket tsak' a' Románus gond-vi-
íelésére hadni: ki. noha minden 
módon a' mint lehetett fegétette 
í t e t , mindaz-által néha nem vi
hette végbe Benedekhez való jó 
ízándékát, foglalatos lévén a' dol
gokban ," mellyeket az Apátur pa-
íantsolt néki Történek azért , 
•hogy -egy majorban , nem igen 
tnefzíze oda, egy fzent életű Pap-
laknék , ki Húsvét napja lévén, 
nagy fzorgalmatoísággal kéfzite ét
ket. Kinek ízólla az Iften, mond
ván : Te fzorgalmatos vagy, hogy 
maga'dnak gyenge étkeket kéízit-
hefs, és az én fzolgám éhei hal- meg 
a' pufztában. Nem vára a' Pap, 
hogy egyéb mondatsek néki, ha
nem mingyárt kezébe vévén az 
étkeket, mellyeket kéfzitert vala, 
el-indúla meg-keresni az Iften feol-
gáját. Ebben olly nagy fzorgaírna-, 
toísággal éle, fei - menvén az he
gyekre , áital járván a' völgyeket, 
íel-kerefvén a1 vermeket, és bar
langokat , hogy végtére- Hufvét 
napján reggel, meg-találá az helyet, 
a' hol ízent Benedek lakott. Mi-
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kor egy-máft meg-látták, és Íc5-
fzéntótték volna , egy - kevefsé 
imádkozván, le-ftlének egyetembe, 
befzélgetvén igen nagy (zeretertel,-
Monda az-iuán a'Pap Benedeknek: 
Ma Hufvétnak Szent napja vagyon 
méltó azért., hogy te egyél abban', 
a' mit néked ide hoztam, és va
lami könnyebséget adgy fanyanj. 
teftednek. Felele Szent Benedek: 
Bizonnyal Hufvét napja vagyon, 
nékem, mivel meg - érdemlettem, 
hogy téged láfíalak, egyéb-képpen , 
én nem tudom, mitsoda nap lé
gyen. Monda akkor a' Pap: Tud-
gyad bizonnyal , hogy a' Kriíhis 
Jésusnak Szentséges Fel-támadáfa 
napja vagyon} nem fzabad néked 
ma böjtölnöd, és hogy légyen né
ked mit enned, az Iften vezérlett 
engem ide te-hozzád. El-vévé Be
nedek az eledeleket, mellyeket, 
a' Pap hozott néki, és igen kóízón-
vén, vifzfza téré a'Pap az 6 Szent
egyházába. 

4. Az-után nem íök napokkal, 
történet-ízerént által menvén né
mely Páíztorok, és látván a' ízem 
embert távúi a' fak között*, azt 
gondolák, hogy valami erdei vad 
volna, mint-hogy bőrbe Öltözött 
volt, de jól meg-nézvén az ortzáját, 
efzekbe vévék ? hogy ember volna,. 
Hozzája közelgetvén , fzóllának né
k i , és igen meg-vigafztaltatának az 
6 (zent beízédi-által. Annak-után-
na a' közel való helyeken, hirt té-
nek felőle, és eledelt kerefvén, 
oda hordották néki > jutalmat ve-



Szent Benedek 
vén toie", a* jú intéfekec, mellye-
kec téízeh vala nékik úgy, hogy 
íbkan el hadták a' feslett érk&l'tső-
kec ,és fzenc életet vifelcenek. Egy 

. nap -Benedek egyedfii lévén , hoz
zája méhe*a'kísértő , egy fekete 
madár képében, közel járt repülvén, 
és ugy: az ortzájához k&zelgetetc, 
hogy meg-foghatta yólna: de nem 
akafa ázt tselekedni, söt a' Keretet 
)éléc vécé magáira, és a' madár el-fii-
ta, de á?:Sz'.embernek olly rettenetes 
tefti'kisértecet hagya, hogy foha tel
lyes életében ollyan nem vók né
ki. Az ördSg efeébe juttata egy 
ateízonyt, meüyet Romában'látott 
volt , és a' belsó réfzei égni kez
denek anöak kívánságától, úgy 
annyira, hogy az 6 elméje tántor-
gani kezde, és-azt kezdé gondol
n i , hogy el-hagyván a' puiztat, an-

- pak keresésére menne. De el - j&-
ve az Idea. íegétsége, 6 magába 
fzáíla , és mezítelen vetkezvén, á' 
surfi-töviffek közé veté magát, és 
addig forga azok kőzött, míg az & 
tefte éppen meg - fébeiittetnek , és 
mindén felól tsorgana a' vére , 
él-annyira, hogy a' kisértet fajda
lommá vákozék. Ez orvofság an
nyit hafznála néki , hogy tellyes 
életében foha töblzor hafonló ké
sértetet nem fzenvedett, a* mint 
maga beízéllette a' tanítványinak, 

j . Immár fekhelyeken ki-ter-
Jedett vala a* Szene Benedek hire7 
és íbkan mentenek hozzája, és hal-
gatván az 6'mennyei' tözzeí tellyes 
beteédit, és meg goödolván az & 

Sxcntek Elete, 
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életének íanyaruságát, álmélkod
tak, és fokán magokban teálván, 
meg-jobbitottáfc életeket. "Egyfzer 
egy Gyülekezetből bizonyos Szer
zetes emberek hozzája ménének, 
és azon kerék 6tet, hogy Prélá-
tuííbk lenne nékik, de 6 tudván 
melly fzabadón élnének, monda né
kik, hogy 6 igen kemény ember 
volna , és el nem fzénvedhetnék 
6tet. Mennél inkáb' menté man 
gát Szent Benedek-, annál •' inkár/ 
kiteteték ótet amazok, el annyiraj 
hogy mint-egy erővel egygyeze 
vélek. Annak - utánna igazgatni 
kezdvén a' gyülekezetet', kemé
nyen meg-íedetce azokat, kik fed-
défré méltók voltak, és • er&ften-
meg-buntette azokat, kik meg-ér-
demlették a' buntetéft, úgy, hogy 
minnyajan iteonyodtak t&le. Nem 
mervén pedig mondani.néki, hogy 
menne-el onnét, ne talám az egéfz 
tartományban meg-tudnák az 5 
töfz erkoksöket, egy vifzfza-for' 
dúlt Öxd&gi végezéft tének , hogy 
mérget adnának inriya. Hogy azt 
véghez vihefsék , a' mérget a' Sz. 
Benedek borába elegyítek; de a' 
Szene ember innyaakarván, elsőb
ben a' Kereízt jelét veté a' borra, 
a' mint fzokáíá vol t ; tsudálatos-
képpen roingyárr el - romlék az 
edény, és a'mérges bor ki-6oteték. 
Efzébe vévé akkor Szent Benedek 
azoknak iftenrelenségét, és lábaira 
alván 7 tsendes víg orrzával mon--
da nékik .' Atyámfia, botsáifa-meg 
Iften néktek ezt a' vétket, mei-

Iii i lyet 
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lyet ö ellene tselekedtetek. Nem 
mondára-e' meg néktek,- hogy az 
én erkÖItsim nem fognak egygyez-
ni a' tiétekkel? K.ereíletek kedve
tek -fzerént vaLó Prélátuít maga
toknak , merc én továb' nem aka
rom azt az tiíztec vifelni ti-közöt-
cetek. Ezt mondván, el-hagyá 
őket. 

6". Azt mondgy a Szent Gergely, 
hogy nem remélvén azokban -a' 
meg - jpbbuláít T nem volt vétek 
azokat el-hadní. Mivel ha a' Gyü
lekezetben vannak némellyek, kik 
íegétsék a'-Prélátuft, tifztének jól 
véghez" vitelére, köteles léfzen 6 
hogy igazgafsa, és el ne hadgya 
azt. De ha feriki nintsen, ki ö-
tet fegétse, söt mínnyájan ellene 
vannak, vétek-nélköl el-hagyhat-
"tya azc a' terhet: mert ottan fem-
mi reménsége nintsen az~ elö - me
netelnek. Wzfza-tére Szent Bene
dek az ó barlangjába, a* hová fok 
helyekről annyi nép gyöle, olly 
igyekezettel, hogy Ö meitérek len
ne nékik, hogy azoktól meg-fegét. 
tétvén, kevés űdö alatt, tizen-két 
Kalaíbromat épité, és mindenben il
lendő fzámu*Szerzetes embereket 
helyheztete, egy meg-probált életit 
Szerzetes embernek gond-vifeléfe-
alact, ki azokat igazgatná, jelen 
nem létében. Ö pedig egy Ka-
laftromból másba menvén , mind 
el-járta a' Kalaftromokat, meg-lá
togatván , és intvén a' Szerzetefe» 
ke t , és minden fzukséges dologra 
gondot vifelvéa. Némelly Romái 

: Apatur életé.* 
Fo-emberek," 6-hozzá. k&Idöcték 
kisded fiatskájokat, hogy a Kala-
ftromokban nevekednének, és fzent 
erk%sóket tanóinánakj kik közöl 
nagy fzenc emberek támadtak 
úgy-mint Maurus, és Plátzidus. 

7. • Szent Benedek a' eób' Ka-
laftromok közöl egygyet meg - lá
togatván, meg-érté, hogy mikor 
a' tób' Szerzetefek elvégezvén a' 
SzolosiMác, és térdekre állanának a* 
Karban, hogy elmélkedvén imád
koznának , találtatnék egy ^ ki 
mindenkor ki-akart menni. Az. 
okáért -meg-dorgáltatott, és Szent 
Benedek-is meg-dorgáka őtecr de 
csak két nap jobbitá-meg rnagáu 
Azt akará Benedek, hogy az a'Ba
rát; imádkoznék a' többivel ; mi
dőn azért ki-menne a* Karból, tér
deire alván ,, köny&rge érette az 
Iftennek, és látá, hogy egy rút fe
kete.gyermek, meg-íogá a'ruháját, 
éski-húzza vala ócet. Szent Be
nedek az Ó imádsági - által $ meg-
mutatá ezt az Apáturnak, és a' tób' 
Szerzetefeknek; a/-- után egy vefz-
ízövel meg-íitftgeté azt a' Barátot, 
és az ördög meg-fzégyenölvén az
ért a' büntetésért, mintha ő-rajta 
eíett volna, meg-ízánék késérteni 
Ötét, 6 pedig az-után gyakoríatos 
volt az imádságban, mint a' többi. 

8. Lén, hogy Szent Benedek 
ellen talákaték egy Florentinus ne
vű Pap, ki őtec üldözi vala, ki 
fok gonofzt mondott felólej és azon 
igyekezett, hogy a' kik őtet láto
gatni mentenek, vonnák-meg ma

gokat 



Szent Benedek 
gokat t&le. Hová mentek , úgy-
mon(J, álhátatlan népek? Mivel 
van t&b' annak a' Fráternek azok
nál, %ík a'mi hazánkban vannak?* 
Az' ollyan bunós, mint a' t&bbi. 
Adná Iften , hogy valami titkos 
nagy vétek abban ne volna: mivel 
íbkan találkoznak kép-mutatók e' 
világon, kik fzentséget tettetnek,, 
hogy az ö tévelygéfeket el-hitefsék 
máfökkal; . Vegyétek ' efzetekbe, 
hogy ez ne légyen egy azok-kózül. 
Ezekkel, és ezekhez hafoaló .ízófc 
ka i , igyekezik vala a' Szent ember^ 
nek méltóságát kíffebbiterii. De 
kéveíet hafznált az o gonofz fzor-' 
galmatofsága, mert az Klen azt 
ákará, hogy a' Szent embernek dol-; 

gai mindenkor menekednének_s. 
Mindaz - által a' gonofz Pap meg 
nem ízünék üldózni 6tet , és lát
ván , hogy az ő ízavai kevefet haíz-
nálnának, más efzk&zzel éle, tet
tetvén mintha alamifnát küldene, 
egy mérgentett kenyeret külde né
ki. A' Szent ember ifmérvén a' 
Papnak gonofságát , és tudván, 
mi volna abban a'kenyérben , egy 
tanított hollónak veté azc. Az hol
ló mutatá, hogy irtóznék azt el
venni, és k&röíe jára kárrogván, 
mintha mondani akarná, hogy az 
a'kenyér meg-mérgeíktecett volna. 
Akor Szent Benedek monda néki: 
Vedd-el tsak bizváíl, mert én nem 
akarom, hogy te azt meg - egyed , 
hanem vidd olly helyre, a' hol fen* 
ifi azt meg ne ehefle. Akkor fo-
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gáazt az holló, és el-vívé, és. ke" 
vés vártatva vifzfza-tére. 

9. Ezzel fem fzfmék-meg 'an
nak az iftentelen embernek gonof«. 
sága, hanem tifztátalan életű afe-
fzonyokat kerefe, nyilván való kur
vákat ., és azokat a' Barátok kerté
be küldvén , mezítelen vetkezeté, 
tántzoltatá ', játzodoztatá j tiíztk-
talan dolgokat miveltece , hogy 
a' Barátokat gonofz tseíekedetré 
indítanák. Eízébe vévé Szent Be
nedek , hogy a' gonofz Pap azérc 
tselekedné ezeket a' dolgokat, hogy 
,6 el-menne abból a' tartományból; 
az-okáért némelly Szerzetetekkel el-
méne* hogy máfutt épitsen Kala-
JJromoc. Mikor Florentinus meg
érté az 6 el-menését, igen órfile , 
és midén a' maga házába azért 
vigadozna , imé véletlenül reája* 
romlék a'háza, és m"@g-61é ötét,-
Ezt meg-értvén Maurus a' Szem 
Benedek tanítványa^ követet kül
de hozzá, ki mondaná néki: A-
tyám viízfza-térhetfz immár, mere 
a' ki téged üldöz, vala, meg-hólt. 
A' Szent ember nagy bánattyár 
mutatá az ó ellensége haláláért,, 
mivel-hogy el-vefetette volna az <éí-
demléfre való alkalmatofskgot í ,é*^ 
meg-érté , -hogy az 6 tanítványa 
örvendezett volna annak-az ember
nek haláláért, mellyről keményerj. 
meg-dorgálá ótet', 4s penitentziájE 
ada néki, mikstf vifzízá térs aht» 
a' Kalaítromba-

10. Meg-értvén Sienc Bene-
l ü i % ••• d e k , 



6-2'0- 'Szent Benedek Apituí elete. 
dek, hogy | ' Kafzfzinitó-hegyén még velem , hogy így fildoíz engem l 
egy-kevés Pogányság maradott vól- De várj csak,, én-is oldozni fogom" 
na, minc-;hpgy.A.poüüoak egyTem- a' te Barátidac. Némellyek a' Ka.. 
ploma volt.ott,, az hová a\ pogá- kiírómon munkálkodnak vala_j 
nyok merjtefe áldozatot tenni: A' mellyec építettek, és kó-fák raks 
Szent, ember, az íften tifzteíetének nak vala. A' Szén? ember látá az 
buzgoságától indíttatván, oda aka- 6rd6g6t, hogy azok ellen menne/ 
ra menni némelly Szerzéteíível. Mi- az-okáérc íéi-emelvén ízavát möiv 
kor oda juta, elsőbben a* főidre ve- da a' munkátoknak: Atyámfiai vi. 
té a' Bálványt, el-roncá az; oltárt, gyázzatok magatokra, mert ellene-
és el-égeté azokat aurákat, mellyek tek rnegyen az 6rd6g. De a' go-
a' Templom kőrftl voltak, a'liol a' nofz lélek ( meg-engedvén az, Iften 
pogányok az órdógóket imádták, a' Szent embernek nagyor/ bótsfi-
és azoktól feleleteket vettek. A' létéért) az ujjonnan tsinákacotc; 
Templomot Szent-egyházzá változ- kofáiból le-rontaj és az alatt lé-
t a t a , a' Szent Márton tifztefségére,, vén egy gyermek, meg-61é azt. A'i 
és egy Kápolnát épite ottan a'Ke- Barátoknak igen nagy fajdalmok 
reíztelöt Szent János tifztefségére. lén ezen : de a' Szent ember meg-' 
O t t ízerze magának hajlékot, és parantsolá, hogy a' meg-hqlt gyér*' 
íbkac, hiva oda a' Szerzetei! köziül, meknek óízve - romlocc teftét vin-: 

, és egy igen nagy Kalalixomot épi- nék az 6 czéllájába. Bé-zárá ma~. 
te ottan. OUy (erény, és kelleme- gát a' kamarába a' meg-hólt teltei, 
tes volt azokhoz, kik oda mente- és mind addig meg-rnarada az imád-/ 
nek az Apolló imádásáraj prérli- ságban, hogy mikor meg-nyicá az 
kálván nékik, mtyén, és oktatván ajtót, kezében tanya vala a'gyér-, 
&kec,, hogy Bálványozok mentek meket elevenea. Ez a* csuda k*i-
oda , és Kerefztények jöttek-vifz- hjrhedék az egéfz kórul való tar-
íza_j», cományban. 

Í I I . Igen vifzfea-tetfzék az őr- ,12. Az-ucán egy ízegényt paraPzc, 
dögnek, hogy tőle az 6 régi háza embernek gyermeke meg-hala, ki 
ed-vetetett volna, és látható - kép- azt ólébe vévén, a' Szenr Benedek 
pen elejébe menvén a' Szent em- Kaíaitromába vívé: de akkor a'Sz. 
bérnek, kiált vala, mondván: Ah ember nem vala a* Kalaftromban J: 
Benedek, Benedek I És mivel-hogy- az-okácrt a' parafzc ember az ajtó* 
a' Szent ember nem méltóztaték ba& hagyván a' fiát, a' Szent em# 
néki felelni j .hanem tsak vállait bérc kerefni méné, és,meg-talályán 
fordicá néki , az őrriőg inkáb' kez- otet, nagy ízóval kezdé mohdani; 
dekiálrani, mondván; átkozott, Benedek add-megRékem a'fiarno^. 
és sem Benedek, mi kóz&d néked oh Benedek! Monda néki a' Szene 

ember? 



Szeá& Benedek 
smberí' Mikor vettem-el a' fiadot, 
hogy oliy/ígen_ kéred én tóiéra í 
Beleié a' paraízt ember : Nem moa* 
dom » hogy C9 vetted-el a" üamot,;r 
hanem mivel'-.hogy- megíhóír, k ó -
nyörgók néked ^ ;tárhafzd-fel ócet;; 
Szene Benedek a* m%-hólt gyer
mekhez tn é,ne ,• és térdeire alván,, 
taandai Úr, lítea, ne tekints _a«v 
én.Mneimre, hanem énnek az em
bernek, hkéte, könyörgök néked,; 
hogy ezt* az halottat hozd - viízfza 
az életre , had' áksőiteísék a' te 
neved : én - bennem te Izolgádban^ 
Még fel nem kólt vala az'imádság*; 
tál., mikor a? gyermek mag-eleve,-! 
nedvén lábaira állá,, ki-moadhatat* 
fen nagy óromére az attyánák. 

i j . Egyfzer. Szene Benedek, Pla-
tziduíí a' tanítványát:, ki ;ax-utáhi 
Mártír ,y ól t , -.egy edénnyel. &'r fö.-n 
íyV v'izré kSidé ,, ki mikor yizefca'. 
karna meríteni,- béí-esék a':fblyó: 

vizbe. Látá azt a' Szent•',Atya p. 
de nem. telti ízeméivel, mert a' 
tzéiiában vala, hanem az íften je-: 
lentéfe által. . Meg-parantsolá Mau-; 
rufttak más egy tanítványának,hogyl 
menne^el Plátziduíl; ki-fogni Í'-.ÍCM 
lyó-vizból. Él-ménvén Maurus, 
mikor a'folyó-vízhez juta, immár 
Plátzidus távul vitetett volt a' part-; 
tói. Maurus rheg r akarván ízaba-r 
dicani Plátziduít, a1 viz hátán, kezde 
járni, ,;és el nem meróley hanemi 
mikor oda juta, a'hol Plátzidus :va-. 
la , foga ó te t , és ki-voná a' vizból. 
A' fóldre érkezvén, efzébe-vévé,. 
hogy a' folyó vizén fzárazn.lábakkal 
arc volna* 

; Apátur életei* éi'ú 
14. Szent Benedeknek a' pro-' 

fétálas lelke-is adatott volt. Mivel
hogy Tótila á' Longobárduíök Ki
rállyá: j .el nem hívén a' mit Bene*. 
defe'KÍSl mondottak, még akara. 
próbáim, hogy- az-után meg-tsu-
follyá Ótet; a" végre Király rubá-r 
jába óltozteté égy ízolgáját,.és fai 
eárfásággal káídé ótet aV Szent enu£ 
bérnek látogatására, azt Kiáltván, 
hogy a 'mlnaZ a': Király. : Mjkoir 
Szent. Benedek látá ótet r mondii 
néki : Add vilzíza Tótüának az S 
Királyi ruháit, és elégedgyél-meg 
a'-.te állapotoddal. .• Minnyájan ál-s 
mélkodának , • kik aze az álndksá-t 
got xselekednL mentek vála. Azr 
után a' Király fzefnélye-fzerént oda. 
méné, és Szent Benedek meg-fed-
dé ótet némelly . kegyetlenségírói» 
meilyeket cselekedett vala; és' meg-
ni.ondá ' néki, ' hogy.iőz efetetidé 
alatt meg-halna, és úgy lén. 
v; t f * Egyízer egy ájtatos jó ba-< 

ráttya két palatzk- bort! kölde né
ki ajándékon , de a' kóvet el-rejté 
egygyiket azóton, és tsak egygyet 
adanéki.: ASVSzent ember izére-. 
cettel véyé azt., és monda' a1 k i 
vetnek: Magadra Vigyázz fiam, hogy 
ne - igyál a? ináfik pálatzkbéli bor
ból, mert'abban.ártalmas dolog va« 
gyón. ' A' 1̂ 6vet Tzégyeriaélbétel
vén , a palatzkhoz fröefte', - meityet 
el-réjcett;i Tála, 'hogy« meg-látna 
mi volna benne, és látá, hogy egy 
rút 'kígyó; méae:ki bélőie. ;;Egy Ba
ját gyakraakértfzabad&ágot, hogf 

• el^'eonflaiW^alaíkoainból, -és.a'. 
Iii i 3 Szent 



4zz Szeaít Benedek Apátiíf-jfíetd 
Szerit ember inem- akart néki Sza
badságot adni, amaz vakmerőkép
pen eí-akara menni-, jáe mihent ki-
méne a? Kálaftromból., mingyárt 
eleibe-álla egy Sárkány ._, meilyet 
látván, vifzfza-térc nagy félelem
mel, és kiáltMkl íegétséget kér
vén y-és .az után .álhatatos lén a' 
Kalaftrornban. '-..:.' 

. . 16. Egy nagy fó-emiíer fe- Ba-
3Bttá. lén , és Szent BeneÜek vatso-
rálváiv egy eitre^-az az ifiú Barát 
gyertyát tart vala kezében, hogy 
vjlágoftágot adna "néki. .-Mid&n ezt 
jmvekié , a' kevélységnek kisérték 
te'fitkézék elméjébe, és monda ma--
gafean ;. Kitsoda ez ,. a' kinek én 
világofságot téfzek ? és ki vagyok 
én j hogy ennek gyertya-tárcája let
tem í Néki kellene inkáb' gyergyát 
tartani nékem, és nem. nékem.6 
néki , inint-bogy o nem.olly nagy: 
jiemb&l való, mint én. :rMeg-jeben--
tetének - az ifiú Barát gondolati az 
Iften fzolgájának; az • okáért mon
da néki r Fiam. resd a' íiivedre a' 
Kereíztnek jeiéc, és ne adg-y: helyt 
annak, a' mit gondalízi. Ha pedig 
ilkndSnek látízik néked.,- ily - le 
az afzcalhoz vatsoráinj,. és én gyer
tyát tartok néked. • Az ifiú Barát 
ez igéket -halván , ...eízébe .yévé, 
hogy. a' Szent ember meg-iímérte 
az £% gondolatit., ,és,meg-Jz.égyerHM-
vén, attól a késértettM meg - fza-
badúla. 
- íj. Sz-.?JBenedeknek egy Sko-

láfetika nevi\ n-énnye vala , ki ha« 
lwdí>káj)pax< az. Itten -fzolgáiattyá-

ra adta magát, és az Ápátzáknkk 
egy Kalaftromába bé^rekefzkedve 
lakott. Szent Benedek miipden.eíz-.! 
tendóben' egyízef • ennek (ilátogatk* 
sáíu ment: ezMS'ki-mebt'iegy ház< 
ba y nem meízfze a' -Kalaftromtal 
és ott látogatták 's vigafztakáfe 
mind ketten egy - máft. Igyfzep. 
egéfz nap- e^ygyfitc raaradának^ 
IÉteni dolgokról beízélgetvén, Eífoes 
lévén, a' Szsnc ember-: viíiíza .akar* 
menni a* Kiakílrómba ; : de a' nén«-
nye azon kére Stec, hogy marad* 
na-meg ottan étfzakára, és beízeV 
geínének egyetemtíé;^' Szentek; dk 
tséfségéE&ly ésegyéh lelki.dolgofo 
lóL, Szent Behed"ék'; íemmi-képpetÉ 
nem ákara maradni.- \;AzT,okáére. 
Skoláfztika kezeit fel-emelyén , fok 
konyhullat4nal kőny&rge az Iften-
nek, és őlly nagy zápor-eís6 támada/ 
meűay-dorgéfekkel,, és vilíámáfbk-
kal , ; mintha alvilág ,e]vvégezód-
nék. Meg-ért vén ar dolgot, mon
da néki Szent Benedek: Néne! mit 
mivelcél ? Felele Skoláfztika: Én 
kérélektéged, esnem aka-rálmeg. 
halgatni; • kóny&rgék az ••'Ifteiinek, 
és. meg«halgatai engem:1 Í.Ez így 
lévén , azo n éjjel egygyfitit maradá-
nak ,.. Szent gyakorlatoíságokban 
töltvén .mind éppen az t , reggel 
pedigiSkoláíitika vifzfza-tére?é' Ka-
laftromba, és Szent Benedek az 6 
SzeEzeteíjhfiZ méné. Az-után há
rom nappal,. látá a' néqnye lelkét 
galamb képében fel-menni az égbe,-
az-okáért az ó teftéért k&lde, és 
az •' oaiKalaftromabain temeté azt., 

Máízor' * 



Szent Bernárd Apátur. élete. &zj 
Maízor pedig a' Kápuai Szent Ger-
mánus Pöfpók ielkét-is meg-látá, 

fel-rtiéífé Mennyekbe. Egygyik k$-
zölök,, kik látták ez látaft, Szene 

ki t az -Angyalok, mint egy tfizes .^faurus -vala , ki Frantzía-Orízág-
golyobisban vív ének az égbe. ka. :mégyen vala, Kalaftromot épi-

ig . - El -közelgetvén immár-a' tceai a* Szent Benedek Szerzetének. 
Szent Benedek 'halála, meg-ielence -ínátek a': dicsőséges Szentnek halá
szt (okaknak az 6 Szerzetei! közöl, la taálc iKriftus urunknak. .742 efz-
Hat nappal az elótt meg-nyittará tendefében ,.-Bojt más havának 11, 
a1 koporsóját, és mingyárc egy ha- napján, Nagy-Szombat lévén-ak-
lálos hideglelés k&rnyái-íogá ótet , -kor. Életének betven-kettodik eíz-
végezecre a' Kápolnába vitec'e ma-
gac, a' hot a' Kriftus Jésus Szent 
Teltét magához vévéa, ki-adá lel
két az lítennek. ' Ugyan azon a" 
napon ketten az b canitványi-
kózúl j egy igen.fzép fényes utat utáhna-padig máshová vketék, mi-
láiának, meily a' főidről az égis ér .vei '.bizonyos barbarus népek O-

tendejében. ̂  A' Kafzfziüs hegyes 
-való Kalaftrarrsban., a* Kereíztéld 
Szent János Kápolnájában -cemét* 
tecék , a' hol az S nénnye Sko-
iáfztika temettetett vala. Annak-

vala, és HSbzzájok közelgetvén egy 'lafz?-Qrízágrai.ki-&tve^i>' el - ronták 
tündöklő fényefségben j6Ítózött_a a' Kafzfzihus hegyéa való- KLala-
"ember, monda •. nékik : Ez az ú t , ftromac. 
mellyen az Itten fzolgája Benedek ' 

Szent BERNÁRD' Apátur .életed • 
Guilielmus , is Bemárdus Apátu-

•rok.} és Goizfréius Barát-által 
nKg-ir.átott. • 

C. CjZsnt Bernárd Frantzia - Qr-
O fzágfean,., Bordónia tartomá

nyában y Fontánus nevű helyen ízü
letek- Tekéntetes .nemzeta volt. 
Az Attykt Teíztzelinusnak, és az An-
nyát Altzidának hitcák. Tefztzeliiius 
az hadi" meíterséget gyakorlottá , 
fűi meg-tartván "azt a' tanúságot, 
meüyet Kereíztelé Szerit János 
adott a' vitézeknek, kik kérdették, 
mit tselekedgyenek, hogy Meany-

orfzagba mennyének; Luc. 3.ÍM4. 
meny ez vélt: Senkíc ne verjetek, 
fe ne patvarkodgyatok: és meg-
elégedgyetek*' 'zoldótokkal. így 
Teíztzelinus 'gön'oízt, nem mivelvéa 
telebaráctyknak ," és igen igyekez-> 
vén az Iftennek kedvében lenni', az 
hadi meíterséget gyakorlottá,' bő-
csülletes tífzteket vifelvén. Altzi-
da az 6 felesége,! ki,hafonio-• kép-
pea ájtatos ízsoígáíája vófc azlíten-
aek , hat fiakat "ízüle-, kik Mind" 
Barátok voltak j é^ égy leányt, ki
ttek férje lévén fzabadságot kére, és 

Ajá-



-624 Szent -Bertíátd Apáiujr éielc. 
..Apátzává lén,- Mikoc * Atel ia fiat -vántj. mint pedig azért-j inert'lá-
ízfilt , kezeibe vette aizc ^ és a' zonyofsá le t t , hogy- a' volna az& 
Kriftus Jésusnak ajánlotta; maga .fzfJetésének órája. ;Immár húft 
tejével tartotta, azzal egygy-íkc jó efztendos lévén, bizonyos utat iá-
€tkóks6knék, indulatcyát ádván_» 'ra •.,' és egy ejtve. bé - fzálván egy 
néki. Mikor az-iuán a* tejtől ei- ÍJiázhoz, azháznakígázda^aízízonya: 
•yalafztotta,, kémény étkeket adott .látván 6.tet. ízép fzemélyft ifiunafc 
,néki, mintha fierzetes életre, tani- Jenni, meg*ízereté otet, ésel-fg, 
tana ótet. Mikor Szene Bernárd- letkezvén ,a' maga tifztefségéról. 
dal nehézkes volna, látá álmában , knmár étízaka lévén, és Bernárd 
mintha az o méhében" egy .fejér alunni. menvén, a* felé kezde tnea-
-kojyketske vólna^ ki er&.ffen ugat- ni a' kamarában;• a' holBernárd vâ  
na. E16-befzéüé e'láiáft. egy Szent la , ki efeébe "Vévén, hogy bdá 
emteemek , ki monda néki: Te aij- menne, meggondolván beízéditj 
jnyít'léízéíz egy igen. jó ebnek* ki és tselekedetit, tnellyekec néki je-
6rízni fogja az Iften házát, éserMen lengetett v a k , meg; érté, mi végre 
fog ugatniazö.eiíenségi elíeny mert menne hozzája az aízfzony ?.. az; 
jele*jóIPxédikácoriéízeo,ésfökakat okiér t ; ^ófen 'kezde kiáltani* 
nMíg-gyílgyit i %z & orvosló ínyelvé- ío lvaj , tokaj i á' tób' emberek^ 
vei,, és mennyei tudományával. kik az házban valánaic , fel-zendö" 

x. Bemard még kisded gyermek lének, . és az aízfzony kénfzerirte-
Mvén^és: a'fejének igen nagy fajdal- téfe vifzfza menni az hajlékába. U-
nmt fzenvedvén T hozzája méné egy -gyan,azon történek iímég kétfzer 
fén af i í lanj^ hog|.tó^éEVQfolíya..: néki azon éjjel, mivel a' ízemtelen 
i t e t , bizonyos bfivolés bajóláífal, és afzfzony igen meg-ákalkodék tifz-
baboná^ befbe;Eéléíekkel-.r.;: de ,S Sz, tátalan igyekezetében, • és minden 
Lélektél viféketvén,. .eí-tafikál azt módon hozzája akara kőzejgetni, 
magától,és-nem.akarahafanlü orvof- azt gondolván, hogy az'ifiú bizon-
aagokat. Ez tselekerfete. tetfzék a2 I- nyal-valami tolvajt alítana ott les- • 
ftennekj.ésmeg-adaték iiéki egéfeé- RÍ,-és azért kiáltana? 6 pedig re-
geJEgyízerKarátsonéjjen egy Szent- niéftli vak , hogy ki-hozhatná ab-
egyházban lévén Bernárd ar reggeli ból a* vélekedésből:, tsak vélefzól-
Szoíofmákon, igen kiváná bizonyos hatna, és kéréíivel annyit tehetnef 
éráját meg-tndni, mikor fzáletetc hogy a! maga kívánságára vehetné 
a''K,riitus. Meg-jelenek néki -jésias y fkec. . De Bcr-nárd minden dolgot 
ujjöttíian íziíletett gyermetské ké* j ' í efzébe vévén, mihent érzette,1 

pébeni melly igen: nagy örömére hogy hozzája közelgetne, min-
vólt néki; mint azért,, meir látta gyárt kiáltani kezdett, hogy a1 

az Urat , kit a' világ olly igen kir tolvajok meg-akurnák ótet lopni; és 



Szent léniáid 
illyen módon meg-óítalmazá ma* 
gát az afzfzonytól, hogy még csak 
egy fzót íem fzólhata néki. 

3. Az-után nappal' lévén j am 
útra indúla, és némellyek, kik az 
6 táríaságában voltak," meg-kér
dek ótet minémó álmot látott vol
n a , mikor tolvajt kiáltott, mert 
tkfzaka három versbe kiáltotta azt, 
és 6k minderikor oda futottak, de 
tsak egy tolvajt fem láttak. Fe
leié Bemard: Nem álom volt az , 
mert egy aízfzony hozzám akart jó-
a i , hogy e'-lopja az én fzöze&ége-
m e t , " melly viízíza nyerhetetlen 
di'ága kints. De hogy azért kevély 
ne lenne, meg - engedé az Iílen, 
hogy az-után igen nagy tifzcátalan 
kísértetet ízenvedne : mellyre al-
kalmatofság vol t , "mivel Bernárd 
látván egy fzép afzfzonyt , meg-
nézé azt egy-kevefsé, melly néki 
olly nagy kísértetet ízefze, hogy 
éppen égni kezde, mintha egy ke-
mentzében volna ; mindaz - által 
magába fzálla, és magát el-fzégye-
"nelvén le-hajtá ízeméit a' földre, 
és, módot kerefe benne, hogy te
liét ílíéndő-képpen. meg - bűntefle, 
és attól a' késértétr.61 meg - fzaba-
dúllyon. Akkor tél lévén , Ber
nárd bé-méné egy kertbe^ a' hol 
igen hideg tó-viz vala, és ruháját 
le-vetvén, bé-mene abba a" tóba, 
és annyi ideig marada ottan , hogy 
csajpr alig, őfzve nep fagyna, eV 
meg nem halna. De meg-fegéttet-
véri az íftentől , kinek fugalláfa ál
tal tsJekedte azt 3 életben ma-

Szcntek ijste. 

Apátür élete. ézf 
rada, és attól a' késérteáM meg* 
ízabadúla. 

4. Annak-aóuna látván, hogj* 
a2 •$ Mp fiemélyéérc , az őrdŐg 
fok aízfzonyokat fel indítana, kik 
ótet háborgatnák, és hartzolnának 
az 6 tilztasága ellen ; bogy magát 
ettől a' veízedelemt&l meg - fzaba-
ditsa, bé-akara menni a' Szerzetbe1. 
Az Anya gyakran meg-emlekezi 
véri a' látásról, meByet mikor Ber-
nárddal nehézkes volt, látott vala , 
és annak magyarázásáról j hogy a' 
látás bé-tellyefednék; mikor Ber
nárd még kisded volna, az Iskoi 

lába jártára 6tet, hogy a'deáki, és 
Kerefztényi tudományt meg-tanul
ná. Az ifiatska jó elméjű lévén, 
és az Iften malaízcyától meg-íegéc-
tetvén, kevés üdö alatt -nagy elő
menetelt tén. Igen hajlandó volt 
Bernárd az ífteni dolgokra, és vifz-
fza-tetfzettek néki a' világi dolgokj 
fzerette a' magán valólakáft, és 
ritkán láttatott a' tanólás, avagy 
az ház kivűl; igen engedelmes volt 
az Attyának, és Aranyának: ked
ves, és kellemetes mindeneknek: 
tifzteletes, és fzemérmetes; kevés 
befzédü; és igen ájtatos volt, és fze
rette az imádságot, Mindezekben a' 
dolgokban, igen fegétette <ket az 5 
édes Annya, ki a' világon élvén fzer-
Zenes életet vifclt, a' ruházatnak alá-
zatofságában j az ételnek niértékler 
tefségébea, a gy&ny&rűségnek , és 
"világi pompának ©1-távoztatásában, 
teltének bójtéléíekkél , vigyázá-
fokkal, és egyéb lanyargatáfokkal 

Kkk k való 



' 6z6 • Ss8$éfc ikfnátc 
•való őld&kj&élíén,, ütt^^olgadfe.j. 
és alamifnálkodáfoknak gyakorlás 
fiban.. > lilyei ^ j ádaű^ l sén^ '^ene 
afzfzony-jáílar. j..©s4^ind<ít5|árjL Sait-;, 
.kiv^k-kéjgÉpeíii B^márdot'S' ..maga 
Rőv~etésir.é{a? fenn tselekedetekben, 
ki^mulék ef világból,: 

5. Szene "Bernárdnak az Annya 
halála íegétségére lén, högy.mcgT 
gondollya a* világnak vefzMejmiü, 
és el-fnffon azoktól,íbé-reiíefzcyéQ 
magát egy. Kalaffromba. A' Tziízter-
tziai Szerzetet válaíztá magának, 
mellyet az-elótt tizen^őj;, éíztendő-
vel, egy Rubertus Aew&-.Szepp A-
pátur rendek- vala, a';- Szerit .'Bene
dekregulája alatt, aérnslly rénde-
léfeket adván ahoz. . Végezetre_s 
Bernárd b4-menyén abba, noha nem 
6 vók annak a' Szerzetnek fő fzer-
zője, mindaz-ákal igen m$g-őr.eg-
b i té , és fel - ékeiké, azt. Minek
előtte a' ízerzetes ruhát fel-ven-
né , fzólla az attyafiainak, és né-
melly barátinak: kik noha elsőbben 
ellene mondának néki, rnindaz-ál-
tal 6 olly okos befzédekkel fzúila 
nékik , hogy: meg-térité őket , és 
magával harmintz embert vezérle-r 
bé a' Szerzetbe. Mikor Szent Ber
nárd bé-ment a' Szerzetbe, közel 
huízon-három eíztendós volt. Olly 
igen az Iftenhez ragafzkqdottj hogy 
•magát éppen néki adta ,„• 'és úgy 
játízott , mintha érzékenységivel 
.magának nem ízolgálna. Ei-mul-
ván az 6 próbálásának egy efzten-
dejé, és meg-k érdet vén , minámft 
padláfa, volna az 6 ezéilájának , és 

hAfkm '-életei 
faa, meg~vólna-e'íedve, vagy nem 
pem tudta meg-mondani. A'Szent
egyháznak harqm ablakja lévén 
.BíJlyeke-nj bé-jőtt a' világofság, & 
mindaz-ákal efzébe .nem vettess 
hogy tőb' volna egynéL Az 6 iéf. 
ke olly foglalatos vóít az Iften-
bén minden . érzékenys-égekkél' 
hogy látván snem látott,,. és halváa 
nem hallott. uNéha- magában fzál-
lőtt , és mondotta: Bernárd., Ber
nárd mit jöttél tselekedni a' Szeri 
zetbe ? Ezt mondván ,' igyekezte 
követni a* Kriftus Jésuft, kiről azt 
inondgya Szent Lukáts: Jésus tse-
lekedni, és tanítani kezdett; A3. 1. 
így Bernárd minden dolgokban, 
.gyakorlottá magát, és az-után in
tett egyebeket, hogy azokat, tse-
lekedgyék. 

6. El-vala még Rubertus annak 
. a' Szerzetnek Funclátora , ki Szent 

Bernárdot, és a' többit, kik véle 
egyetembe bé-mentenek a' Szerzet
be , fel-őkőztetce : és . mint - hogy 
nérneilyeknek azok-kőz&l, fő-kép,: 
pen a'SZf Bernárd attyafiainak,, fele
ségek vala, kik fzabádságoc adtak 
vók nékik, hogy Szeriesefekké le
gyenek : egy Kalaftromot épiténekj 
mellybe bé-mennének azok az ájtatos 
afzízonyok , egyéb fok, afzfzonyjallá-
tok^l egyéterabejkik egy társaságban 
S4.,é.íetet*xUeíének^ Ottan Rubertus 
egy.; Kalaftrornot akara építeni K.lá--

» rávallis nsvu helyben , : és* mint
hogy Bernárdus nagy jóságnak , 
és okofságri^kjelenségét látá, 6 
reá bizá, H*ogy meg-é^pitené azt a' 

"'"." J , Kala-



S2önt BernárH 
Ka'aflrömot, és annak Apárurává 
tévé otet, és fok Szerzetefeket kftl-
de o-véle, kik fegétenék ötét, és 
engedc'mefek lennének néki. Es 
noha némelíyck azok-kózüi -éreg-ü 
bek volnának Szene BernárdnáT, 
és régiebbek a' Szerzetben , és job' 
egéíségöek , mivel Szene Bemard' a' 
nagy fanyara penitentziák miatt, 
mellycket cselekedett, igén bete
ges vala : mindaz-altal fen ki nem 
találtatott j a' ki neheztelné, hogy-" 
6 volna Elól-járójok: mert jól lát
ták , hogy 6 mindeneket fellyul ha
ladna azokban a' dolgokban , mei-
Iyek Czókségefck a' Préiáttisnak. 
Abban a' méltóságban lévén Szent 
Bernárd helyhezcecve, és fundálni 
kezdvén a' Kalaítromoc, fok nehéz 
dolgok találák ótet, fó-képpen egy 
igen nagy drágaság. Noha.plly 
nagy fzűkségbén találtatott-, hogy 
nem volt egyéb mit enni magának, 
és a' Szerzeteíinek, hanem-a' fák-, 
nak meg - íott levelei, és mákból 
kéfzittetctt kenyér. Nem nehez
telte ezt Szent Bernárd magára néz
ve > de igen fájt a' fzive, látván az 
5 Szerzeteik olly nagy ínségeket 
fzenvedni. De noha oilyan étke 
volna néki, mindaz-által el nem 
hadta a' penitentziának fányarusá-
gát; igen kevefet alutt, és azt az 
üdót-is íájnálca, mellyet abban tola
tott , azt áütván , hogy az az úd-5 
el - veízett volna. Meg - dorgálta 
azokat, kik fokát aluttak , de fok
kal ínkáo azokat , kiket látott j 
hogy rendetlenül, és nem illenie 
módon feküve atyecak, és hor* 

"Apátu'r életé. 6zy! 

tyogtak; mert azt mondotta, hogy" 
mind az henyélésből fzármaznék 
az. Ezeknek, es a' kik ujjonnan 
akartak bé-menni a' Szerzetbe, azt 
mondotta ,• Vegyétek efzetekbe 
hogy tsak a' léleknek kell bé-men
ni a' Szerzetbe, és, a' teftneb kivfil 
kell maradni. Ezzel azt akarta érté-
fekre adni, hogy a: Szerzetben a' teli
nek íémmi alkaimacofságát nem kell 
kerefni, hanem minden ízorgalma-
toísággal a' lélekre kell vigyázni, 
hogy á' jóságos cselekedetekről jósá
gos tselekedetekre nevekedgyék, és 
nagyob'maiaízcot nyerjen azlftentói. 
Igen ditsérte a' vaftag , és fóitos 
kónc&s&ket, de azért meg - feddet
te azokat , kik rucákat , és bé-
motskoitakat vifelcek , mond
ván , hogy a' ízegénység, nem a' 
motskofság tetfzik az Mennek. 

7. Annak - utánna prédikállani 
kezde , és csudálatos prédikátzió-
koc tén, nem tsak lelki buzgóság* 
gal, "hanem mennyei b&ltseséggel 
teByeíeket. Egyízer az 6 baráti-
től meg-kérdetvén, hol tanólt vol
na annyit? Felele. nékik ;• A' mit 
tudok, imádkozván, és a'mezófc&n 
elmélkedvén tanultam,, és öem_a 
voltak nékem egyéb, mefterito-a.* 
Szent írásban, hanem a* feokrok , 
és a' bök-fák. Világoffon látfzik 
azokban a! dolgokban, mellyekec 
írva hagyott, Jwgy az' 6 tudomá
nya Mennyéktóladabottvókr merc 
mind a'mit-mondott, és irva ha
gyott, a'Szent írásnak bizonyítá
sával eröfíícetce-l és oliyanok az 6 

Kkk k % beiké. 



6z% Szerit Bcrnárd Af>4tur élete. 
beízédi, mint az aranyba foglalt 
drága kóvdc Egyízer prédikál, 
•van , egy igen fzép dolog juta éké
be , de máfeotra akará azt hagyni, 
és úgy látízék néki, mintha egy 
valaki azt mondaná, a' föleiben: 
Miért akarod te azt a' dolgot más 
prédikátziúra tartani; nem adatik-e' 
néked máfzor mit mondanod i és 
így mingyárt ki-mondá azt. Egy-
fzer pedig midőn fok népek gyfil-
tenek volna 6ízve az 6 prédikál-; 
lásának halgatására , mivel az 6 
tudománya igen kedves- vala; hiu-
ságos ditsoSégnek késértete fic-kó-
zék elméjébe , és úgy látfzék néki, 
mintha mondanák.-: Nézd melly 
fok népek,. és melly örörneft hal-
gatnak téged. Akkor egy-keveféé 
meg-álla, és el-aka"rá hadni a', pré^ 
dikálláft, de meg-értvén, hogy az 
6rdóg ízava volna, ki alkalmatof-
ságot igyekezete kereíni, mi módon; 
ízállaffa le-ötet; a' prédikáló fzék-
ból, hogy meg-gátollya a' gyüm&l 
ts6t , mellyet fok lelkek venné
nek ; viízíza-fprdúla, és monda : 
l£n nem kezdettem e' befzcdet á* 
te ízeretecedérc , nem-is hagyom-
cl te-éreced; és így -elő-méné az 
6 beízédében. . 

8. Még él vak a* Szent Ber-
nárd Attya , ki meg-értvén felőle,, 
és a' xbb' fiai feló!, minéma íanya^ 
rú életee viíélnének, és hogy min
den nap igyekeznének: nevekedni 
st' jóságos cselekedetekben, és fzenc 
életben, követni akará 6ket, és 
bé-menvéa a* Szerzetbe, fzencül 

végezé-el életét. Egyízer a' Kala. 
ftromhoz méné a' Szent Bemard 
nénnye, meg-iátogatm ötét: meg
értvén Szent Bemard, hogy a' nén
nye nagy pompával, és világi ékes
ségekkel |&nej nem akará látni; 
haípnló - képpen tseíekedének né-
tftellyek a1 tób' attyafiai k&zfil-is 
kik abban a' Kalaftromban vókak. 
Egy kozölók ajtpn álló íéyén, mon
da a nénnyének: menne dolgára 
és ne várná., hogy láthatta az at» 
tyafjait, és ízólbaííon vélek; mert 
azok Szerzetes emberek, 6 pedig 
úgy látfzik, mintha pogány afz-s 
fzony volnai öltözetében, és ékef-j 
ségében; az-okáért meg-inté 6tet^ 
tekéntené-meg az 6 nagy vaksá
gát t miért fédi-bé annyi felyem-
mei, és arannyal azt a' kevés sarc, 
tfítl^f az 6 tefte. Ama pedig firni 
kezde mondván; Noha én bűnös 
aízízony-állat vagyok, tudom mind-
az-ákal, hogy a' Kriílus Jésus a', 
bfinósökén hólt -meg : és mint
hogy én magamot gonofznak ifmé-
rem lenni, tanátsot kérni jóttera 
a' jóktól- Jojón azért Bemard, és 
a' mi néki tetízik parantsollya-meg 
nékem, és én engedelmes léfzek. 
Ezt meg-értvén Szene Bemard, lá
tására méné néki , a' tób' atyafi
aival : és egy prédikátziót tén néki, 
a' világnak meg utalásáról, melly 
olly foganatos volt, hogy a' nén
nye vilzfza - térvén házába , rneg-
változtatá életét, és a' világon eU 
vén, Szerzetes életet vifele : vé
gezetre addig teonyórge a' férjé-

nek, 



Szent Bernárd 
nek, míg fzabadságot nyere, hogy 
Apáczává leftne, és fzencfii végezé 
életéc a' Kalaftromban.. 

9. Szene 'Bernardnak -egy Ge-
rárd nev& bátcya, gond-viíelo lé-
vén a' Kalaítromban, egy nap hoz
zája méné , nagy fzomorusággai 
irfondván : Semmi -költsége nincs 
immár a' Kalaftromnak, és a' Ba-
rácoknak nincsen mic enniek. Mon
da néki Szene Bemard : reménsé-
gée vetné az íltennek irgalmafsa-
gábanj kinek gondgya vagyqn min
denekre. Ezt mondván bé-méne 
egy Kápolnába imádkozni, és mi-
i>ek-elöcce imádságát el - végezné, 
egy Fó-aízfzony érkezek a' Kala-
ftromhoz, ki Szene Bernárd Apá-
CUrral akara (zóllani. Hozzája mé
he Szene Bernárd, és kérdvén, mic 
akarna > felele az áfzízony: En ezc 
áz áldáft hozeam ; néked , kérlek 
téged, imádkozzál az Iftennek az 
én líramérc, ki kózel vagyon az ha
lálhoz; ezc mondván, jó futnma 
pénze ada néki. Mellyec el-jvévén 
a* Szene ember, monda néki: Térj-
viízíz* házadba, merc örömmel, és 
jó egéfségben fogod calálni a' fér
jedet: úgy-is lén. Szent Bernárd 
a' báctyának Gerárdnak adá a' pénze, 
és monda néki: Máízor annyira ne 
t&rödgyél, hanem' bizzál az Iílen-
ben, ki roindeakor gondoc vifel az 
6 fzolgáinak fziSkségére. 

10. Nagy barácsága vólc Szent 
Bemárdnak Kacalanai" Guilielmus. 
Púfpökkel, ki lárván, hogy Ber
nárd igen beteges volna, a' fanya-
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rú élec miatc, mellyet viíelc, Hu
bertus Apácurhoz méné, kérvén 
ocec, parancsolná meg Bemard A-
páturnak, hogy lenne engedelmes 
néki egy-kevés ideig, merc így vol
na íaSkséges az ő egéSégének. 
Meg - engedtetek ' a' Páfpóknek a' 
mic kére, ki Bernárdhoz menvén, 
meg-moridá nék i , hogy hacalma 
volna rajta; és meg-parancsolá né
ki a' fzent engedeímefség - álcal, 
hogy menne-ki a" Győlekezecből, 
el-hagyván egy-kévés ideig annak 
gohd-viíelését: és egy magán-valú 
házban helyhezcecé öcet, és oce 
nagy fzerececcel, és fzorgalmatof-
sággal gondgyát vifelé néki. Ab
ban a' kis házban-is olly böts&-
Ietcel, és méltósággal vifelé magác 
Szent Bernárd, hogy íbkan, kik 
hozzája mencenek, nagy félelem
mel, és ciízcelfectel fzóllottak néki. 
Hafonló-képpen a' Kláravallifi Ka-
lattromban , melly nem mefzfze-
volt oda , aranyas fidóc láchattak 
volna a' fok Szerzetes emberek-, 
ben, kik (zegény kóht&sókbe 61-
cöztek, és alatson tiÉztekben gya
korolták magokat, ízegény eledet; 
lel éltek, kik a' világon tekénte--
tes, és f 6 rend-béli fieméllyek vol
tak. Senki nem vólc hivalkodó, 
némellyek az hazak építésében vol
tak foglalacoíök, máfok egyéb dol
gokat gyakorlottak, egyebek imád
koztak , és elmélkedtek; és dél ol-
lyan vólc mint az éjfél, a nagy 
tsendefségért, mellyet minnyájan 
meg - tarcoctak.. Mennyei dolo^ 
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volt látni az & egy máshoz való 
fzereteteket i meg-fegetvén egy-
gyik a' máfikát , és fzánakodyán 
egy-máfon. A' kölső népek, kik 
a* -Basátok látogatására mentek, 
nagy lelki epületet : vettek., látván 
öMyfzent életű népet abban a pufz-
tában. Ez pedig mind éppen a' jó 
•páfztornak jelensége, minémfi di* 
ssőfséges Szent Bemard volt. 

11. Meg-fzabadúla a' Szent em
ber a' Púfpókhóz való engedelmes
ségtől , és mi-képpen a' folyó viz, 
melly valami dologtól meg-tartóz-
satik, ha az-után meg-nyittatik az 
úttya , nagyob' Getséggel íoly, 
így Szent- Bemard vifefza-tére az 6 
életének fzokott fanyarúságára. 
ülly álhatatos vólc az imádságban, 
hogy továb magát nem tarthatván, 
le-efett a' földre, mint a' húlt. Az 
& böjtőléíi , és egyéb fanyarusági 
ollyan'ok voltak, mint az-elótt; és 
noha 6 igen mértékletes vólc az 
ételben, mindaz-ákal azt mondotta, 
hogy az étel néki győtrelmirevóh 
na. Sok ideig vifelt egy igen da
rabos ízőr - övet, az 6 régi foltos 
ruhája-ajact. JSsr mint-hogy egyízer 
mcg-látták-azt, le-tévé a* :végre ̂  
hogy a' tób' Barátok akarván étet 
követni, valami betegségbe rie ef-
nének a' fanyaruságnak • mérték,-
Jeclensége miatc, mentegetvén ma
gokat, hogy Bemard. Apátur bete
ges lévén,- el nem hadta azt.-. Sz. 
Bernád azt állította, hogy jó vol
na , ha a' Szerzetes emberek egy 
ksvefsé betegeíek volnának, mivel 
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a' betegségből nagy elő- menetelek! 
lehetne a'jóságos tselekedetekben 
a' mint Szent Pál eröflíti, mond
ván,: Mikor erőtlen vagyok,, akkor 
vagyok hatalmas. E' volt az oka 
bogy a' Kalaftromok, mellyeket 6 
épjtetett, mind nedves árnyékos 
helyeken voltak, azt akarván, hogy 
az 6 Szerzetei! kózőnségeffen egéfség-
relének lennének. Némelly orvos 
Doktorok, kik őtet meg-látogat-
ták , tsudálkoztak az 6 nagy ere
jén , és fzántelen való faradságán, 
gyenge terméfzetö lévén. A' mi 
nagyob' telli gyötrelmet adott Szs 
Bernárdnak, vóit az 6 gyomrának-
fzönetlen-való fajdalma: melly no
ha annyira nevekedett néha, bogy 
kénfzeritette őtet , valami orvos
ságnak keresésére , mindaz-által 
közönséggel el-fedezte azt , és meg-
maradott az Illeni Szolofmákban a* 
Barátokkal a' Karban; és minden- . 
kor vig ortzát mutatott , noha 
igen ritkán nevetett, 

i<x. -Ki kezde terjedni az 6 Sz-. 
életének, nagy tudományának, és 
bőkseségének hire. Annak-okáért 
néha ki- kellett menni a' Kalaftram-
ból, és fok helyekre kellett meir-
n i , az Anya-iízent-egyháznak dol
gaiért, fok, és nagy hafznos dolgo
kat véghez vívén, De noha ide 
's tova kellett; járni, mindazáltal 
az ő gonáolattyát mindenkor az 
Ifteare ffiggefzcette. Egyízer .csak- . 
'tiem/egéfz nap egy tó mellett jár?, 
ván paripán némelly Szerzetes em
berekkel , kik az után egy-más kő- . 



Szent Bernár< 
zf>tt arrói a' tóról befzélgetnek va
la , mellyet halván Szene Bernárd 3 
kérdé- őket, hol látták volna aze 
a' tó t , mellyröl ízóllanának. Min-
nyájan tsudáikozának , mivel, tsak 
nem egéíz nap, annak a'partyán 
lovagioct, !s meg fem látra vóina 
azt. Jól-lehet Szent Eernárd olly 
igen az iftennek adta volt magát, 
mindaz-álca! panafzolkoríott az em
beri fzivnek álhatadanskgkrói, melly 
foha meg nem ki!, hanem minden
kor egy dologról maiikra jár. Mk-
fzor-is Szent Bemard úton járván, 
erről befzcgete az ő Szerzetes em
berivel ; történet - ízerént egy pa-
rafzc ember mégyen vala vélek , ki 
halván a' Szent Bemard be-
ízédét, ellene monda néki, mond
ván , hogy ö mikor imádkoznék, 
foha -az 6 elméje mkíiitt nem jár
na , hanem az 6 igyekezete éppen 
az imádságon vúlna , ha igen ho-
fzú lenne-is az imádsága. Monda 
néki Szent Bernárd : Ha te' igazán 
meg akarod vallani, én néked adom 
ezt az, ófzvért, mellyen ölök j ha 
te ^piorwlod tsak egyfzer a' Mi-
Atyknífot,-• és egyebet nem gon-
doífz, ijanem tsak azt, a' mit mon-
dafz. Jó akarattal fbgadá a' pa-
rafzt ember az igiretet, és azt klli-
íí, hogy immár :övé volna az öfz-
vér. Mondani Jfcezdé a' Mi-Atyán-
k a t , és még fejét íem mondotta 
vala el , mikor néki egy unalmas 
gondolat fitközék elméjebej melly 
mint-egy meg - tartoztata ötét az 
•ímádkozáftóL Arról gondolkodik 
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vala, • hogy a' Szent ember az őízj 
vélt néki 'adván , a' kantárt, ' és a 
nyerget néki adgya-e"; és tsak meg-
nem fakad vala, hogy*meg-kérde-
né. Es így tízébe véve a' maga 
tévelygését, és meg-vdlá az iga
zat, és el-hivé, a' mit Szene Ber
nárd monda', az emberi fzivnek 
nyughatatlanságáról. . . . 

13. Sok tsudákat tett az- Iílea 
Szent Bernárd álcái az utakban, 
mellyeken járt, meg-gyógyitván a' 
betegeket, és ki fizven az ördögö
ket az emberek teítébóí. Egyízer 
Pkviában lévén, elejébe hozknak 
néki egy órdőgős afzfzonyt, kib61 
az Órclög kiáltani kezde : Nem úz-
ki engem házamból ez az hagymá
évá ember. Szent Bernárd, Szent 
Szi-ushoz kúlclé az afzfzonyt, ki nem 
akará meg-gyógyitani ötét, hanem 
viízfza - vitetek Szent Bernárdhoz. 
Kit az ördög tsufolni kezde, mond
ván : Nem űzött engem ki Sziru-
fotska, inkkb nem üz-ki Bemar-
dotska. Monda a Szent ember: 
Szirus nem űzöcc téged ki , inkkb* 
nem üz-ki Bernárd: de ki-öz a' 
Kriílus Jésus. Ezt mondván, •-
imádkozék, és az afzfzony min-
gykrt meg- - ízabadúla. Máfzor-ís 
meg - fzabadita egy afzfzonyt egy 
parázna ördögtől, ki hat holnapig 

• tifztátalanúl élt véie nagy nyo-: 
moruságára a' fzegény aízfzonynak. 
Ezt meg-értvén Szent Bernárd, egy 
bototskát ada néki, mellyet ízokott 
vala hordozni; az afzfzony a maga 
kamarájába tévé ^zt, és az; ördög 

nem 



&%z Szent Bemard Apatur éíeté, 
nem meré továb' nyomorgatni. Egy ked, hogy ez vétkemnek Mínte-
Barát Szene Bernárri aetyafia, ki- téséért, fogadgy-bé engem mint 
"méné az ó Szerzetéből, és más Szer- rabot a'Kalaftroniba j erre nagy ke. 
zerbe méné, melíy nem vők oUyan gyefséggel felele Szent Bemard: Ha 
fany&rú r az Iften ízolgája egy leve- az van ízivedbén, a" mit mondai?. 
k t í r anek i , kéjvén, hogy vi&íza- job' ba mindent el nem vefztefi?' 
térne. Midőn a' levelet írná, ef- és béríogadá ötét, nem úgy mjnt 
jjj kezd* az efső, és a' Szent em- rabot, hanem mint fzerzetes em
ber a' mezőben lévén, lemmi fedél bért, ki annak-utánna (zent ék« 
íiem volt a' feje felett, de noha tet viíéle. 
nagy eíső lett volna, a' levél, mel- ÍJ. Szent Bernárdnak némelly 
lyet ira, femmi-képpen, meg nem tanítványi vókak nevezetes, és tü-
ázott. dós emberek , és egy Kalalírom é« 

14. Egy ember bé-méne az 6 pittetvén Romában Szent Viritze, 
Kláravaüis Kalaftromába, ki midőn és Anafztáfzius tifzte&égére, ódákig 
világi volna, igen hajlandó vók de egygyet azok közfil Apkturság* 
a' játékokra ; nem fok napokig ra : ki nem fokkal az-után Romai 
lévén a* Kalaftromban, a'játéknak Pápává válafztaték, és Harmadik 
íkésérteíe miatt, ki akara menni a' Eugeniufnak hivattaték, kinek egy 
Szerzetből: a' Szent ember,.meg- könyvet íra az elmélkedésről. Egy. 
értvén az ó ízándékát, monda né- fzer Szene Bemard Mediolánum-
ki : miot-hogy te el-akaríz menni ban lévén, és fires lévén annak az 
a' játékért , én néked jó fumma Anya-fzent-egyháznak Pöípőki Szé* 
pénze adok, de olly ízerződéfiel, . ke, a' Papok, és a' váras népe 
hogy ketten otzfzuk-el z nyerésé- Erfekké akarák 6tet válafztanij de 
get. A' nyavalyás ember jádzani 6 íemmi-képpen nem akará fel-váú 
kezde a' pénzzel, mellyet a* Szent lalni a' rnétóságot , mentegetvélj 
ember ada néki, és mind el veízté magát, hogyhaíbnló terhet félnem 
azt, az-okéért viízíza-tére a' Ka- "vehetne az 6 Szerzetefinek aka-
laftromba, és nagy pironkocláffa! rattya - nélkül , kiknek mondotta 
a'kapuhoz álla. Szent Bemard vig vók annak - előtte , hogy femmi 
orczával méné hozzája, és a" dol- módon ne egygyeznének afféle vá-
mánya peremét fel-emelvén, mon- iafztásban. Genevában-is hafbnló 
t& nékij hogy tenné oda a' nye- dolog történek véle. Sokat íára-
refségnéfc réfzér. Felelés' játékos dott a' Kerefztény Fejedelmek kő-
nagy ortza pirulásával t Atyám í én zőts való bek efség ízerzésbenj és 
femmit nem nyertem, sőt mind noha nehéz dolgok voltak a' vég* 
el-veíztettem a'pénzt, melíyet né- hez vitelre, és meg-egygyes ölésre, 
kém adtáig könyörgök azért né- mindaz'által olly fzorgalmatos vúlr, 
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é*. hathatos- a" befzédekben , és tse-; ízerént a' Franczia Királynak láto»; 
lekedetekben , hogy mindent jó ~—--'-•- * - - » - , 
végre hozott. Ditséretes dolog vóit, 
mellyet tselekedék ' egy Szakadás
ban, melly az Anya-ízent-egyházban 
ízármazék az 6 idejében. Mkfo-
dík ínnotzentzius válaíztásában , és 
egy Romai polgár. Leo Péterében,, 
ki ajándékokkal, és egyéb hamis, 
efzkózókkel, nagy fó, és hatalmas 
embereket magához tsacolván Ro
mai Pápának meré magát hivatni,; 
és máí'odik Anaklérus nevét vévé. 
Az igaz Pápa Ínnotzentzius kénfee-
ritteték el - menni Romából Piíza 
varasába, a' hol őfzye-gyfijté a.' Kon-
tziiiumat, és mint-hogy Szent Ber-
nárdnak nagy hire neve volt im
már , a' fok. tjsudák&c, mellyekec 
cselekedett x a' Pápa oda hivatá 6-
tec. .MegTgohdolván a' Szent Atya 
mclly haíznos dolog volna a z , jól 
el-kéfzfilvén buzgó imádságokkal, 
meliyekben a' Barátokkal egyetem
be magát fbglalá, a1 Pápához raéne, 
meg-látogatá ótet , és mindenek
nek jól végére menvén, tifztelé 
6tec mint igaz Pápát, és a' Kriftus 
Jésusnak, Vikáriufsát; az 6 példá
jáért minnyájan azt tselekedék, 
kik egybe-gyéltek vala, abban a' 
Kontziliumban y annyit hafznála egy 
Szentnek : őméltósága* Ezt pedig 
nagy Örömmel tselekedék mind az 
Atyák, kik oda egybe-gy öltek va
la a' Kereízténységnek minden íé-
fzeirél; és a' Te Deum foudámufi 
éneklék. . 

gátasára méné, és ínnotzentzius PáV 
pának engedehnefségére hozá Stet-
Hafonló-képpen tselekedék az An-: 
gjiai Királlyal. Es noha némelly 
Páípékók abban az orfzágban, eh 
lene-mondotcak válna, meily ké* 
telkedéil ízerze a'Királyban, mind-
az-által azt mondván Szene Bemard,, 
hogy 6 adna fzámot arról az Iften-
nek, és femmit ne kételkednék,., 
mivel ínnotzentzius igaz Pápa vol
na: a' Király aze mivelé, a' mit e' 
Szent ember tanátsúl ada. Az'Akt 
vitáni He,rtzeg pedig meg - által-, 
kodván, hozzája méné Szent Ber«í 
nárd, és nem hozhatá ótet az igaz 
Pápának engedelmeftégére '•. sgfj, 
,nap Misét akarván fzolgálni, még-. 
érté, hogy az Hertzeg; véle akaró/* 
ízóllanij de 6 azt izené,néki, hogy. 
várakoznék a1 Szent-egyház ajtaj%-. 
nál, mert nem akarná, hogy bé-jo-
ne , mivel mint ki átkozottat;, ügy 
tartotta' ótet. "Misét fzolgálván a' 
Szent em'ber, mikor a' békefiég a-
dáfnák ideje lén, a' Kriftus Szent 
Teftéc a' ízent tángyérra tévé} és. 
a' Kerefetények táríaságábaa ég5 
gyertyákkal, a' mint illendő vóltj 
az Hertzeghez méné/ haragos or-
tzával, és rettenetes {zeniekkel, mel-
lyek látfeottak, mintha ízikráztafc 
volna, és kemény beízéddel, illyen 
módon ízólla néki : Te Hertzeg 
nem akartad bé * venni a' mi kó-
nyórgésúnket: Imé itt vagyon a* 
Szöz Mária Fia, az Anya-ízent-egy-

x6. Nem elégedék,meg ezzé: háznak Ura, 4s JegyeíFe, 
Szene JJernárd, hanem ízeméiye- JLH 1 

a' Kit t e 
öl* 
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űldöfz; a* te Birád , a' ki előtti min
den térdek meg-hajolnak: meg-lát-
cyuk y ha 6tec még-utálod, á' mint 
minket; áz b feolgáit. Igen meg-
félemlék a" Hertzeg, és refzketvénf 
& Szent Bemard lábaihoz esek, ki 
meg-rügván ötét egygyik lábával, 

-monda néki: kely-fél, mert meg
hallod fententziájác ennek az Ur
nák, kit én kezemben tartok. Fel-
kele a' Hertzeg, és térdeire* alván, 
imádá a* Kriftus Jésus Szentséges 
Teíiét; és azt fogadá^ hagy mind 
még - tselekeízi, a* mit Szent Bef-
okrd- parantsal néki,. 's meg-is tse-
lekedé..- '•• -

I ? . Annák-utáhná egéíz Fran-
tzia-Orlzág az Innbtzentaius enge-
'ctelmefsége alatt lévén, a' Pápa fze-
mélyé-fzerént aJ- Királyhoz méné , 
riémelly igen háfznos dolgoknak 
jéghez vicéiére; és közel lévén a' 
KlárávallisKalaítromhoz, még-aka-
ra Sz. Bernárdot látogatni. Oda mé
né a' Király-is a' Pápa tárfaságában, 
és mikor abban volnának álmélko-
dának a* Kalaftromon, és a' Bará
tokon. A* házkitsin volt, és ke
rék módra építve; minnyájan a' 
Barátok régi, és foltos köntösbe 
öltözve, sárga, ésóíztóvér orczák-
kal a' fanyarú élet miatt, rnellyet 
vifekek: méllyröl bizonyságot tén 
áz eMcéízitett étek azon a' napon 
a.' Gyülekezetben, melly nem vók 
egyéb , hanem kenyér, és f&vek. 
Sira; a' Pápa % urának a- Kardinálok,, 
és'-P&fpékok , még-gondolván a' 
magok életéket*,; melly fris dede-. 

" t i ; * . • . . • • - - . . 

; Apátur élete. 
•lekkel élnének, és a'Barátok ilty 
nyomorúk életet vifelnének. El* 
menvén a' JPápa, Szent Bemard a* 
Salamon Énekének Énekéről aka-
ra irni;. el kezdé, de véghez neki 
viheté, mivel ujjonnan Romába 
hivattaték Innotzentzius Pápától, 
rnert'-tneg-nyíttatött vók a' Szaka
dás Neápoíisban Rügyet KMíy-áfv 
tal. Oda méné Szent Bemard, és 
végezetre békéségbeh látá az Anya-
fzent-egyházat lenni, a- Leo Péter 
Anti-pápa fialáiá által. Noha más. 
is válafztáték az Anti-pápa réfzé-
ról, ki meg^egygyeze az igaz Pápá-; 
vál Innötzenpziuflal Szent Bemard 
által. Ki ezek-útán vifzíza-tére az 
6 Kalatlrom&ba; és mivel el-közél-
gete az 6 életének vége, híva az 
6 Szerzeteik, és igen.ajánlá nékik 
a' tiíztaságot, alázatofiágot, és en-
gedeknefséget. Az-után az Anya-
ízent-egyháznakSzentségit magához 
vévén, lelkét az Mennek adá, éle
tének hatvan-három efztendejében,. 
Kriftusnak 1151. efötendejében * 
ElsóHeni-ik Tsáízár idejében.:, Száz 
hatvan Kalaftromokat hagya az ö 
Szerzetének, kúlómb tartományoké 
ban. Áz ö halála Kis-Afzízony 
havának 10. napján vók , ugyaa 
azon a* napon (zenteli . az Anya-
fzent-egyház az. 5 Innepét. 

i g,: Szent Bemard igen ájtatos 
vók a' DitsÖséges Száz Máriához, 
ki néha meg-jelent néki: egyfzer 
a"többi között, meg-öntözé az 6 
ajakit, és nyelvét- az 4 tiíztaságot 
cáellyéaek tejével; azért vók az-

•; . ,."..-..' / : . Után: 
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után az 6 bsfzéde olly édes§ és gyö
nyörűséges , a' mint az Ő iráíi-meg-
mutattyák. Ez. a' Ditsőfséges Sz. 
ember, fok íidővel az ő halála elő% 
egyfzer beceg lévén, eí-ragadtaték 
lelkében,és Meg-vákó Krifíus Urunk 
elejébe vitetek. Azőrdög-is meg-je-
ifinek' ottan, és némélly dolgokról v.á>, 
dőli őtet, Sz. Bernárd meg,-vára rriic 
mondana, és látván, hogy egyebet 
nem találna', a' mi.ról őtet vádolná* 
m©ndá: Én meg-vallom,nem vagyok 

méltó, hogy bé-mennyek Mennyor-
fzkgba, az én érdemim által: de tu
dom, hogy az én Uram íCriftus Jésu-
íöm, két úton-is bé-vihetengemoda. 
Elsőbben, mert 6 az Iftennek ter-
méízet-fzerént való fia; máfodfzor,. 
mert meg - váltott engem az S 
Szent halálának érdemé veh Tu
dom azt-is, hogy 6 igen j ó , és ir
galmas ; és Iften fia lévén , réfzef-
sé- téfzen engem az őrök életnek 
boldogságában* 

Szent HILÁRION Apátur élete. 
Sz. Jéronimus-által meg-íratott., 
I . iOZent Hilárion Tabata nevű-

.-'»3. helyen ízületeit, Palefztiná-. 
ban , őt,-mély íőldniré Gáza va
rasához. . Az ő Attya, és Annya 
bálványozok voltak, úgg-hogy ő 
fz&leték, mint rófa a' tÓviflek kő
zött. Még tsak kisded lévén A-
lekfzandriába küldetek, hogy deáki, 
tudományt tanulna. Ottan az ő 
éles elméjének jelenségét meg-mu-
tatá; annak felette igen jó erköl
csű ifiúnak ifmérteté magáf,,. Az-
okáért minnyájan ízerették őtet. 
De fokkal inkáb' fzeretetett az_» 
Mentől, mivelhogy meg-iímérvén 
az Evangélíomot, és a' Kriftus jésus 
bitét, Kereízténnyé lén, és meg-ke-
reíztelteték: Ugy annyira, hogy a'ki 
az-elótt fzerette a' jóságos tseleke-. 
deteket, és jó erkőksűnek tartatott 
lenni, az-után bizonnyal Sz, életa 
ember lén, és nem gyönyörködött 

egyéb dologban, hanem az Iften fzol-
gálattyában foglalta magát, az ftdő-
nek,nagypb' réfzét a' Szent-egyház
ban tőkvén, az Iften fzolgáival nyá
jaskodván; és illyen módon hiréti 
hallá Sz. Antalnak, ki a'puíztában; 
lakik yala, és az egéfz világot tsu-, 
dálkozására indította az ő életé vei í 
meg-jzégyenitette az ördögöket, 
és örvendeztette a' Mennyei fere-
geket. Meg-akará őtet látni Hi
lárion, az-okáért a' pufzcába méné, 
és látván őtet, rneg-változtatá ru
háját , ;és ollyan, ruhába öltözék % 
mint azok a' Barátok , kik a'-Szenx 
Antal tárlaságában' valának, kinek 
tárfaságában 6 - is'két holnapig ma-
rada. : Az űdő alatt meg - gondolta 
az ő életét, és erkóltsének méltó
ságát , íz&hetlen való imádságát, 
az.ő alázatoíságát a' jövevényeknek 
bé-fogadásában, az ó keménységét 
i gonqfis tévőknek meg feddésé-

Ul í a ben, 



6$6 Szent Hiíáriö! 
hea, a' maga tértének fanyargaeá-
•sát, mint ételben,, mint ruházat
ban , és aiúvásban. Látván haíbníó-
képpen a' népitek, íbkaságát, kik 
minden felöl Szene Antalhoz -fo
lyamodtak, kMómb-féle fzfikségek-
ben , hogy orvoftágot nyerjenek, 
az 6 közben járáfa által: Ugy lát-
feék Hilárionnak, hogy ez kezdete 
volna a'hofzlzú nyomorúságoknak, 
mellyeket Antal fzenvedett, és jó 
volna néki-is azon az úton járni, 
mellyen 6 járt. Ez rendeléít tévén 
magában, vifzíza téré hazájába ; és 
mivel az Attya, és Annya meg
holtak vala, el - ofztá az Attyától 
maradott Srógségét, és réíz-ízerént* 
az Attyafiainak adá , réfz - fzerént 
a' fzegényeknek: meg-emlékezvén' 
a' Kriftus belzédéról : Minden ti 
kózöletek , a' ki ellene nem mond 
mindeneknek, a' miket bir , nem 
lehet én tanítványom. Luca 14. 
v. 33. Akkor Hilárion tizen -öt•• 
eíztendös vala, ki á'Kriftushoz tár-
folkodván, egy magán való helyre 
méné, meílyet mivel igen gyakor
lottak a' tolvajok , tsudálköztak 
rajta, a* kik látták, hogy ott merne 
lakni; meg-mondották néki a' ve* 
fzedelmet, mellyben forgana, de 
tíilárion, hogy magát njeg-fzabadi-
tsa az érók haláltól, nem félt az 
üdó-íkeréftt való halálnak vefze-
délmitól. 

a. -Ez a' Szent emSer gyenge 
térméízetú volt, és olly kéízúlet-
tél , hogy az fidőnek akár rainémü 
irealmas vúlta, vagy hideg, vagy 

íAgátür életé. 
meleg, fákat ártana néki: de mind-
az-által • egy • 'zákba őlt&zőtt, és' 
azon fellyöl barmok fzóréb&l tsí-
náltatott paláftot hordozoct, mint 
egy teve-fz6rb5í valót, meílyet 
Szenr Antal adott vóle néki, mikor 
ei-ment- tőle : illyea volt az 6 ru
hája. Az Ó étele pedig volt, hogy 
nap enyéfzet után, bizonyos Szíriai 
gyfimóltsöt, mint a1 füge, tizen-; 
6tót evett. De mivel a' mint mon
dám, abban a' pufztában fok tol
vajok laktak, foha egy helyen meg 
nem maradott, azért néki fem tzél-
Iája, fem kamarátskája nem volt. 
A' kevély Lutzifer igen bánta, hogy 
egy Baráttól ügy üldöztetnék, és 
minek-elótte hartzolni kezdett vol
na véle, meg-gyózettetett cöle^ 
az-okáért kfilómb - féle késértetek
kel oftromollya vala őtetw Sok rút 
tifztátalan dolgokat hozott eleibe, 
az-okáért az Iften fzolgája kénfze-
rittetecc ollyat gondolni, a' mit fo
ha nem próbált. Meg • haragütt 
maga ellen , verte a' mellyét, azt 
állítván, hogy meg-gyózhetné ol-
lyan formán, azt ae ellenkedett, 
igen óldóklötte a' maga teltét ,• és 
azt mondotta : En úgy tartlak fza-
már, hogy nem foglz hátra rúgni':• 
mert el-yéfzem az abrakodat, s? 
egyebet nem adok néked polyvá-
nál;.meg-olJek téged éhséggel, és' 
fzomjusággal; igen nagy terhet kó-1 

c&zók a' hátadra; meg-nyomor
gatlak téged hideggel, és meleggel," 
és úgj' tselekefzem , hogy te in-
káb' fogíi gondolkodni az életről,' 



Szent Hiíárioa Apátur' élete. hf 
hogy> fem a' tiíztátaíanságokról. ruta, és a' Kerefzt-jelét magára ve-
Ezeket mondván, véghez-is vitce 
a' Szent ifiú, mivel-hogy néha négy 
napig-is éhtlen maradott, és az 
ido alatt íökfzor földet áfbtt, nem 
azért, hogy valami magot akart 
volna oda vetni, hanem, hogy ki 
affa a' tővifTeket, és gonofe füve
ket , jjaellyek az & teítéböí ki-csí
ráznak vala. Némelly kosárkákot-
is tsinál vala, kővetvén azEgyip-
tziai Barátokat; 4e azért el nem 
feletfcezett az imádságról, mellyben 
a' napnak , és az écízakknak isa-
gyob' réfzét töltötte. Mikor pe
dig érzete, hogy igen meg - fára-
dotc, és fogyatkozott volna, a' 
munka miatt, az h közönséges ét
két magához vette, melly bizo
nyos erdei füvekből volt; minden
kor így fzólván a* maga teliének: 
Vííely gondott teftem, mert ha nem 
fáradfz nem eízel, de mivel-hogy 
te eízel moílan, kéízitsd magadat 
á' munkára: ez életnek formájával 
arra juttatá a' teftét,hogy egyéb nem 
látízoct a' tsontyáinál, és bőrénél. 

' 3. Egy étfzaka az imádságban 
lévén á' Szent Remete, és halván 
némelly gyermekeknek Arátokat, 
áfzfzpnyoknak jajgatáfokat, fere-
gcknek zőrgetéíekec, juhoknak ri
vallt , bikáknak bögéfit, orofzlá-
nyoknak orditáfít, kígyóknak sü-
völtéfit, és kfilömb-féle tsuda álla
toknak fzavait; elsőbben egy-ke-
vefsé meg-f élemlék, de efzébe vé
vén , hogy ezek az ördögöknek 
cselekedeti volnának, a' földre bo

té r az-után ide "s tóvá néze, ha 
láthatná ízeméivel, a'mit fáiéi vei 
hall vala: az hold tifttán Világos-
kodván , trirtelen maga felett egy 
feefteret láta, mellyet igen kegyet
len lovak húztak, kik~& reá akar
nak vala rohanni r- de a' Szene ifiú 
nagy buzgó fzivel kiáká a' Kriílus 
Jésus édes nevét, és mingyárt meg
nyitók a' föld, és el-nyelé a' íze-
keret minden zörgésével, és csat
togásával egyecembe. A? Szene 
ember hálákat ada az Iftennek, azon 
igéket mondván, mellyeket az Iz
raeliták mondottak, mikor a'veres 
tenger el-merké Fáraót mindet), 
feregivel egyetembe : Enekéllyfinlt 
az Urnák; mert* ditsöségeffen fefc 
magafztaltatott, a'lovat, és a*rajta 
ölöt le-vetette a' tengerbe. Exod- i $. 
Az én er&fségem, és dksirecetn az 
Ur: ez az én Iílenetn, és ditsőitem 
ötét: az én Atyám Iftene, és fel-
magafztaloni őtet. Sok féle-kép* 
pen kisértették 6tet az ördögök; 
Néha midőn a' földre fekött, hogy 
valami kevés nyugodalmat adgyon 
az 6 nyomorodott teliének , me-
zitelen afzízonyoknak képében jé-
lentek-meg néki. Néha pedig igen -
meg-éhezvén, igen gazdag, es drá
ga étkekkel meg-rakoct aíztalt ké« 
fzitettek néki. Ha • imádkozott, 
kórfile járcak a'farkafok orditvání. 
ha éneket mondottá' Kriílus di
cséretére', némellyek kérdéft tet
tek , némelly pedig közölök holta 
tette magát az 6 lábai el&tt, és 

Lll 1 3 úgy 



638 Szent HiláríOH 
úgy látízott mintha mondotta vol
na néki: Temefs-el engem. Egy-
fzer imádkozyán,és egy-keveísé más 
dologra fordítván gondolatcyát , 
egy kegyetlen ember hozzája k&-
zeígete , és kétízer rettenetes kép-
pen meg-taízitá az oldalát, az-után 
egy korbátsal verni kezdé a' vál
lait, mondván néki: Noh mi do
log ez? Miért alufzol? Ezt .mond
ván , mód - nélkítl kezde nevetni, 
és mikor ótet igen meg-yerte vol
na , monda: tetfzeni fogna úioll te
néked egy-kevés abrak; de 6 fem-
iriit nem felele. 

4'. Ez a' Sz. ember tizen-bat efz-
tehdotól fogva huíz efztendeig, 
hogy a' tettét meg-ókalmazza az hi-
üegtól, és a' napnak fugádtól, a1 

hol lakott, nádakból, és tő.viífes 
füvekkel egy kis hajlékot tsinált 
magának. Az-után pedig egy tzél-
lát épice, mellynek fzélefsége négy 
lábrii , magaísága pedig 6t lábni 
volt; úgy hogy az 6 magaíságánál 
álatsomb'vók, noha egy-kevefsé 
hagyob' volt az ő tefténél a' hofz-
ízasága, úgyannyira, hogy egy hólt 
teíl koporsójának haíbnlatoíságára 
csináltatott volt iakáb',' hogy fem 
éló ember hajlékának formájára. 
Eíztendőnként egyízer nyirette-
meg magát, úgymint a' Hufvéti 
Innepekre. Egy rakás nádon alutt 
a' pufita fóldón, . ez volt az 6 á-
gya életének tellyes idejében. So
ha meg nem változtatta a' 'zákat, 
mellyel egyízer magát meg-mház-
!»', és foha azt meg nem moíta; 

Ápátur élete. 
mert azt mondotta: Nem kell gyen-
geséget kerefni a' fz6r 'zákban. 
A '̂ Szent írásnak nagy réfzét konyv-
nélkül tudta, és minek-utánna fok 
'Zókárokat, és imádságokat moa-
dott volna , azoknak nagy réízét 
elŐ-befzélte, és mindenkor ájcatot 
fon vifelte magát, mivel meg-gon-
dóka, hogy az Iften jelen volna 
és 6-véle fzóllana. Szokáfa volt 
meg-változtatni a' maga étkét üdó-
fzeréht; némelly, eízxendőkben hi
deg vizben áfztatott lentsét evett-
naás üdóben vizben meg-ázocc ke
nyeret evett, kevés sóval: néha 
pedig füvekkel, és gyökerekkel 
táplálta magát: ,bizonyos üdében 
minden nap árpa kenyeret evett 
valami kevés iótt füvei: az- utátí 
pedig beteges lévén , egy - kevés 
olajt Óntótt a'füvekre, és így töl
te életét hatvan -három jefzcendeig. 
Az üdötöl fogva nyóltzVan' efzten-
deig, nem akart kenyeret enni, 
fem egyebet, hanem iifztból, és 
meg - tort füvekből egybe elegyí
tett bizonyos étkec, melly néki 
ételre , és italra fzolgált; melly 
dologban tsudálhattyuk inkáb', 
hogy-fem kóvethcttyük ótet. 

5. A' maga hajlékában lévén 
Szent Hilárion, bizonyofok lének 
felőle némelly tolvajok, kik meg
kéretni ménének ótet , és látván 
mi-képpen laknék, mondának néki: 
Mit mivélnél, ha látnád a' tolvajo
kat te-reád rohanni? Monda nékik: 
A' ízegény, és mezítelen nem fél 
a' tolvajoktól. Mondának néki: 

Leg-
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L êg - a3áb' el - veíztheted életedet. 
Ő pedig monda: Igaz, hogy el-
vefzthetem azt, de oíly kéízölet-
tel vagyok , hogy femmit jiem fé
lek, ha moft meg-halnék-is. A' 
tolvajok tsudálkozának, látván az 
6 álhatatoíságát, melly alkalma-
tqfságot ada nékik, hogy a1 vécék
ben meg rógzÓtt életeket meg-job-
bítanák , mivel-hogy látának egy 
embere, ki oíly íányarú életet vá-
lafzcott inkái' magának, hogy-ferh 
az Iften eMen vétkekbe efnék. Hlyen 
módon élvén Szent Hilárion, meg-
iímérteték Palefztinánák egéfz tar
tományától. Egy nap el-méne egv 
afzfzony állat meg-kereíht ótet, és 
meg-találván, hirtelen a' lábaihoz 
borúla néki; de látván, hogy vifz-
fza-tet£zenék néki , és el-akarna 
menni, köny-halktáíbkkal monda 
néki : Iften fzolgája meg-botsáfs 
nékem, mert az ett nagy fzüksé-• 
gem , és nyomoruságim kénízerit-; 

nek engem, hogy alkalmatlansá
got1 fzerezzek néked: se fufe-el, 
fordítsd reám a' te ízemeidet, és te-
kints-meg ' engem, nem úgy mint 
afzfzony állatot, hanem mint nyo- • 
morúlt fzernéíyt: emlékezzél-megv; 

hogy afzfzony álíat a z , a' ki a' 
Meg-váltót fzulte: az egéségefek 
nem fzukólkődaek az orvos néik&lj ! 

hanem-a' betegek. Ez igékra meg- ! 

álla Hilárion, és meg-kérdé ótet, 
miért ment volná oda, és miért • 
ÍIrna. Felele az aízízony : Tizen
öt efztendeje immár, hogy férjem 
Tagyori, ki el-aka* engem hadai. 

a Apátur élete. 1>j$ 
mivel fiaim nem léíznek. A' Szent 
ember fel-emelé ízeméit az ég re^ 
és imádkozván érette, el-botsácá 
6tec. Egy eíztendó múlva, ugyan 
azon aízfzony - állat, vifzízja- téré 
meg-Iátogatni ótet', egy fiatikája 
lévén a' karján. 

6. Annak-utánna pedig egy F6-
afzízony viízíza-térvén a' Szent An
tal látogatásától három fiaiv.f , 
Gáza várasába érkezvén , - mind 
a' hárman meg - betegedének, és 
trteg-halának; a' nyomorúk Anya 
olly nagy romláíl látván a'-házá
ban , csak nem eíze tréík&l marada^ 
és mofi; erre a' fiára, moft amarra" 
borúi vala, nem tudván,- mellyi-
ket els&bben íiraífa. Meg-értvén „ 
hogy a* pufztábah, közel ahoz a* 
várashoz laknék Szent Hilárion , 
el-méne meg-kereíhi ótet, két (zol-
galójával, és meg-találván, monda 
neki, nagy keferves ízivel: Kér
lek téged oh Szent ember, a' Kri-
ftuft Jésusért, az 6 Szent Kereíz-
téért, és fzentséges vére hullásá
ért; jój-el velem Gáza várasába, 
és támaízd-iel az én három fiaimat, 
kik meg-hóltak ottan , melly lé
gyen az Iliin dksóségére, és Bál-
ványozóknak meg - fzégyenitésére. 
Nem akarja vala Hilárion azt tse-
íekedni, mondván, hogy ó nem 
fzokött volna a' várasba menni; sót 
nem akarna még a" fóliájától - is-
elrtávozni. De az afzfzony igen5 

kefervefen firváia , monda : literi 
fzolgája add-meg nékem a' fiaimat, 
kiket Antal életbea- látott Egyiptus* 

b4a j 



6 4 0 Szent Hilárion Apátur életC-
t a n j tselekedgyed ? hogy te,, és én 
élecben láthaffuk ókét Szíriában. 
A' kik jelen valának, ez igéket hal
ván igen fixának, hafonló-képpen 
fira Hilárion , ki meg-gyózetvén az 
afzízony kónyhullatáfitól, el-méné 
véle, és már a' nap el-haladván, 
bé*méne Gáza várasába , és a' Kri-
ftus Jésus nevét á' meg-hólt fiakra 
hivá, kik mingyárt fél-támadának, 
és meg-kófzónék a' Szent ember
n e k , nagy hálákat adván az Men
nek. Ki hirhedék ez a' tsuda fok 
helyeken, az-okáért fok népek jó-
vének a' ^zent embernek látoga
tására: Es fqkan , kik: pogányok 
vóljtska látván ótéc bé - vétcék a' 
Kriflus Jesus hitét, és némellyék 
bsuát ruhába óltóztek j és 6- véle 
maradtak. Sziria tartományában 
ném voltak Barátok annak-elötte; 
b, volt elsó, a' ki oda bé-vitte a' 
Szent Szerzetet, és egybe-gyűjtót-
te a1 Barátokat, a'Kalaítromba, 

7. Egyfzer egy afzfzony-állat vi
tetek 6 hozzá, ki vak vóit tiz eíz-: 
tendeig, és mindenit az orvofokra 
k6k6tte vóit i'. mellyet meg-éitvén 
a' Szent ember, monda néki: Job' 
lett volna néked, ha a' te jóízágd-
dat a' ízegényeknek adtad volna, 
mert a' Jésus Kriftus meg-gyógyi-
tott vóina téged. ; Ezt mondván-, 
a' nyálából egy-kevefet, a' ízeméire" 
tén , és, mingyárt vififza nyeré, a' 

•látáít Szene Hilárion Fok órdó-
góket üzótt~ki az emberek teftei-
ból. ' Gáza varasában egy jó életű 
leányzó vaja^ kit .igen meg-fzerete 

egy ifin, ki minden módon, a'ma
ga akaxattyára akarván hajtani a' 
leányzót, és femmi módon akarat-
tyát véghez nem vihetvén, Menízj 
varasába méné, és tanátsot kére 
a ^b&vós bajotoktól, kik egy la-; 
peffaa ki-verettetett rezet adának 
néki , mellyen rettenetes ábrázatok, 
valának; és mondának néki, hogy 
azt a'leányzó ajtajának küízőbe alá 
áfná, és tákarná-bé földel, az-urin 
mondana némefly igéket, mellyek-
re meg-tankák ötét. Áz ifiú meg-
tselekedé, a' mit néki mondának-
Az-okáért a' leányzó úgy meg-íze-,' 
rété ó'tet, és úgy kezde efztelen-" 
.kedni, hogy bolondnak látfzott in-* 
káb'lenni, hogy-íem fzerelmefnek, 
mivel íel-fióval kiáltotta ötét,, 
körmeivel vakarta a' maga ortzá-; 
já t , haját fzaggatta, és egyéb bo?. 

| londságokat tselekedetc. Ennek; 
a' leányzónak Attya Szent Hilári-
onhoz vívé ótet, és az órdóg., ki 
6tet gyöcri vala, kiáltani kezde,, 
és monda ; Én kénlzerittettem ide 
jöni, mivel nékem jól vala dolgom. 
Menfziben, jaj melly nagy gyötrel
mek azok, melly eket ízenvedekl. 
te, azt parantsolod nékem, hogy ki-
mennyek, de én meg-kot&ztettetn 
az ajtó köízóbe alatt, egy lapof-
fani ki-verecett réz táblán, én ki 
nem mehetek innen , valamíg az 
ifiú , ki ide bocsátott, meg nem, 
oldoz engem. Monda néki Szent, 
Hilárion : Tehát tsak,annyi erőd 
van-e' néked, hogy egy réz tábla 
kötözve tartson téged ? Miért nem, 
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Szent Hiíárioi 
mentél abba, á* ki téged ide hozott. 
Felele az bvdhg: Miért mennék én 
abba , ki baráttya egy ördögnek az 
én táríbtnnak. Szent Hiláriön meg-
feabadicá a' leányzót, nem várván, 
hogy el vétetnék az akadék, mel
lyen az órdóg mondott.j hogy rneg-
mutafla » mivel ftmmi • bűvölés bá
jolás ellene nem áthat azlften aka-
mtyának. Az-után meg-dorgálá 
a'leányzóc némelly kóny ősegekről, 
mellyekérc meg - engedte volt az 
Iften, hogy az. órdóg gyÓtrené 
étét. ' .. . : 

8. Egyfzer pedig- egy Fó - em-
feej? vitetek hozzája Frantziábúl, a* 
Konftánrinus Tsáízár követségé
v e l , hogy fzabaditaná-meg a' Szí
riai Préfektufsát 5 kit az órdóg igen 
gyótrőtt vala. A' Szent ember 
fzólla az órdógnek ,--ki hol Szíriai 
nyelven, hol Góróg nyelven befzél-
lett néki; tsüdálatos dolog vók , 
mert a' ki az elótt, tsak Frantziá-
ú l , és Deákul fzóllott s úgy be-
ízéllet amaz nyelveken , mintha 
ugyan azokban a1 tartományokban 
ízíjetett, volna. Végtére ki-fizetek 
a' gonofc lélek a* Fö^emberbóí, ki 
látván magát meg-gyógyulva , tiz 
mércék aranyat akara adni Szent 
Hilárionnak, de 6 nem akará el
venni; sót egy árpa kenyeret acla 
néki; ezzel meg-akarvkn- iímértet-
ni ,• hogy a' ki azzal a' kenyérrel 
élne , nem ízákólkAdnék arany-
nélkőí. Szent Antal némelly leve
leket irt ennek a' Szent embernek, 
és igen őrómeft olvafta az ö válafe 

Szentek 2I«t«, 

Apátul élete. S^f 
leveleit. És mikor betegek jöttek 
Szíriából ó-bozzá, mondotta nékik; 
Miért jótok" én-hozzám oíly me&-
fzfinnen, a' ti hazátokban lévén az 
én fiam Hiláriön? Sok Kalaftro-
mofc vókák már fundáltatva. Szent 
Hiláriön alkalmatos adóben meg
látogatta azokatl Egyízer Elusáo-
foldére. érkezvén , láta, hogy a' ízé-
relem Iften afzfzonynak innepét 
fzentelnék egy Templomban. Meg
értvén az emberek, hogy Szent Hi
láriön jóne, elejébe menvén, bé« 
fogadák ótet, noha Bálványozok 
volnának, mivel kózölók fokát 
meg - fzabaditott vóit az órdógtól. 
A' Szent ember könyórölvén raj
tok fira, és az égre nézvén, kére 
ókec, hogy a'Krilíus Jésuft imád
nák inkáb', hogy-fem a' köveket, 
é,s fákat; ha azt tselekednék , azt 
igiré nékik, hogy fokfzor meg-lá
togatná ókét. A' Szent ember íza-
vainak annyi eréja lén, annak a* 
pogány nemzetségnek fzivében_f, 
hogy jninek-elótte el-méae, el-xén? 
délé nékik az helyt, és meg-muta-
t á , mi módon építenének1 egy 
Szent-egyházat. Azok pedig kerék 
ótet, tenné Kerefzténrtyé az ó Pap» 
jókat, ollyan formán meg-koronáz-
tatva , a' mint az Iílen-afzízony-
nak' áldozatot téfzen Tála , mel» 
lyet meg - nyerének nem tsak a' 
Papnak, hanem magoknak-is. 

9. Eléb'menvéna'Szent ember 
a* Kalaftromokndk látogatásában , 
mellyéket az ó -tanítványi építet
tek vala: egynek látogatására mé-
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6,^.2, Szent Htlánbrr 
n e , cnellynek egy fösvény Barát 
vala feje : már közel lévén a' K3-
lattromhoz, a'hol egy fzöSős kert.'. 
vaia.v mellynek őrizésére fok em
bereket rendeltek' volt , hogy bé 
ne bocsátanak oda azokat;, kik a' 
Szene Hilárion tárfaságában voltak; 
sőt a' parittyába köveket bocsátván 
hagyigáínák őket , rettentvén..,; 
hogy ne illetnék a' íz&llö'gerezde
ket, mellyek immár meg-értek vala, . 
Az-után más Kalaítromba ménének, 
rnellynck feje egy. Szent ember vala, 
ki kére Hiláriont, sőt kénfzeriti 
yala, hogy, ennék égy-keveffet a' 
ízulőben-, mint-hogy meg-fáradott 
a' hofzfzú út .miatt. Kinek 6 fe
leié-: átkozott, a' ki elsőbben a' 
teítének keres.nyugodalmat, hogy-
fern a' lelkinek: Imádkozzunk el
sőbben, és. adgyuk-meg az Men
nek , a' mivel tartozunk, az-után' 
ti a! fzólóbe mehettek. El-mond-
vkn az Illeni Szolofmát, fel-.méne 
egy magas helyre, és meg-áldá a' 
fzŐlöt, az - után meg-hagyá az 6 
juhainak, hogy mennének-bé , és 
inagoftac legeltetnék a' fzólóben. 
A' kik bé-mehének a' fzólós kert-
be , hogy ennének a' feőlóben, 
három ezerén váltak, mivel annyin 
valának az ő táríaságábah. . A z a' 
ízőlő minden eíztendőben fzáz akó 
bort ízokotc vala hozni: húíz nap
pal az-után , hogy azok a1 feregek 
evének a' ízőlőben, meg-fzedeték, 
és abban az eíztendöben három 
feáz akó bort ada. Amaz fófvény 
.^mbei: pedig, ki fenkic bé nem aka-

Apátur élete. 
rá bocsátani az ő Tzőllőjébe , fok
kal kevefebbet fiedett, hogy - fem 
ízokás - Izerént, és a* mi kevefet 
fzedecc-is, etzetté változott , és 
meg-báná, de későn , hogy o:']y 
embertelen volt a' Szent emberhez,1 

10. Éz a Szent Atya keményen 
dorgálta a' Barátokat , kik igen 
fzorgalmatos gondot vífeltek a' kő-
vetkezendő időre, kicsiny hkfiek 
lévén: egy ezek közül meg-dorgál-
tatván, és magát meg nem jobbít
ván , egy nap egy-néhány zöld bor
sót hoza néki, és Iízikius keze ál
tal bé-mucatá, ki igen kedves ta
nítványa volt Szent Hilárionnak. 
Iízikius az afztalra tévé néki, kinek 
monda a' Szent ember: Nem. ér-
zed-e' te melly büdös az'a ' borsó? 
eredgy add a' barmoknak, és meg
látod ha meg - efzik azt. A' tanít
vány az őkrők elejébe vívé, mel
lyek nem akarák azt meg-enni y sót 
bőgvén el-méhének abból á' hely
ből. Szent Hilárionnak oliy ma-
lafzt adatott volt az Mentől, hogy. 
a' telteknek , ruháknak, és egyéb 
dolgoknak 4 méllyeket akár ki ille
tett , fzagát érezvéa, meg-í(mérce 
az emberek vétkét , és minémfl 
ördögnek hatalma-alatt voltak, és 
alkalmatofsága lévén, meg-feddet-
te őket. Midőn hatvan-három efz-
teadós volna, látván a' Szerzetes 
embereknek íbkaságát , kik az 6 
engecfeímdsége. alatt voltak j és a' 
népeknek nagy íeregit, kik minden 
nap hozzája meatenek, hogy az ö 
nyomorúságokban orvofságoc talál-
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Szent Hilárion Apátur élete 
lyafiak; viízíza-tetízett néki, és ii-
ránkozstt. Az 6 Szerzetei! meg
kérdek az okát tőle, .kiknek ó felele : 
Ugy látíiik nékem, hogy az íften 
ez életben meg-fizeti nékem azt a' 
keveíTet, a' mit néki fzolgáíok , 
mint-hogy olly nagyra bótsölcetera 
az emberektől. Halván ez igéket az 
6 tanítványi, fzorgalmatoífon reá 
vigyáztak, de fó-képpen lízikjus, a" 
nagy Czeretétért, mellytól hozzája 
vifeltetett, félvén, hogy el né men
ne tőlek. Egykor egy tifzteleces aíz-
fzony meg-látogatni méné ócet, olly 
igyekezette3? hogy el-mennyen meg-> 
látogatni Sz. Antalt-is. Sz. Hüárion 
meg-értvén az 6 igyekezetét, mon-^ 
da néki firván: En-is oilyan igyc* 
kezettel yúltam, ha meg nem tar
tóztattam volna ez Kalaítrom_9 
gond - vifeiésének fogságában; de 
immár késő, mivel kéc napja va
gyon , hogy a' világ meg-fbíztatott 
attól a' jó Atyától. Az afzfzony 
hivén a' beízédnek ,' továb' nem 
méné, és kevés nappal az-u tán , 
el - Jóve hire a' Szent Antal . ha
lálának. 

I I > Azt mondgya Szent jero-
nimus, hogy 6 cs'událkozik , mi
kor meg-gondollyaj melly igen ne
heztelte Szent Hi'.árion, hogy az 
emberektói bótsüitetnék , és ti(z-
teltetnék. Meg - látogattatott 6 a* 
Papoktól, Barátoktól, és minden 
rendbéli emberektől; 6 pedig, hogy 
el-futna a' tiíztelettöl, mellyel min-
nyájan tiíztelték ő t c t , más tar
tományokba akara menni. Mikor 

643 .... 
azt meg-érték , kőrfil vévék ótet,-' 
többen tiz ezer embernél, kik ke
rék ócet, ne menne-el, és ne hagy-
ná-el őket. De ó meg-ütvén a* 
földet á'.pálcájával, monda: Éri 
nem ízen védhetem, hogy az énl* 
ftenem csalárdnak tartafsék. Nem 
láthatom a' Szent-egyhá2nak romlá
sát, az oltárok törését, és az én 
fiaimnak fegyver miatt halálát. Ez 
igéket halván , íbkan meg - érték , 
hogy az iflen meg-Jeíentette vólna-
néki, valamelly nagy uldőzéfek-
nek gonoíságit., mellyek követke
zendők volnának a' Barátbkja, a' 
mint történek az-után, amaz hit-. 
töl-fzakat Juliánus -idejében, 'Vé
gezetre nem akarván továb' mu
latni a' Szent ember, monda azok
nak, kik őtet tartó ztattyák va!a, 
hogy íbha' nem ennék, ha el nem 
botsátanák ócet. Es két nap fém-
mit nem evek, mellyet látván, el-
botsáták ótet, noha a' magok aka,-
ractya ellen. 

i a . Mint-hogy pedig a' Szent 
öreg ember , olly erőtlen vala, 
hogy gyalog el nem mehetett vó^ 
na, lóra öle, és a'maga tárásá
gába negyvea Barátot válafzta, kik 
úgy látílottak néki, hogy a' tóbbi 
kózóxt mértékletesbek, és minden 
fáradságra, 's nyomorúságra kéfzeb-
bek volnának r fok helyeken já-
ra azokkal, és végre a' Szent Ani
tái tzéllájához érkezek. Kinek ta
nítván yk vigaíztalá az" 6 Mefterek. 

• haláláról. Mulata-is azokkal, fok 
helyeket meg • látogatván, mellye-
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6'44 Szent Hilárioi 
ket -ök m«taecak néki, I t t , úgy 
mondatták, imádkozott Szent An-
eal; itt ar föld ásásban magát gya
korlottá i ezeket a" fákat é plán
tálta ; & tsinálta, ezt a kutat , il-
íyen módon a' mint moít vagyon ,f 
tulajdon kezeivel. Az-után meg-
mutaták neki a' tzéllát, mellyben 
tsak egy ember fért-eí, hoízízan fe-
kövén. E!ö-befzéllék néki üémelíy 
tsuda-técelit-ís. A' Szent Antal 
halála-ntán , bárom egéfz eízten-
dö alatt, nem volt efsÓ abban a' 
tartományban. Kérek Szene Hi-
láriont, hogy k&nyörgene érettek: 
imádkozék. 6., és efsotada aziften.: 
Az~okáért azt mondák a' népek, 
hogy az Iften Szent Antal helyé
be küldette volna ótet: el-men* 
vén onnét, két Szent Pöfpőknek, 
Prakontziufnak , és Filonnak láto
gatására méné, kik az 6 Anya-
ízent-egyházokból fzámki-vettettek 
valának Konítántinus Tsáízártól, 
mivel nem akarták követni az Ar-
rjus eretnekségét- Ezek a' Szent 
Pöípökök igen meg - vigalztaítatá-
nak Szesit Hilárion^áltaí , ki el
menvén tölókjAlekfzandriába méné, 
és kSzel a'' várashoz némelly Szer
zetetekhez fzálía. El-jóvéii az ét-
ízaka, el-kéízité az 6 barmát, hogy 
el-mennyen, és meg - kérdetvén , 
njiért menne-eí olly hamar, mon
da nékik: azért, hogy valami nagy 
kárnak oka ne lenne. Következő 
nap meg-3áták, hogy igazat mon
dott, mivel-hogy a'hittől-fzakatt 
juliánus Tsáfz-árnak némelly fzolgái 

L-.Ápátür életé. 
oda érkezének, hogy meg-fbgnák, 
ótet a1 kegyetlen Tirannus páran* 
fsolattya-fzerénr; de meg nem talál
ván ótet mondának: moftláttyük, 
hogyjgaz, a'mit érről az emberről 
mondottak , tudni-iliik, hogy ör
döngös , jövendölő, és cudgya a* 
következendő dolgokat. 

13. A' Szent Apátur kfilőmb-
féíe helyekre méné fzarándokságot 
járván, és mindenütt, a' hová 
mént, meg-ifmércék" ötét , mert ki
nyilatkoztatták „az emberek, kikben 
ördögök voltak. Tudta 6 mikép. 
pen a' bittől - ízakátt Juliánus ke* 
reftette őtett , és a' tahitvártyát Ifzi-
kiuft , hogy Hieg-őlefle ök^t, és 
meg nem találván, meg - égetteté 
a' Kalaftromot, és kegyetlenítl űí: 
dőzte a' Barátokat. De nem fok
kai az - után az ííientelen Tsáízár 
meg-balván, kérték Szent Hilá-
riont, menne viízfza a' Barátoknak 
egybe-gyfitésére , és a' Kalaílrom* 
nak meg építésére, mellyec 6 nem 
akara tseíekednij söt a' Tengerre 
menvén bizonyos lakhatatlan ízi-
getekbe méné, Jiogy a' tenger tit
kon tartaná, azt, a mit a' íöld ki-hir
detett : de ott fem volt bátorságos; 
mert a' népek oda-is e!-mentek 6-
tet kerefni. El-ménvén azokból a' 
fzigetekbóí, Afrikába méné, és on-
iiét Szitziliába , a' hol egy magas, és 
darabos hegyen 'meg-marada, ot
tan nappal egy kötés fat kéízicett „ 
és egy tanítványának vállaira té
vén , kőzeL váló helyre vitette el
adni, és az árúval kenyeret vet* 



Szent Hiláríoo. Apátur életé. 64$ 
tek , mellyel magokat tápiáliákJ 
Ot t fetn maradhata titkon, mití! 
egy ördöngös ember Romában ki
kiáltotta, mohdváh : --Milánon az 
Iften fzoígája Szitzíliában vagyon, és 
fők betegek: el-méntek meg-keret 
ni ótet, hogy meg-gyógyitaífanak.' 
Látván, hogy ótt-is igen tiízteltet-
nék, Dalmátziába méae, holott egy 
Sárkány vala,' melly igen' fok ká
rokat tett az egéíz tartományban ) 
eí-nyelte az ökröket, és egyéb á t 
latokat, és meg-ólte a' páfztorokat. 
A' Szent ember meg - könyörülvén 
azon a' népen, nagy rakás fat hor
dára , az-után imádkozék, és meg-
parantsolá , hogy tennének tözet 
oda, és az a' rettenetes beftia meg
égettetek az egéíz köíség előtt. 

14. Áz-után Szent Hilárion Tzi-
prus ízigetéhe akara menni: az-oká-
érc bé-méne egy hajúba, és ellene 
rohanának a' tengeri hajós tolvajok. 
Az 6 tanítványi, egyebekkel egy-
gyíitt, kik az hajóban valásak, igen 
meg-félemlének,de a' Sz.ember meg-
dorgálá Sket, hogy kicsiny hitöek-
YÓlnának,az-ucan imádkozék a' hajó 
orrán, ki-nyujtván a'kezét a'tengeri 
tolvajok ellen, monda: Elég néktek 
eddig érkeznetek. Ezt halván,'mia'-
gyárt meg-térének á' tolvajok, és olly 
febeíTen vifzfza - mesének, mintha 
egy igen nagy fzéltól vitettek vol
na. Még a' tenger-is engedelmes 
volt néki Epidauriában, mivel-hogy 
egyCzer igen fel-dagadván, és min
den mérték-nélkül meg-neveked-
vén, el-annyira, hogy abban a1 tar

tományban lévő népek meg*- fé-
lem-ének, hogy minnyájan el-me
rülnének; a' Szent ember a* földre 
ízálla, és a-' Szent KLerefzt jegyét 
formáik a' fövénybe, és ki-terjeíz-
té kezeit az háborgó fergeteg el
len, melly mingyárt meg-fz&nék, 
és a'tenger meg- tsendefedék, nagy 
tsudájára az egéíz népnek ; kik 
meg-emlekezvén erről, az Atyák 
még-befzéllétték a' fiaknak. Egy
kor haíbnló-képpen hajón járván t 
és nem lévén mit fizetni a' hajó 
bérbe, egy könyvet akara adni a'" 
hajó Urának, mellyben maga kezé
vel még-írta vők a' négy Evangé
liumot , és mindenkor magával 
hordozta. De mint-hagy a1 hajó Urá* 
nak egy fiát meg-gyógyitá, kit az 
ördög meg-ízállott .volt; nem aka-
rá el-venni a 'könyvet, sőt igen 
meg-köízöné néki 

if. Végezetre Tziprusban levéti 
ez a' Szent ember, és a' tanítvá
nyát Iízikiüft Szíriába küldvén, meg
látogatni az ö el-rontatott Kala-
ftromának hamvát, és köfzönteni 
a' Barátokat , kik meg - maradtak 
vala abban; ő Páffus varasában 
marada, a' hová fok betegek,/és 
ördöngösök vitétének az egéfz Szi
getből , es Szent Hilárion mind' 
meg-gyógyitá őket az imádság-
áltál. Anpak-utánna viízfza-térvén 
-Ifzikius Szíriából, a' Szent Atya be-
fzélgetni kezde véle, hogy el-men-
nének onnan ; mellyet ő nem fü
vének nyughatátlanságáért tsele-
kefzi vala, hanem a' tifzteletet akar-
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ta el - ker&lni , meliyet a' világon 
téfcnek vala néki. Nem igen mefz-
fze á' yáraftól,, egy bizonyos ma
gán való, és igen darabos hely lé
vén , méllyben.nem lakhattak} mi
vel igen nehezen mehettek-fel ar
j a , és fzűkség vólc négy kéz láb 
jnenni: Annak a' hegynek tetején, 
egy igen fzép , és gyönyörűséges 
hely vólc, fok fákkal, és tiízca.for-
ráfokkal tellyes, de az vólc a' híre , 
hogy ottan fok ördögök laknának ,, 
és látattnának; azérc fenki nem ta
láltatott, a' ki ott merne lakai, 
A' Szent ember otc akara lakni; 
mindaz-által ott-is. meg-látogatták 
ó te í , mert némelly betegek oda 
mentenek, és a' tóbbi között egy 
ina-fzakatt, ki Ura vala annak a' 
helynek, f a g y o k voltak az üldó-
zéfek,. mellyekec az Iílen fzolgája 
fzénvedett ottan az ördögóktól,. 
kik fztmetlen' háborgatták őtet; 
minc-hogy oda ment volna, ki-ker-
getni okét a'.régi fzálláfokból; a' 
Szent embernek vigaíztaláía volt 
ebben, miveljtalákattak ottan, kik
kel hartzolna, és magát gy-akor-
laná_j>., . . . 

16. Az-után nyókzván efzten-
dót érvén, és I&ikias az b tanítvá
nya távúi iávén meg - betegedék ^ 
és el - közelgetvén az 6 halálának 
órája, egy leveletskét ira maga ke
zével, mellyben Ifzikiusnak az ó ta
nítványának teftamentomba hagyá 
az ó kintseic , mellyek voltak az E-
vangéíiumok könyve, mellyec tu
lajdon kezével ke volt; a' dolmá-

.Apátur 'él.et-éü 
nya , és egy 'zák, vagy pedig ká
pa , mellyel magát bé takarja vala. 
Meg értvén abban a' cartományban 
hogy a' Szent ember, meg -..betege
dett volna,- némelfyek ei-menétieíé 
látogatására,. kiket arra kénfzerite, 
hogy mihent meg-halna, mingykre 
ugyan azon helyűén temetnék ótet. 
Eletének végső határán lévén, és 
egyéb eró nem maradván benne az 
érzékenységnél, nyitva tartván a' 
fzemeit, fzólla a' lelkének, és mon- " 
da : Meny-ki immár én lelkem, 
meny-ki, ne fély; hétven eízten-
deig fzolgáltál a' Kriítusnak , és-
még-is félfz a1 haláltól ? Ez igéket 
mondván, el-yégeze életét. Az6 
tefte mingyárt el - temettetek , a' 
mint rendelte vala. Ifeikius az ö 
tanítványa, meg-értvén az 6 ha
lálát , vifzfza - téré Tziprusba , tet
tetvén mintha abban a' helyben a-
karna lenni, raellyet az 6. mellére 
Hilárion válafztott, és ottan temet
tetett : tiz holnap múlva el-lopá az A 
meftexe Sz. teliét, és Sziriába vívé, 
az 6 régi Kalaílromába temeté azt 
végétlen népek gyfilvén látására. Az 
6 Sz. tefte épen találtatott minden 
lepedőkkelj mintha még életben lett 
volna, és igen kedves illattya volt 
annak. A1 Sz. Hilárion Apátur halála 
vók Mind-ízenc havának 11. napján, 
Ugyan, azon a' napon fzcnteli az A-
nya-fzenc-egyrúz az Ó Inncpit; Kri-
ftus ..Urunknak .pedig bárom fzáz 
hetven-kilentz cíztendejében. Va-
lentiniánus Tsáízár idejében, 

Szeot 
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Szent DOMONKOS a' Prédikátorok 
Szerzetének Fundáiója élete. 

(járzotifónos; és Té'oMws Domini-
kánus-általfummába foglaltatott. 

í . TTArmadikAlekízánder Pápa, és 
I J L első Fríderik Tsáfzar ideje-. 

ben , Volt egy Nemes ember Spa
nyol : orízágban , . Galanréga vára-* 
sabaa, : kit Felikfznek hittak, kinek 
egy Joanna' n'év& fo afzfzony.vólt, 
a' felesége.. Ezek mind ketten nagy 
ízolgái voltak az Iftennek. Három 
fiakat ada nékik az-- Iíten, kik k&z&l : 

ketten Papokká lének, tsudálatos 
élet&ek, mert, egygyik egéfz éle
tében, egy lípitályban fzolgála az 
Mennek, jó gondot vifelvén a' fze-
gényekre, kik ^mindenkor fokán 
voltak o t t , és azokat iegétítte , 
mint lelkeket", *s mint;- telteket, or-
vofolván, Szüntelen teffci, és; lelki 
k6ny6rftletefségben magát gyako^ 
rolván. ' Hólta-után fok tsudákat 
tén az Iften 6 általa. A' máfik 
Szerzetefsé l én , és mind halálig 
meg-marada a' Szerzetben, imádsá
gokban, és elmélkedéfekb.en ma
gát gyakorolván. A' harmadik vók 
Szent Domonkos, kivel mikor az 
Annya nekézkes volna, láta álmá
ban egy kuvafzt, kinek fzájában 
egy ég& Xzörátnek vala , mellyel 
az'egéfz világnak világofságoc ada. 
Meg-látfzék az-után, hogy ez.az 
álom Ifteni jelentés vólc , mivel' 
Szent Domonkos a' maga, és az é 

Szerzeté tudományával az egéfz 
világot irieg-viiágDÍicá. Más 16-
afzízony-is, ki néki Kerefzt-annya 
volt , kisded lévén Domonkos , 
láta egy tsiikgot az b feje felett, 
meilyiiek iétiyefsége az egéfc vilá
got meg^világofitotta. Annak - íe-
lette azon. dolog tértének ó-véle, 
melly Szent Ambr ufTal tórtént, mi
vel még a' böltsóben lévén, a' mé
neknek fokasága jőve, ' és az ortzár 
jára fzálvaa, bé- mennek, és ki
jének vala az ö fzájkból , jelent
vén az & tudományának, édefségét, 
és befzédének gyönyörfiségét. 

a. Minék-utánna tneg-kereíztek 
teték életének végéig éppen az Ille
ne volt Szent Domonkos, mivel 
tellyes életében halálos vétket nem 
tselekedetr. Az' Iíien fegétette 

• Stet, és ö-is fegétette magát, hogy 
jó lenne. Mikor az okoísággal kez
dett volna élni, hat, vagy hét efzten-
dós korában, léízállot az ágyból, és 
a' tőidre fekűtt, el-kezdvén a'-6-
riyaru életet, és hozzá ízoktatván 
magát a' peniteiitzia-cartáshoz, mel-
:iyet az-után kellet cselekedni, te-
kélletes életben lévén. Míkör a' 
jót meg-tudta válaíkani a' gohofz-
cóij- az 6 Attya, és Annya feorgal-
matotíbn tanították • ótet, hogy 
fzeretné az Iftent, és Telné tőle , 
kívánná az b ditsöségéc, és ked-

;" yel-
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vellené a' jóságos tselekedetekec. 
A' Sz. ifiú olly nagy ízorgalmacof-
sággal, és jó akarattal vette ezeket 
a' jó tanáts adáfokat, -hogy ifjacs
ka lévén , öreg embernek látfzocC 
tsélekedetivel. Igen mértékletes 

- volt az,ételben, és italban ríés egyéb 
mulatságokat, és gyönyörűségeket, 
el távoztatott, mellyekben az iffak 
©Ily igen fzoktak gyönyörködni. 
Áz-ntán Vatentziába kűldé écec az 
"Actya, a' hol -minden rieáki mdo* 
Hiányok "virágoznak vala abban_s 
az udóben, Occan tanólá a' deáki 
tudományokat, és" kevés űdö alatt, 
nem tsak tanóló táríaic , hanem 
íiémeEyeket a1 mefteri közSl-is.fel* 
lyfil. halada'íjól-lehet a' tanúságok
nak foglalatosságáért, élnem had-
sa az & fzokotc ájtacofságának gya-
korlacofságit. Igen gyakran imád
kozott , irgalmas volt , és igen (iá* 
aakodott felebaráttyának nyomo-
luságin; és. mikor magától meg 
aem orvofolhatca, orvofságot nyert 
an Iftentól könyhullatáíival. Az 6 
nagy ízeretete meg - látízott egy 
drágaságban , melly egéíz Spanyol-
Orfzágban volt az fidoben, mikor 
í> tanólna: mivel-hogy mikor nem 
volna egyéb, mivel fegétené a' 

"' fzegényeket , kik ó- hozzá folya
modtak , mind el-adván, a'mit az 
Attya néki eleségre küldött, vég
re a ' kőnyvek-is mind ekadá, és 
azoknak árrát a' (legényeknek olz-
t á : mellyet látván, máíók-is úgy 
cselekedének. Egyízer egy aíz-
ízonyt iáca, ki kefexveíen fír vala, 

nkös élete. 
mivel a' Szerecsenek el - rablottak 
volt egy -attyafiát , könyörülvén 
rajta, azon kére ötét, hegy adná 
étet a' rabságra., és váltaná ki az 
attyafiát, és ha az aízízony akarta 
volna, viízíza nem níondotta vol
na jgéretét. 

3. Meg-tanólván a' Filofzofíát, ar 

Teológiának tanólására méné, és 
nagy fzorgalmatofsággal tanólá azt* 
és mivel-hogy az Ifteni malaízt ki 
géti vala az Ö ízorgalmatoíságát, 
és elméjének ferénységéc, kevés 
ödó alatt csudálatos gyflmójtsőc 
hoza, el annyira, hogy nem tsafc 
Szent életűnek;.;, hanem igen nagy 
tudományú embernek iímértetéíc 
lenni. Az.fidÖben Otzmái Pörpök 
egy Dieg névő Szent életfi ember 
vol t , ki igen ízorgalmatos vólc 
azokban a'dolgokban, mellyek az 
6 tiíztéhez tarcoztanak , hogy az 
Iftennek ditsöíségét, és az j& juhai
nak ftdvöíségét nyerje; és a' végre 
igen nagy gondot vifelt, hogy az 
b tárfaságában, és Anya-ízent-egy-
házában nevezetes Szent, életű, és 
tudós emberek lennének- Ez a* 
Pőíp&k buzgósággal, és a* Romai Pá
pa hatalmával.,, úgy megjobbitocta, 
vala a' Káptalant az 6 Anyaszent
egyházában, hogy a'világi .Kanono
kokat, Szerzetes Kanonokokká tet
te vóít. Az-okáért az 6 föleibe 
érkezvén a' Szene Domonkos hixe, 
magához hivatá óeet, és az ó A-
nya-fzent-egybázában. a' Kanonokok 
közé ízámlálá, kik a'Szent Ágo-
Ilon reguláját tarcocták. Szene 

Dómon-
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Domonkos valláft tén abban a' Re
gulában , nagy örömére mind a1 Ka
nonokoknak ,. kik próbálva tudván 
az 6" Szent erkölcsit, jó életét, és 
kellemetes terméfzecéc, kedveién 
látták őtet a' magok tárFaságában 
lenni , oilyan léyéri é mindenek' 
nek , mint-egy tSköre az igaz Szer
zetnek. 

4. Igen ízorgalmatos volt. az 
imádságnak, és Itteni tifzteletek-
nek gyakorlására; az- atyafi' ízere-
tecben, és a' nyomorultakon való 
könyörölecefségben , mindeneket 
meg-haladott. Az Iften a- könyhul-
latáfnak kivált-képpen való ajándé
kát adá néki, mellyeket 6 tóvsé-
geíTen :]ki-öntőtt, mind tefti 'lelkf 
ízökségiérc felebaráctyának. Az 
alázatofságnak jósága mód felett 
tímdöklőtt 6-benne, megalázván 
magát nem tsak nagyobbaknak, 
hanem kifíébbeknek - is magánali 
Hogy ezeket a* jóságos cselekede
teket meg . nyerheffe, igen élt a* 
Kafzíziánus János-álcal irotckönyv
vel , melíyet Kollatzióknak hinak; 
az az , Atyáknak •- egygyfrtt való 
béTzélgecéfeknek; miveí-hogy ar be-
fzélgetéfekböl, mellyek ott elö ho
zatnak , mellyeket egybe fzerzec 
tek ar Barátok, kik a' pajtában 
laktak > a* fzivnek cifztaságárói > a! 

vétkeknek gyózedeimérÓl , a' jó
ságos cselekedeteknek meg-nyerá-
séröí, az elmélkedésnek gyakorlá
sáról, az életről,, és a' tekélleteP-
ségnek leg. felsób' grádicsáról; a* 
Szent ember intéfeket, és példáitat 

Szemek Elete. 
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vett azokból .• mellyekkel minden
kor nevekedett azokban a' jósá
gos tselekedetekben j és nagy kí
vánsággal faradott, hogy a' leg-fel-
sőb' gráditsára érkezzék a* cekét-
letes elemek. 

. ': f. A' nagy Jóságos tselekede-
tekert, mellyeket a1-Kanonokok 
ifmérének 6 » benne, és az 6 nagy 
okofságáért , mellyeí-a* regulának 
minden dolgaiban éle , Elöl-járó-
j-oknak akarák ötét válafztani. Feí-
vévéri a* tifztet, nagy alázatofság-
gal, ésr fzorgalmatoáon el-jára an
nak hivatallyában, mig az Iften na--, 
gyob' ttfzcre hivá ficet. Alfon-
ízus Király az ÖfzmaiP&fpókőtDie-
get Frantzia-Orfzágba k&ldé köve
tségül, kire a' Kerefztényi Hitnek 
haíznos dolgait bizá"; a' Pfifpók 
ifmérvéra a' Domonkos Szent éle
tét , és próbálva tudván az ö tudo
mányát, kinek tanácsával fö - dol
gokban élt, és az 6 édes ayájafsá-
gával igen gyönyörködött: ej-vi-
vé ötét aJ maga táríaságában r így 
rendelvén az Iften, a' végre a' mi 
az-után következek. Mivel-hogy 
Frantzia-Orízágban Tolosán által
menvén, ki-nyilatfcozék egy eret
nekség az adöbén találtatott, mel-
4yet Albigenfekének hittak, kik né-
melly tévelygéféket tartottak; fö. 
képpen egygyet az okoskodó lélek 
áelól, mellyet még a' Pogány Filo-
ízoíufdk-ís, kiknél nem volt a' hit
nek vtiágofsága , merő bolondság
nak tartottak. 'Szent Domonkos 
azért egy háznál lévén ízálláfon 5 

• J&ua n meg- -
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roeg-érté annak a'háziiak gazdáját 
abban az eretnekségben lenni, kő-
áyörge érette az Iftennek, és olly 
okos intéfeket ada néki, hogy meg-
tére az igaz hitre. A' Pöípék el-
végezé a' dolgokat, mellyekért kül
detet volt a.' Királytól y és kasban 
meg-kuldé néki, maga pedig Ro
mába méné Szent Domonkoffal, 
Harmadik ínnotzentzius Pápa ölvén 
a' Szent Péter Székén. A' Pfifpók 
azon kére a' Páp'ac, venné-le róla 
a' Pöfpókségnek terhét, hogy az 
eretnekeket, kiket az úton tajált, 
térithetné-meg, de a' Pápa nem aka-
rk azt cselekedni. Vifefza-térének 
F-rantzia-Orfzágba>, és meg-látoga-
ták a' Kartufziánus Barátok Kala-
ftromat, kiket a' Püfpök igen ked
vellett j és némelly napokig azok
kal nyájaskodván, azoknak ruhájá
ban öltözék, hogy mindenütt azt 
hordozza, a'hol járna. 

6. Szent Domonkos fok Bará
tokat fzerze, kiket el-vitt magával 
a1 Püfpök táríaságában, meg-téri-
teni az eretnekeket. Kiknek meg-
•téréíéket mind ketten igen kíván
ták , látván nagy tifztetetét az I-
ftennek onnan következni Mom-
polierben találák a' Pápa Követét 
némelly Pöfpőkökkel, és Szent Be
nedek Szerzetéből való .tizen- két 
Apáturokkal; kik ugyan a' végre 
jöttek volt, hogy meg-téritsék azt 
a' meg - rsalatott népet, kik vak- . 
mérők v ó k a k a z 6 tévelygéíekben, 
Minnyájan egybe-tárfolkodának, és 
IL Szent Domonkos tanácsa - által, 

nkos élete. 
el-hagyák a' lovagláfokat, és a* fzolgá-
kat, és prédikálni kezdenek az eret
nekeknek, alázatoísággal, fzegény-
ségge!, és az. Apoftóli életnek példá
jával Egyfzer egy nagy tartományba 
érkezének, és. meg-egygyezének az 
Eretnekekkel, hogy irnák-meg ök az 
6 vélekedéfeket egy könyvbe, és az 
okokat, mellyekkelerÖlíítenék vé
lekedéfeket : és Szent Domonkos 
meg-irá egy könyvbe a,' Kerefzté-
nyi tudományt, -mellyec a' közön
séges Anya-ízent-egyház tart: és a? 

mit az eretnekek mondottak, mind 
meg-veté, és el-rontá azt erős o-
kokkal,- és a' Szent Iráfnak világos 
bízonyitáíiyál, 

7. Ez a' fcérTcőnyv egy nagy 
tfizbe vettetek, fok népek előtt, 
és az Eretnekek könyve mingyárc 
el-ége, és humuvá lén : de a'melly 
könyvet Szent Domonkos ira az 
igaz Kerefztények réfzéről , min
den vefzedelem-nélkfil marada, és 
háromfzor ugrott-ki a' tűzből. No
ha elég volt az, hogy meg-térné-
nek az igafságra, mindaz-áltál vol
tak némellyek, kik vakmerő kép-. 
pen megmaradtak tévelygéíekben, 
és olly igen bofzonkodtak Szent 
Domonkos ellen, hogy halálát kí
vánták nék i , és alkalmatofságot 
kerefvén , meg-ólni 6tet, egyCzer 
meg-várák, hogy egygyik helyből 
a' maiikba menne, és meg-fogváij 
őtet félre vívék, és mondának aé-
k i : Domonkos a'mi hatalmunkban 
vagy moll, ha meg-akarnánk ölni, 
aiic tselekednél ? Felele a' Szeut 

ember; 
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ember: én azon fecniélek titeket, 
hogy ne hamar Sínetek-meg en
gemet , hanem JaíTan laffan el-vág-
ván elsőben a* kezeimét, az - után 
a' lábaimat, mellyekét el-vágván, 

• mutatnátok-meg nékem: az-után 
vájnátok-ki a* ízemeimet, és had-
nátok tulajdon vérében fetrengeni 
a teltemet; végezetre azt akarnám, 
hogy fok fájdalmas febekkel végez-
nétek-el életemet; had' fzenvednék 
valami kevefet'az én Uram jésus 
Kriftufomnak ízerelméért. Azok 
halván ezeket a' ízókat, látván y 
melly jó kedvel azokat mondaná ,• 
meg-rettenvén az Iílent^l; ízaba-
don hagyák Szent Domonkoft. 
Mindaz-áltai meg nem ízüntek fil-
•dőzni ocet 3 noha nem merték ke
zeket reája vetni , ízfintelén har-
tzoltak e'leae,, átkozott nyelvek
kel : néha rút fzemteíen befzéde-
ket mondván néki, néha gonofzt 
mondván feióle a' népeknek; é pe
dig mindien dolgokat békefséges-
tSréíTel fzenvedett. Tudták *%' né
pek , hogy hamiffan mondanának 
gonoízt ellene, azért inkáb' neve
kedett az 6 jó hire. 

8. Az eretnekek azzal gyaláz--
ták őtet, hogy igen íökat ennék, 
és a' tercének felettéb" kedvezne j 
az-okáért egy negyven napi boj
ton., némelíy fő-aízízonyoknak há
zában tárta fzálláft , kik azon eret
nekségben vókak :* mindea nap víz
zel ,. kenyérrel bőjtők , a' főidőn 
alutt y ízőr 'ízákot vifelt f és min
denkor" prédikállott. Mellyet Iái-

inkos "élete, 6fi 
ván a'fó-afzfzonyok, meg-térénefe 
az igaz hitre. Más kitentz fó-afz» 
feonyokat-is meg-fzabadita attól aJ 

téveiygéílől, kik halván az 6 be-
ízédét, hozzája ménének fzóilani 
egy Templomban, és mondának 
néki: Iften fzolgája, ma a' te be-
fzédedben - eretnekeknek mondád 
te azokat, kiket mi mint ájtatos 
fzenteket tartunk, és az 6 tudo
mányokat • igaz keréíztényr tudo
mánynak gondoltuk lenni, és mind 
eddig azt k&vettuk : mi módon 
ifmérhettyük-ineg, ki mond ti r kö
zületek igazat? Ez igéket halván 
Szent Domonkos imádkozék, az
után, lábaira alván monda; moíl 
meg - mucattya néktek az Iften , 
mit követtetek eddig : mingyárt 
egy igen rút nagy termetű mats-
kát látknak kőzőttók ki-menni, 
mellynek a' ízeméi iízonyatofok 
•voltak, tüzet vetvén, és ifzonyu 
b&dős volt : az afzfzonyok kórul 
járt, moll egygyikhez, moft máflk-
hoz, harmadikhoz, és &'. tőbbihez-
menvén, kik nagy félelemmel be
telvén, futottak előtte; és vég
tére az harang kőtelére ragaízt?á.« 
magát a' matska3 el-enyé£zék, és 
az afzfzonyok el-hagyván a' tévely* 
géft, meg-térének az igaz hiere/ 

?. Az Ofzmai Pftípők viföfza-
téré az 6 Pűípókségének látogatá
sára, hogy mindene el-rendelvén , 
vifzíza^jőjjőn az eretnekeknek meg
térítésére; de mihent oda ér-kezék, 
ifieg-becegedvén , meg-hala. Sok 
Papok 7 és Szerzeteíek, kik őtet 

Üaa n % tigy 
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úgy tartották, mint Attyokoc, el~' 
hagyatának; kik az eretnekek meg-, 
térítésében fáradoztak, gondgyokat 
•vilelvéa nékik az Jó Pöfpók_«, 
ízükséges dolgokban.- De ettól a* 
íegétségtól meg - foíztatván, azok
nak nagyon' réfze Szene Domon
koshoz álla attyokaak , éi elöl
járójuknak- válafzcván ótet; és el-
rendelé nékik, a' mit kellett csele-
kedniek ; az 6 gyakorlatofságok 
prédikáftás, és az eretnekekkel va
ló difputálás lévén; mint-hagy íb-
kan gyedének egybe e' végre, lafr 
fan lafían egy új Szerzet kezde fun
dáltatni , mellyet. Prédikátorokéi 
nak hittak. Ezeket igen fegétet-
te a' Tolofai- Púfpök ,,. és Simeon 
Monorti GróíF fegyverével akar- • 
ta az eretnekeket el-rontani. Sz. 
Domonkos ezektől az Uraktól fe-
géttetvén, egy Gyülekezetet iun-
dála, mellyben minnyájan bé-men-
tek, a' kik meg-akarták téríteni.az. 
eretnekeket, prédikálván az igaf-
ságot, és kiki Préláuifsának tar
totta Szent Domonkoít, és minnyá
jan engedelmeíTek voltak néki. 
Meg-értvén az-után, hogy fok Ke-
refztények fzegények lévén, a" leá--
nyekat az eretnekek fzolgálattyára 
adták, és illyen módon az eretnek
ségtől meg-fértóztettek; egy Ka-
-taCtromat épite , mellybe minnyá
jan bé-mennének azok a' leány-, 
z ó k , és ottan életeknek táplálá
sára való költség adatván nékik, 
kézi - munkájokkal magokat fegét-
vén > fzabadon maradtak attól a' 
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vefzedelemtől, és úgy ízolgáltaíc 
az Iftennek, mint az Apátzák, 

io . Florentziai Szent Antonius 
azt mondgya, hogy az űdó alatt, 
míg Szent Domonkos abban a' tar
tományban lakott az 6 tárfaival, 
a'prédikáílásban fáradván, többen 
meg - tértek fzáz ezer embernél az, -
igaz hitre. Látván a' jó Atya a? 
jó gyuraőltsnek nagy termését, a' 
Romai Pápához méné, kérvén ő 
Szentségét, eróílítené-meg az ó é-
letének új formáját,. had* lenaé 
nagyob' hatalma } és fzerezhetne 
nagyob' nyereséget a' lelkeknek. 
Meg-mondá néki, melly nagy fzók-
sége volna a' Kerefztény, népnek 
a' tudományra, mint d vétkeknek 
meg-íeddésere, mint ki-gyomlálá-
sara a' tévelygéfeknek , mellyek uj-
jonnan ki-nyilatkoznak vala. Az» 
okáért fznkség volna , hogy egy 
új Szerzet fundáltatnék a' Prédi
kátoroknak, kiknek ne lenne egyéb
re gondgyok , hanem tsak erre; 
mivel immár tőb' hiv Kanono
kok egybe-gyfikek ó-véle Tolosá-
ban, nagy ízeretétnek buzgósága- ' 
val, és e' végre ajánlották mago
kat az Iftennek ízolgálattyára, és 
fok lelkeknek ftdvófségére-j és nagy 
gyömöltsöt kezdettek hozni. A* 
Pápa egy kevefsé ellenkezőnek mu-
tatá magát e' kérés-ellen , mond-
.ván: hogy az Anya-ízent-egyházbaa' 
fok Szerzetek volnának, melíyek-
ben az emberek Szene gyakorla-
tofságokon fzolgálnak az Iftennek; 
és (zökséges volna inkáb' azokat 

fegé-
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Szent Domonkos élete. 6íí 
fegéteni, hogy-fém ujjabbakat ren
delni. Bizonyofsá téterék a' Pápa 
Tolofai Pfiípók-által Szene Domonr 
kosról, kic igen ditsírvén a' Pű£ 
p6k y hitelt fzerze a' nagy gyá-
m&ksr&l , mellyet Q a' tarifáival 
cselekedett Tolosában: ' De ez nem 
íén elég, hogy a' Papa reá hajla
na a Szent Domonkos kérésére, : 

valamig egy látáft nem látá, melly 
illyen-képpen lén: A' Pápa úzk 
álmában, hogy a* Lateráni Szent 
János Szent-egyháza el-dóléfre, és 
nagy romlásra hajlott volna, és Sz. 
Domonkos a' vállait néki veté, és 
meg-tartá:- jelentvén, hogy e' Sz. 
Atya az ó Szerzetével nagy fegé-
tségére, és hafznára lenne a1 Ké-
reíztényi hitnek. 

' j r . Más nap hivatá a'PápaSz, 
Domonkoíl, éz monda néki, hogy 
az Ó igyekezetit jóvá hadná , és 
meg-eroilitené a' ízándékát, melly-
tól nagy hafzon fzártnaznék a' Ke-
refzténységben , a1 mint az íften 
meg-jelentette néki annak igaftá-
gát. Az okáért térne vifzfzá To-
losába, a' hol az 6 tárfai volnának , 
és egymás - k&zóct válafztanának 
Valamellyet, az Anya-fzent-egyház-
tól meg-eróíitetett régi regulák kó-

hoz állanának, mellynek ereje len
ne , annak (zent élete, és b5ftse-
sége-ákal, a' ki fó-képpen azt ren
deké ; mind pedig a' Kerefztény 
Anya-ízent-égyház-által, melly aze" 
meg-eróíEtette. Inkáb' tecízett-
azért néki ezen a' tanátson meg
állani, hogy-íerri valami új életnek 
formáját kerefhi. Üzzel a' tanátsal 
viízfza-tére Szent Domonkos az 6-
tárfaihöz, kik mindeneitől tizen
haton •vókak -} egybe gy&tvén ó-
ke t , és a Szent Lelket fegétségfil 
hiván, a' jó Atya az 6 fzerelmes 
fiaival, a' Szent Ágofton reguláját 
akará- válafztáni, némelly dolgokat 
fanyarub' életre változtatván. Ez
zel a végezéffel Szent Domonkos 
vifzfza-tére Romába, delnnotzen--
tzius Pápa meg-hók, és Harmadik 
Honorius váiafztatott volt. Meg-
halgacáfa" lén Szeat Domonkosnak 
a1 Pápánál, és értésére adá néki, 
a' mit Innotzentzius rendelt volt, az^ 
után meg-mondá el - végezett aka-
jattyát magának-, és a' tárfainak-, 
alázatoífan kérvén ó Szentségét, 
er6íli,tené-meg ezt a1 Szerzetet. A1 

Pápa meg-engedé, a' mit kivána, 
minden ellénkezés-nélkál j -el-an
ny i ra , hogy i2io". efztertdőbén , 

zül , mellynek alája vetnék mago- melly elsó efztendeje volt Hono-
ka t : ezt tselekedvén jóne - vifzfza rius Pápaságának, meg-eróíitteték 
Homába, meg-engedtetnék néki, 
a mit a' lelke kívánna. Tetfzék 
«' válafe az Iften ízolgájának , az 
6 alázatofságáért; és okofságnak 
kelé lenni , ha hofzízú üdo alatc 
még-probkltatocc valam,elly regulá-

a Prédikátor Barátoknak Szerzete, 
a' Pápának,.és Kardinálöknak örö
mére , és az egéfe Kereízténység-
nek kedvellésére. Szent Domon
kos látván immár bé"- tellyefedve 
kívánságát, meg nem fz&nik vala 
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6 5" 4 Szent Dotti 
hálákat adni az Iftennek , a' ma-
laíztért , mellyet néki adott yala. 

12. Égy nap az imádságban lé
vén , el-ragadtaték lélekben, és lá-
tá a* Kriftus jésuft, hásom lantsát 
tartani kezében, azt matatván, 
'hogy á* világot el-akarna azokkal 

, rontani , három vétekért ., úgy
mint, a' kevélység, fösvénység, és. 
tifztaíanságért. Látá az-után, az 
b Szentséges Szűz Annyát, ki ele
iébe borulván , efedezék a' világért, 
hogy keny&ruine rá)ta, mivel nagy 
meg-jobbuláfa lenne a* világnak, 
az ö két hiv fzolgái-ákal, és ujjal 
mutatá &ket, kik közül' egyik Sz. 
Domonkos, ar maiik Szent Ferentz 
•vala. Ez látás-ákat, mikor elsőb
ben ez a' két Szent ember egy-máft 
lát ták, meg-ifmérték; és egy-máf-

" fal nagy fzeretettel befzélgettek ; 
és 6 - kőz&ttók mindenkor nagy 
barátság vők Í s&t meg-parantsol-
ták az 6 SzerzeteíTeknek , hogy 
€gy - máfnak jó baráti lennének. 
Annak - előtte Szent Domonkos 
igen ájtatos vóít az Iften Annyá-
hoz, de ez látás»után fokkai ájta-
tosb' lén; fó-képpen mivel az-után, 
más egy jelenesben, mellyet látott 
Regináid Barát, ennek a' Szent 
Szerzetnek nevezetes* embere, Sz„ 
Domonkos éltében, a' Szfiz Mk-
-lia fejér tsuklyác ada néki, és an
nak az Skózetnek formáját , mel
lyet moft vifelnek , mert aanak-

.. előtte, a? Regula-ízerént való Ka
nonokok módgyára mindenkor 
Kámsá-t vifekek. Annak - felette 
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a' Szentséges Sz&z Fok fegétséggel 
volt ennek a Szent Szerzetnek 
és benne lév6 Szerzetefeknek , fiai
nak -hiván &ket, és látható képpen 
meg - mutatván magát néfnéllyeki, 
nek , befzélvén vélek, a1 mint fok-. 
fzor befcéllett Szent Dornonkoffal 
és fok jót tselekedett néki. 

13. Minek - előtte S^ent Do-
tóonkos el-menne Romából, két 
Gyölekezetet fimdáia ot tan, egy* 
gyiket a' férfiaknak , máfikár. az. 
aízízony-állatoknak. A' fok bete
geken kivűl, kiket ő meg -gyógyí
tott kfrtómb-féle betegségekből; a' 
fok ordógökón kívül , kiket ki - fi-
•zótc az embereknek teliéiből, és 
az 6 imádságának nagy fbganatof-
sága kivöl, mellyel fok feslett éle
tű embereket meg-téritett az Iften, 
hez, és némelíyek bé - mentek a' 
Szerzetbe, kik foha nem-is gondol
kodtak arról, meíly igen kedvé
ben vók az lítennek , nyilván meg
próbáltatott három halottaknak_« 
íeí - támaíztásával. F-gygyík vók 
egy Romai aízízonynak natskája, 
ki íbkízor halgacta az ő beízédit, 
halva találá ócet a' házba az A*a-
n y a , vifzfza-térvén a' Szent Do
monkos prédikátziójának halgatá-
sir ó t , és fogóján fiatskájának hólt 
teftét , és az é háza népétől ki-
.sértetvén, a3 Szikfztus Szen-egyhá-
zába méné a' hol a' Szent, Doinora-
kos Gy&lekezete vók , fok kőny-
builaráfokkal elejébe - tévé néfeí 
meg - hóit iutskáját > . kőnyŐnUe 
rajta a1 Szent Atya ? imadkozék, 
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Szent Don 
az-tnún lábaira alván, a' Kerefetnek 
jelét fcrmálá a" kisdedre , és ilieté 
fket kezével, ki mingyárt meg-é-
ledvén, fel-kele, és lábaira álla jó 
cgéfségben. Egy meder ember a* 
Kalaftromban egy vermet áfván, 
a' főid tellyefseggel reá ízakada , 
Uiind a' Szerzetes emberek igen 
ízánván ötét , meg-parantsolá Sz. 
Domonkos, hogy vájnak-ki a' te-
ílét abból a' romlásból , és mind 
ófzve rontatva találtaték; imádko-
zék "érette, ki fel-támadván min
den febeiböl fzépea meg-gyógyú-
h. Harmadik halott, mellyet Sz. 
Domonkos fel-tárnafztott , litván 
Kardinálnak Onokája volt, kit Ná-
poüonnak hittak , ki el-etVén a' 
lóról , mingyárt meg-húk. Á' Sz. 
ember imádkozék, és helyére nyo
ma a' hók telinek tagjait, mel-
lyek meg- romlottak,/ és, helyekből 
ki-mentenek valaj az - után kezét 
foga, és monda néki: Nápolion a' 
Krilius nevében kely - fel. Az ifiú 
mingyárt.fel- támadván lábaira ál
la , és minden febeiböl meg - gyó
gy dia. 

14. A' Tolofai dolgok az Eret
nekek ellen jó végbe vitetének, 
mind a' Szene Domonkos, és az 6 
Szerzeted prédikálláfa által, mind 
pedig mivel (zímtelen hartzoltak el
lennek fegyverrel: Végezetre meg-
jiala egy Király, ki 6ket fegétette, el-
yefzének a' párt-fogók, és azaz eret
nekség meg-fzönék. Annak-utánna 
Szent Domonkos fok helyekre kul-
á e , jhpgy Kalaftromokat fundál-
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lyanak, és építsenek; fó-képpea 
Spányol-orfzágba fzemélye - fzerént 
méné, és mint férfiaknak, .'s mint 
afzfzony-állatoknak némeily Ka-. 
Jaftrompkat épite. Az 6 Szent Szer
zete, mindenütt fokafödik vala, 
mind az ó életének , tudományá
nak, és tsuda-tételének, mind pe
dig az ó,tanítványinak híriért, kik 
minden helyen , a' hová mentenek^ 
nagy bótsfiletben, és tifzteletben 
tartattak.. Némeily helyeken a' né* 
pek protzefziókban Kereíztel mentek 
elejékbe, mintha a'Kríftus JésuS 
Apoftoli lettek volna, mint-hogy 
azokat követték életekben, éstsa-
da - tételekben. Szent Domonkos-
két efztendeig lakott Frantzia - O -
fzágban, hogy az eretnekeket meg
térítse : olly helyen lakott örö
mesben, a'hol inkáb"'üldöztetett. 
Romában pedig három efztendeig 
lakván, annak-utánna mindenkor 
egygyik helyből a' maiikba ment, 
és mindenkor el-mondotta az Ifte-
,ni Szolofmákat, mintha a! gyüle
kezetben lett volna. Minden nap 
Misét fzolgált, mikor Szent-egyhá
zat talált. Bizonyos órákon tsen-
defségben halgatott: néha kapuról 
kapura járt alamifnát kérvén, netii 
annyira a' fz&kségért, mint a' ma
ga meg»alázásáért, hogy békefsé-
ges tűrésben feenvedgye a'gonoíz 
feleleteket, mellyekec némeily ek 
adtának nékií • Néha mezit-láb jár t , 
és mindenkor le-hajtott (zeniek
kel. Igen mértékletes életá y ó k , ^ 
húíl nem evett,, és kéz&nségeflea 

a'ftl-



••6$ 6 Szent Dorr 
a' főldón atutt az óltózetében ; 
de mindaz - áltat nem hordozott 
motskos ruhát , vagy a' roellynek 
gonoíz fzaga lett vólna» Halála-
ntán egy lántzot találtak, niellyet 
mindenkor-kereízcűl 6-vedzve hor
dozott a* mezítelen telién. Min
den éijel háromfzor verte-meg ma
gát r egyfzer magáért, máfodfzor; 
felebarátiért, harmadízor á' Purga-
toriumban lévő lelkekért: íbk ideig 
imádkozott , és. fokfzor láttatott 
fel-emeltetve a' fóldtöl a' levegő
égben állani. Néha, mefzízönnert 
hallották az 6 fbhálzkodáík , mel-
lyeket er gyaRarlacoíságban tsde-
kedetc 

i f . Egy éjjel az imádságban; 
lévén az h Gyülekezetében• , látá 
az órdőgőtr emberi ábrázatban, ki 
moífc. ide ,; moít amodá» kerülvén 
íriégyen vala, és. foha meg nem ál-
íotír- -A" Szent ember kérdé ótet, 
mondván r. Mit kereti itt kegyetlen 
beftia? Feleié az őrdóg r En korát 
farok valami nyereséget kerefvén > 
és akár melly keveíet nagyra b&-
tsöllók,, a' mit ar te Szerzeteikkel 
nyerek. Szent Domonkos közei 
lévén az aluvő. hiizboz , kérdé tóle; 
Mit nyerfz te1 itten a* Barátoktól 2' 
Felele az őrdóg r Mogy többet, 
vagy pedig kevesbet aludgyanak 
annál, a' mi íitíikséges T vágy pedig 
He őrómeít kellyenek-fel -a' reggeli 
Szoloímára : és. ha nékem alkalma-
Eofságot adnak , fél - indítom, éket 
a' tiíztátalan álmáknak . látására , 
jnellyekbea ha g.yónyórkÓdnek , 

tonlíos éíete. 
és vétkeznek, én azon igen örftv 
lók. A' Szent ember a' karba vj-
vé ötét , monda nékir Ebben az 
helyben mit mivelíz ? Felele a* go-
nofz lélek: En azt tselekefzem t 
hogy későn jőjenek a* Szoiofmára, 
és hamar el-mennyenék, és mikor 
ott vannak, aT világnak dolgairól 
gondolkodgyanak. Az ebédlő ház
ról monda: késéra ott őket, hogy" 
többet, vagy kevesbet egyenek 
keUetinél. Meg, - kérdetvén a' be* 
fzélgetésnek házáról, neveténei fe-, 
leíé , és monda ; hogy az a' hely 
éppen óvé volna, mert ott meg nem 
ízünnek a' morgolódó , és hival* 
kodó befzédek. Az-után & Peni-
Éentzia-tartÓ házba vívé őtet , de 
az órdóg-el-fuia, mondván: A'mic 
egyé|» helyekben nyerek , azt itten 
mind el-vefztem r mivel.hogy eb
ben az helyben a' Barátok meg-in-
tetnek,, és dorgákacnak az ö Aa-
gyatkozáfökrúl,. és ók meg-yallyák 
vétkeiket,, és meg - botsáttatnak 
nékik. 

i o \ El-közólgete a' Szent Do
monkos halálának ideje., mikor 
BoflOniában volna ,, és igen nehéá 
hitíeg-lelés jóve h reá, melly ötét 
kénlzcrké az ágyba menni, a'hol 
minden íkífcéges' Szentségek reeg-
adütának néki. Eiö-hivatá az ő 
Szerzeteik, és a' jóságos,, tseleke-
detekneit meg-tartására inté őketi 
fzeretetre, alázatoís.'igra , tiíztaság-
ra , engedelmeSégre, és lelki íze-
génységre, mellyet Őrőkségöl ha-
gya nékik. Á' Barátok" figyelme-
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Szent Szerafikus Ferentz élete. 657. 
teíTen halgaták 6tet , de látván az
után , hogy meg-tsendefedék, és 
meg-kezde halni, mondani kezdek, 
énekelvén az Anya-fzent-egyházcól 
arra" az órára rendeltetett kon-y&r-
géft: SubvctiiteSan&iDii, occurri* 
te Angili1 &c. És azomba. ez élet
ből az órók„életbe méné, Kriftus 
Urunknak 1223. erztendejében , 
Kis-Afzfzany havának J . napján, 
életének 5-j. efztendejcben, Máfo-
dik Friderik Tskízkr idejében. Az 
Anya-ízent-egybáz az óirmepét fzen-
teli, egy nappal eléb' az & halála 
napjánál, azt a' napot Havi Bol
dog Afzfzony Innepének .hagyván* 

Az 6 tefte abban a' Kalaftrombari. -
alázatoffan temettetek Bononrában y 
mivel,ó úgy parantsoka vala. De 
az-után tíz efztendövel egy már
vány k& koporsóba tétetek. Mi
kor a' fa koporsó fel - nyktaték » 
mellyben a' Sz, teli vala, ofiy jó íza-
got, és gyönyörűséges nagy illatot 
érzettenek, hogy úgy látfzott, mint
ha Mennyei lett volna. Ez a' Di-
tsófséges Szent fok tsudákat t e t t , 
nem tsak éltében , hanem hólta-
után- is fok nyomorúk emberekkel, 
kik ótet fegétségíil hittak. Ki-
lentzedik Gergely Papától fzámlál-
taték a' Szenteknek Lajftromá"ba. 

Szent Szerafikus FERENTZ élete. 
Sz. Bomventurti, és S%. Antonius 

Florentziat Erfek'áhalfummába 
foglaltatott-, 

I . QZent Ferentz Olafz - Orfzág-
l 3 ban, Afzfzifis várafsában,. Spo-

íétus völgyében. ízfileték, az ő At-
tya kalmár volt, ki Bernárdonnak 
hívattatott. Mikor Szent Ferentz 
Tneg-kerefzteketék , János neve ada
ték néki: de az-után m-ikor meg-
bérmákaték , íerentznek 'hivatta-
t é k , mert így akará az ó Attya. 
Ki fel - nevelvén ótet, jő erköl
csökre , és emberségre akará tanít
tatni ; mivel"elsó: íz&iótte vaiaj és 
azt akará, hogy bizonyos nye'ive-. 
ket tanólna, í»gy-minc Frantziát, 
és deákot r mivel-hogy a' kálmárság-
nak kereskedésére akará. ótet adni; 

ás a'íbk nyelveknek tudáía fokae 
haíznái a* gazdag iöhmroknak_si 
Ferentz az ökoíságnak efztendejé-
xe érkezvén, fegétenikezdé azAc-
tyát a' .kalmárságnak kere.sdé-
sébeti.j mint varasban, mint váras-
kivüli és mivel-hogy az alkalma-
Éolsággál ó úgy-mint gazda lén , és 
fok pénz forgott keze kózoce, 
mellyet akaraccya -ízerént tékozol
va kÓlt6tt, némelly feslett inak
kal tárfalkodván, ü k reá vévék 
6tet, hogy az h módgyok-fzerént 
.éine, az ifjúságnak álhatadaHságí-
ba ,, vétkeibe verrén magát; és 
gyönyörűségeknek > hivalkodáfok-
nak, és hafzantalaa nyájaskodáíök-
nak prédája lén: jói-lehet mind 
ezekben &' dolgokban-is fzfinteisii 
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6st .. Szent SzeraS'kus Ferentz éíete. 
Jelenségét m utatca, mit volna az
után tselekederidő. Egy-feiől nem~ 
engedte magát minden- vétkekbe 
eíhi, meliyeket tselekedhetett v ' l -
na-; más feléi bizonyos jó-tseleke-
d etekben foglalta magát,, úgy-mint, 
fok aiamifhát adott, mivel terrné-
feet - ízerént könyörületes volt a' 
ízegényekbez- Egyízer egy fzegény 
ember aiamifhát kére tóíe , de 6 
foglalatos lévén , el - rnéne a' fze
gény ember; az-után magát meg
gondolván , igen meg- báná, és u-
lánna ,futa a' fzegény embernek, 
kit meg - találván, nem tsak alamif-
nát ada néki , hanem alázatoíTon 
batsánatot kére , . és mingyárt íb-
gádáft tén , hogy annak - utánna , 
foha femnii dolgot meg nem tagad
na , mellyet az íílen fzeretetéért 
kérnének t61e , tsak lehetséges len-
ner mind halálig meg-tartván e' 
rendbéli fogadását, igen nagy aján
dékokat nyeré az lítentől. Egyik 
vol t , hogy mikor az íílen fzérete-
'tét említeni hallotta , mindenkor 
igen nagy vigaíztaiáft érzett lelké
ben. Az. alamifnálkpdásért, és e-
gféb jó tselekedetekért, meliyeket 
mivelt. az itten bizonyos jó fugal- . 
iáfokat botsáta nék i , mellyek len
nének úgy-mint ébrefztói , hogy 
meg-térjen a' gonofz útról, mellyet" 
kóvet vala.. 

d.Nétnelly Aízfeifi polgár tártai
val Perugia várafskban fogságban 
tartaték , bizonyos vffzíza - voná* 
fokért, mellyek azok a' várafok 
kőzött vúkak : meg - mutatá ab

ban a' fogságban, hogy & nagy fzi-
v& ember volna a' fzerentsétlen 
dolgokban, mindenkor vig lévén, 
és rnáfokat vigafztahán, .kik fzo-
morúak voltak. Békefséget fzer--
zenek a' kéc váras kózőtt, és a' 
foglyok mind meg-fzabaduiának;. 
és Ferentz vifzfza-tére az ő elébbi. 
álhatatlanságira , mérték - nélkül -
k6kvén az Attya jófzágát az & ba> 
rátival, és tárfaival, vendégségek-
ben , játékokban , és egyéb teíli 
tselekedetekben: tizen-ót efzten-
dős koráig vifelé ezt az életet. 
Az-után hivattaték az Idéntől, egy 
igen nehéz , és hofzízú betegségi 
által, melly fökfzor ollyan mint 
egy könyv, meílybői az ember meg-
tanóllya, hogy halandónak ifmérje 
magát lenni, és hogy az elébbi 
egéísége, Ifién ajándéka volt: meg-
tanóllya aztris , mint ifmérje-meg 
az' ő vétkeit, mivel a1 betegségek 
gyakorta azokból fzármaznak. meg-
tanollya a' Pokoltól félni, és Menny-
orfzágot kívánni: meg-tanóllya a' 
világi gazdagságot meg-utálni, mi
vel azok meg' nem eróílkhetik , és 
nem adhattyák-meg egéfségét a' be
tegeknek : meg-tanóllya azt-is, hogy 
magát a' halához kéfzitse , mivel 
a1 betegség kóvettye a" halálnak, 
meg-tanóllya az Itten itiletit félni: 
mivel-hogy ha az irgalmafságnak 
idején fanyargattya Ótet, mit fog' 
az-után cselekedni; mikor el-j6 az 
igafságnak ideje ? Mind ezeket meg-
tanólá Ferentz a' betegségben» 
mellyet az Ütem ő-reá botsáta. 

3..V4-. 



Szent Szerafikus 
3. Végezecre meg-gyógyulván, 

fel-kele az ágyból, leikének nagy 
buzgóságával , és el - rendek jó-
igyekezettel., hogy jó el6 menetele 
téfzea a' Kriftus Jésus úttyában. 
Mingyárt adaték* néki -alkalmatok 
ság, mivel egy nyomorúk, fcaka-
dozott köntösű fzegény embert 
fóita, ki'alamifnkt kére.t&le, mi
kor a' házból ki-jöne. Ferentz 
rea tekéntvén a' ízegényre , meg-
ffméré ócet, ki annak-elótte gaz
dag nemes ember volt ; és. meg
emlékezvén a1 Kriftus jésusról , 
mintha a' fzegények fzeméíyében 
lett volna, olly igen meg-könyö-
rcüe rajta, hogy Félre vivén 6tet, 
le-veté a' maga új ruháját, és néki 
adá, és a' fzegény emberízakadozotc 
ruháját vévé magának. Követke
ző éjjel, midőn aiunnék , úgy iát-
fzék néki, mintha egy igen ízép 
házba volna, a' hol fok drága kö
vek , és gazdagságok voltak, olly 
igen fzépek, és drágalátofok , hogy 
nem lehetett volna olly .ember, ki 
azokat látván,, nem kívánta vol
na, Láta az Úr jésus Kriftus t-is , 
kinek Szerelméért adta vala a' ru 
haját a' fzegénynek, ki monda né
ki ; En ezeket a' drága köveket, 
és gazdagságokat, az én vitézimnek 

. tartom , ha fel véízik vallókra a" 
Kerefzcet, és engem kövérnek. 
Fei-ébrede Ferentz igen nagy ki-
vánsíggaly hogy réfze légyen néki 
azokban.a' nagy gazdagságokban; 
és gondolkodik vala. mi .módon_í> 

: nyerhet-oé-el azokat* Gondola: , 

Ferentz élete, 6%<) 
hogy tálam a' volna az Iften aka-
rattya , hogy 6 a' hadakozásban 
gyakorlaná magát, mellyet a' Po-. 
gányok ellen vifeltek a' Szent föl
dön, mellyben a' Kerefztény vité
zek a' Kereíztnek jelét vifelték 
fegyvereken, hogy el - nyerjék a' 
Komái Pápától engedett Indulgen-
tziákatj. feí-akará venni SzenE Fe
rentz-is e' végre a'-Kereíztec, és 
immár el-kéízitétte a' fegyvereketj 
és a' lovat, de meg-jelenteték néki, 
mivel az Iften más hadakozásban 
akarná, hogy 6 magát gyakor
laná. ; 

4. Az •• okáért tellyes vók hu-
fuláffal , hogy az Iften akarattyác 
meg - tudhafla. • Néhaf bé-ment a' 
barlangokba, és'ott titkon az imád
ságokban foglalta magát,, és annyi 
kónyhullatáfokat ontott, hogy a' 
ízemet két forráfoknak látfzottak; 
azt pedig az el-mulc életének em
lékezetéért, és az efztendöknek ha» 
fzontalan töltéséért cselekedte: és 
gyakran mondotta: Jaj nékem nyo
morultnak, meliy igen gonoíz, raelly 
nagy-bfinös ember voltam í Ob 
melly rofz ízámot adtam taz Iften-
nek, az én efztendeimnek virágjá
ban! Melly nagy vók az én vafor 
ságom, hogy annyi vétket tettem 
az Iften ellen ,. ki olly jó , olly ha-
talmas7és a' ki nékem olly fok jót cse
lekedett í Oh melly méltán bántetö-
dom mo-ftan, bé - dugván föleimet 
az íítennek , és fiket lérén, az ó jó 
íugalíáfinak r ö-is nioftan fíketségec 
mutatott én--hozzám y meg ner% 
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66o Szent Szerafiki 
jelentvén , mi dologban akarja , 
hogy néki fzojgáííyak. ( E ' vók 
az 6 fzöntelen való imádsága, kö
nyörögvén az Iftennek", jeíencené-
meg néki akarattyát, mi volna ked
ves dolog előtte, hogy az 6 ízoi-
gálattyára meg-mivellye. ffiy buz-

f ó kívánságban ralákatván Szene 
erentz, bé-méne egy nap á' Szene 

Damián Szene-egyházába. ^ melly 
kózel vólc Aízízífis várafsához, és 
térdre* alván egy Fefzulec-elotc, 
naSJ£ ízorgalmatofsággal kónyórga 
az Úr Jésus Kriftusnak , hegy fza-
baditaná-meg ötét a' kételkedéíhek 
gyötrelmétől, és Jefentené-meg né
ki akarattyát: azon-közbe egy fzó-
zatot hallá , mdly monda néki: 
Ferencz épitsd-meg az én házamac,-
melly a' mint látod a' földre akár 
eíhi. Mikor e' ízózatot hallá, meg-
félerrilék egy. kevefsé, de mingyárt 
meg - vigafetakaték ? azt alítván , 
hogy az Iften azo-parantsolná néki, 
hogy építemé-meg azt a' Szent-egy
házat , mellyben imádkozik vala. 
Azért igen ízorgalmatos légyen an-

'nak meg-mivelésére-, a' mi néki ha
gyatott volna, egybe - raka bizo
nyos kalmár portékákat, és el-ad-
ván azokat, egy Paphoz vívé azok
nak az árrác, ki abban a' Szent
egyházban lakik vala j de a' Pap 
nem akará azt cl-venni, az Attya 
félelme-miatt; mivel tudta , hogy 
felettéb' meg-fogna azon haragun
ni. Látván Ferentz , hogy a' Pap 
el nem akarná azt a1 pénzt venni, 
^lind egy ..erízénybe távé a és oda 

3 Ferentz élete. 
veté néki, mondván, hogy azzal 
épicené-meg azt a'" Szent-egyházat. 

j . Meg-érté a' Ferentz Attya, 
hogy az 6 fia a' kalmárságokat el
adná , és hogy hamaréb' pénzé 
tehetné, fokkal olcsóbban adná , 
hogy-fem a' mit érnének : meg-1 

gondolván mint folynának a' dol
gok, el-méne nagy haraggal kereC 
vén óte t , és megsértvén , hogy a* 
Szent Damián Templomába járna, 
6 - is oda méné: Ferentz nieg.látá* 
éret távúi , és helyt akarván adni 
az Áttya bofzonkodásának , el-
rejté magát egy nagy barlangba. 
Nagy haraggal a' Szent-egyházhoz 
érkezek az Attya, és nem találván 
ott a' fiát 9 retteneteseképpen kez-
dé fenyegetni a' Papot, ki igen' meg
rettenvén, monda néki , hogy az 
6 fia ott volt, és azt a' pénzt né
ki'akarta adni, de 6 nem akarta 
el-venni , azérc Ferentz a' földre 
vetette néki, és el - ment,_ mond
ván , hogy azzal a' pénzel épittet-
nék-meg az a" Szent-egyház, melly 
el-kezdetc volna romlani. Az At
tya a' pénzt magához vévé, mond
ván , hogy övé vóína. El-mulván 
illyen módon egy kevefsé az 6 ha
ragja, vifzíza-tére házába kíván
ván meg-találni a' fiát , és kemé
nyen még-buntethi ötét, hogy olly 
igen tékozlotca volna az 6 jó-
fzágát. 

6. Azt mondgya Szent Pál A-
poílol: i . Timot,6. v,$. A'kik 
gazdagok akarnak lenni, késértet-
be efnek, 's a& Ördög tőrébe, és 

fok 



Sznt Szerafikus Ferentz élete. 661 
. fok haízontaían , és ártalmas kíván
ságokba , meliyek az embert halál
ba, és vefzedelernbe merítik. Mert 
minden gonofságoknák gyökere a' 
kívánság. Mivel azért a' Szent Fe
rentz Attya igen fösvény volt, nem 
tsuda, hogy ó benne fok gonoísá-
gok voltak, és hogy az ördöghöz 
halonlóvá lett. Szokáík az ördög
nek , hogy azokat ne üldözze , kik 
az 6 rabjai, hanem mikor az 6 ke
zeiből ki-fzabadúlnak » a' mint Lá
bán tselekedék, ki nem űídózé 
Jákobot, migaz ö házában lakék % 
hanem minek uránná el-méne. így 
tselekefzik az ördög-is, mert mi' 
kor egy valaki el-fut az ö kezei
ből, ezer kiíírtetekkel uld&zi azt. 
Így tselekedék a' Ferentz Attya-is, 
mert a' mig ö álhatatlanságokban, 
és gonofz életben fogtála magát, fem 
jófzágávai, fem kalmárságával nem 
gondola; s meg fem dürgálá ótet: de 
mikor jó, és Szent életű akara lenni, 
oldozni kezdé ótet mind halálig. 
Sok napokig ~ marada Ferentz a1 

barlangban, a' hová az Attya d6-
höfsége-előtt rejtette, vala magát, 
fzúnetlen könyörögvén az Iftennek 
ájtatos imádságokkal, és végtelen 
kónyhullatáfokkal, hogy rnékóz-
xatnék néki akarattyát meg-jelen-
teni. Végtére ki-méne a" barlang
ból , és bé-méne a* várasba, el-ké-
feitvén elsőbben magát, hogy min
dent békefséges tűrésben fzenved-
gyen, a1 mi ö-néki történnék. Mi-
hent meg-laták ötét a népek, hogy 
tellyefséggél meg-válcozoct, Varga, 

és ófztÖvér volna, és úgy járna mint 
egy efze-nélkül maga felejtett, bo
lond, egy fzakadozott, és mocs
kos ruhában, kiáltani kezdenek 
utánna az útfzákon , mintha bi
zonnyal bolond lett volna. Meg
érté e' dolgot az Attya, ki mint
egy kegyetlen orofzlány, ki*méne 
a' házból, és elöl találván a'fiát, 
a' házához vívé étet , fok gyalá
zatos ízúkkal illetvén. Sfémelly 
napokig a* házba tartá óte t , fok 
tsufoláfokkal, és gonoíz cselekede
tekkel terhelvén : de meg.-elégedvén' 
már duhöíségée kL-östeni ö ellene v 
meg-kótőzvén> egy házba rekefz-
téőcet. Ferentz mind ezeket nagy 
békefséges-t&réífel fzenvedé. 

7. Az-után kevés napok múl
va , az Attyának bizonyos dolgai
ért a* várasból ki kelleték menni 1 
azokáérc az Annyaj ki ájtatos, és. 
jó Kerefztény Afzfzony vala, kö
nyörülvén az 6 tulajdon fián , és 
igen bánván, a' mit az Attya tse-
lekedett rajta , hozzája méné, és 
egy darab, ideig fira az é tárfasá-
gában. fis kére ótet, hogy ha az 
Iftennek akar ízolgámi, és a* .vilá
got el-akarja hadni, ne tékozolná 
rendetlenál az Attya jófzágát: és 
ne tselekednék olly dolgokat, mel-
lyekért az egéfz kófségt&l bolond
nak Ítéltetnék: mert minden at-
tyafiaínak gyalázatot tenne. Eze
ket az intéfeket adván néki, meg-
óldozá a' kötelét, és fzabadon bo
tsára ótet, ki el - ráéne az Attya 
házától. Kevés udó múlva vifzfza-
. Öpo 0 3 tér« 
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térvén az Attya, tneg-érté , hogy,. 
Ferentz el-ment volna a' háztól, 
igen meg-haraguvék, és ujjonnan 
kereíhi kezdé ótet. Végtére meg
talál! 6tet , és hogy töbfzór ve-
fzekedés ne támadna egy-más kö
zö t t , azt végezek, hogy a' Páípók 
elejébe mennyének, és ottan Fe
rentz mondana ellene az óitól ma
radt jófzágnak , melly éterilletné,' 
had lenne az 6 óctséjé, hogy téko
zolva azt el ne költené. Ferentz a' 
lelki fzegénységnek igaz fzeretóje, 
engede a'végezéfnek, és a Pófpók 
elejébe menvén, nem tsak azt Cse
kkedé , a' mit az Attya kivána, ha
nem minden ruháit íe-veté,. mind 
az ingéig , és az Attyának adá 
azokat, mondván: £z jelen való 
napig Atyámnak hittalak téged, de 
ennek-utánna nem fogok más A-
tyát iíinémi, hanem tsak , a' ki 
Mennyekben vagyon. A' PMpök 
látván illy nagy cselekedetet , és 
tsudálkozván az íften fzolgájknak 
nagy buzgóságán, lábaira álla, és 
jneg-ólelvén étet , és íirvájn könyö-
röletefségében, a' maga paiáítyával 
fedé-bé ó te t , és meg - parantsolá, 
hogy mingyárt hoznának, a' mibe 
öltözhetnék. " Egy paraízc alatson 
ruhát hozának néki, és nagy öröm
mel vévé azt a' Szent ifiú. El-bú
csúzók az-ucán a' Púípöktöl Szene 
Ferentz, és el-nienvén Aíztziíisböl,. 
a' poklofok Ifpitállyábaménejés ott 
IJíék némelly napokig, gondgyo-
kac vifeivén a' fzegényeknek igen 
nagy ízeretetcel, és kegyeíséggel j 

meg •• mutogatta az., h (ebeket, el-
tórlócte genetségekec; és azt et
te , a' mi a' fzegényekeöl meg-ma-
radoct. Ez igen nagy cefti öldök. 
léfe vólc néki , mivel meg-téréfe-
elótt rettenetes - képpen ilzonyo-
do t t , mikor egy pokíoít látott, be
dugta az orrát, és tsak nem fel
fordult a' e yomra. Mikor áz-után 
új életet kezde, éppen ineg-váko- . 
zék , mert látván egy poklod, úgy 
tecfzetc néki, mintha egy Angyalt 
látna, és annak íébei drága kövek-, 
nek* lácfzottak néki. 

g. Egy nap az imádságban lé
vén , egy fzózatot hallá , melly 
monda néki: Ferentz az édes dol
gokat változtasd keíeröekké , és 
utáld-meg magadat, ha nékem tet. 
fzeni akarfz. Azt itilé a' Szent em
ber ezért a' fzózatérc, hogy az íften 
egyebet kívánna tóié, hogy-fem 
a' mit abban az Ifpitályban cseleke-
fzik vala, azérc LIgub várasába aka-
ra menni. Az úton járván Szent 
Ferentz Fraacziáúl énekel vala, és 
némelly tolvajokat elöi-talála', kik 
meg - kérdek "̂ Ócet ki volna; ó pe* 
dig monda: En a' Király crombicá-
ja , és hirdetője vagyok. A' tolva
jok meg-haraguván e' feleleten, és 
látván, hogy femrnit tőle nem ve
hetnének , mivel igen ro(z öltözet--
ben volna , igen meg * rugdosok,. 
és poíbn-verék ócet , és egy nagy 
verembe vécék, melly teli volt 
hóval. Szent-Ferentz nehezen mé
né ki a' veremből, de nagy őröm
mel;, és ujabban Ifteni ditsíreteket 

kezde 
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kezde, énekelni. M:kor Ugub vá
rafsába juta, meg-ilméré őtet egy 
baráttya, ki tsudáikozván, hogy 
abban a'ruhában látná ötét, -a'ha
zahoz vívé , és jobv ruhákatada né
ki. Gondolkodik vala az Iften tzol-
gája,. mit kellene cselekedni, a' mi 
leg-inkáb' tétfzenék 5 Szent Fel
ségének , • -mivel e' volt az ó na-
gyob' kivánskga. Meg-értvén az
után , hogy a' Szent Agofton Szer
zetében iév6 Barátok, fzegénység-
Ben , engedelmefségben, és tifzta-
Sagban, nagy fzentségnek neve-
ajatt éinének j meg-akará próbálni, 
ha haíznos vólna-e'. néki, ollyan 
módon élni patinák-okáért azoknak 
egy Kalaftromába méné, és könyör-
ge , hogy 6 - is bé - vétetnék abba. 
A' Szerzetefek bé-fogadák ötét, 
és fekete ruhába öltöztetek, és egy 
bór Övet adának néki , és abban jk-
ra némelly napokig. 

9. De mint-hogy az Iften azt 
akark, hogy Ferencz egy új Szer-
xetet fundálna,, azért meg nem ma-
rada abban a* régiben: s&t egy nap a' 
Szent-egyházban lévén halván amaz 
Evangéliumot olvaftatni, mellyben 
elö-hozatik, hogy a' Kriftus Jésus 
prédikálni küldvén az Apeftolokat, 
meg - parantsolá nékik: Matt. 10. 
v. 9 . Ne légyen aranyatok} fe ezü-
fíötök, fe farutok,'fe páltzátok. 
Mingyárt fzokadan nagy örömet 
érze fzivében., és úgy látfeék néki, 
mintha azok az igék-é-érette mon
dattak volna ; és hogy a' mit ke-
jrefe tudni as Ifteat&l, tudni - illik. 
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mint kellene őtet fzolgálni ^ ezek
ben az igékben néki meg-jelente
tett volna. Olly hathatos lén e' 
gondolat az ó fzivében, hogy nem 
akara továb' kéíhi, hanem min
gyárt ki-Öltözék a' fekete ruhából, 
el-hagyá a' b5r övet, és tsak egy-
gyes alá való ruhába öltözék, mtlly 
parafzc, Vaííag, és mindenütt fol
tos vala, és magát egy kötéllel bé-
óvedzé: Le-húzk a'tzepelüft-is, és 
mezit-láb marada, és ollyan módon 
femmi tulajdon marhát magának 
nem hagyván, új életet kezde él
ni , meliy penitenczia-tartó, és A-
pofloli emberhez illetett. Egy hely
ből a' mksba, imez várasból amab
ba jár vala, és minden helyen pré-
dikkllott, a mint az Iften fugkllot-
ta néki- Az 6 befzédi alázatofok, 
együgyűek , és világollak voltak , 
és igen foganatoffok; mivel-hogy 
fokán, a'kik hallották, kjtatofság-
ra indultak, és életeket meg-job
bították j és némellyek meg-utál* 
ván a' világot , 'zkkba öltöztek, 
vagy egyéb alk való pofztókba, a' 
mint 6 , és véle járnak vala. II-
lyen módon társul adák magokat 
néki tizen egy tanítványi, kik kö
zött vókak némellyek, kik mind 
deáki, 's mind Ifteni tudományok
nak tanulásában gyakorlatoííók vol
tak, és minnyájan egyetembe kí
vántak, fzolgálni az Iltennek. A* 
Szent ember azoknak mind fejen
ként meg-jelenté az 6 igyekeze-
tit , melly volt, hogy a' világnak 
fok réfzeirq mennyen prédikáílani 
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a'penitentziát. Azt végezek, hogy 
el-ofzGák egy-más k&z&tt a' világot, 
és ki imez helybel i amabba menyen 
prédikálni, és ügy tselekedének. 

lO. Az-után egy darab ödö múl
v a , mi anyáján egybe-gyűlének, a' 
hol Sz.Ferentz vala, értésére adván 
neki, kiki menyit cselekedett volna f 
azokáért látván a' nagy hafenot, 
melly onnan következnék, a* lelkek
ben, nagyob' kívánsággal gerjedezé-
nek annak a'gyakorlatofságnak k i 
vetésére: sót mivel látták Ókét fcaka-
dozott ruhákban járni, mezit-láb , 
sárga ortzával, meg-gondolván az b 
Hagy alázatofságokat, minden világi 
nyereség - nélkül, ha femmit nem 
mondottak vólna-ís, illyen módon, 
prédikálták zr penitentziát, és nagy 
gyúm&Itsoc hozták r de annak fe
lette hozzája - járulván a/. 6 befzé-
dek , mellyek mennél együgyáeb-
bek voltak , és világosbbak, annál 
buzgóbbak az ííleni fzeretetben, 
mélly gyökeret vernek vala az em
berek ízivében , igen nagy gyfimól-
tsíit , és haíznot ízerezvén. Meg
gondolván mind ezeket Szent Fe-
rentz , hogy az 6 rendelésének 
fundamentuma , és eló - menetele 
lenne, azt itélé, hogy jó volna , az 
Apoíloü Szent Széknek értésére, ad* 
ni , és a' Romai Pápától annak meg-» 

•s erSífitését -kérni. £ ' végre Romá
ba méné a' tanitványíva!,. és a' Ke* 
gúlát Írásban vívé , hogy naeg-m-u-
taffa a' Pápának, ki az údóben Har» 
maciik Innotzentzius vólc. Es noha 
Etakor , a'Regulának tneg-eróflité* 

s Ferentz élete, 
sér&l gondolkodnának , elsőbben 
bjzonyos akadék találtatott volna 
mint-hogy a'Pápa, és fokán a'Kar* 
dinálok azt akarták, hogy új fzep-
zet ne lenne; és ha valakinek igy^* 
kezete volna , hogy tekéletesnea 
fzolgállyon az Mennek, bé-mehet-
ne egygytk Szerzetbe , melly immb 
meg-eróíEttetett, a' Szent Benedek, 
vagy Szent Ágolton Szerzetibe-f 
Mindaz-által tértének, hogy a Pá-. 
pa az Anya-fzent-egyház dolgai-mi
at t , igen meg-faradván, el-aluvék, 
és azt látá álmában f. hogy a' La-
teráni Szent János Szent-egyháza t 
igen meg-romlotc ,' és el-dóló fél
ben volna,.és látaegyfzegény ern„ 
bért, ki a' vállait a' Szent-egyházi
nak vetvén, eróífen meg-tartá aztj 
hogy el ne dóíne. Mikor az - utá» 
a' Pápa látá Szent Ferentzet, meg-
i&néré, hogy ö letE volna a' 'íze-, 
gény ember, ki a' Lateráni Szent 
János Szent-egyházát vállaival 
meg-tartotta volna. Annak-íelette 
meg - gondolván tifetaságát.,. és 
együgyűséget az 6 lelkének; látván 
mí-képpen meg-utáka volna a' yilá* 
got, fzeretné a'lelki Czegénységet, és 
melly alázatos vókia az Evangéliumi 
életnek tekélletefségében, mellyet 
meg-irva hordozott az 6 Reguláján 
ban, a" melly ízerént akart élni :rneg-
tekéntvé'n a' lelkeknek udvŐtségéért 
való nagy buzg.óságát-is, melly buz
gó fzerecete j és Jángozó akarattya 
volna , hogy a' Krilius Jésust k6-
•veíle, monda: Bizonyára ez az em
ber, a' kit én láttam % és értem % 

hogy 
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hogy 6 jó tselekedetivel, példá
iéval , és tudományával, fegétség-
gel léfzen az Ifteo, Anya-ízent-cgy-
házának meg-tartására r és meg^B-
gedé , a* mit Szent-Ferentz kivána, 
és meg - er&ffité az 6 Reguláját, 
tulajdon élő nyelvével.. A' Szent 
pmber fogadáft tén a' Pápa kezé
ben y hafonló-képpen csekkedének 
az a xárlái, hogy meg-tartyák az 
Evangéliumi életnek reguláját. 

H í Ez így lévén, a' Pápa Sz. 
Ferentzet az egéfz Szerzetnek Gye-
nerálifsává tévé , Kriítus Urunké 
nak ezer két £záz efeeadgjeben. 
De mivéTaEEőTTSggS"petséces Le
vél nem adaték, az-okáért ennek 
a' Szerzetnek Korlfirmatziója netn 
olvaítadk, hanem Honórius Pápa 
idejében, ki magán való FűggÖ pe
csétes Levéllel még-eröílité e' Szer
zetet. Sz. Ferentz viízfza-téreAfzfzi-
íisba,és az ó Szerzetével bé-ízálla egy 
kicsin házba, közel a' várashoz, és 
ottan imádságokban, és elmélkedé-
fekben magát gyakorlottá. Abból a' 
házból álcal-menének egy Kápolná
ba, mellyet a' Sz. .Benedek Szerzeten" 
ajáadékozának Sz.Ferencznek.Azt.ar 

Kápolaác Sz. Mária Angyalokénak 
hittak. E' vólc az egéfz Szerzetnek 
íeg-elsó Kalaftroma. Mikor Sz~ Fe
reíitz elsőbben oda méné, nagy 6-
yómnek jelét mutatja, és monda az & 
Szerzetéének,bogy annak a'íhelynek 
kell lenni egéfz Szeízet fejének. In
áét ki-jár vala Sz. Ferentz az* Szer-
zetelivel^ prédikálván, nem tsak 
Aízízifis varasában, hanem egyébfae-

Szenieh jEíití, 
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lyekben-is. De fo-képpen Szerafikus 
Sz. Atya Evangéliumi trombita lé
vén, Falukban, Kaílélyokban, és Vá-" 
raíokban jár vala, prédikálván azl-
ften igéit, azm ékes befzéddel, vagy 
emberi boluseSéggel, hanem az Iítera 
Lelkének buzgóságával, és erejével.-
A' népek, kik -ötét látták, és halgát* 
ták, azt ítélték, hogy más világról 
való ember volna; ínint-hogy 6-
Menriyorfzágra fordítván a ' favét , 
azon íáradott, hogy ntindenekecaz § 
tárfaságában a'Mennyei dolgoknak 
kívánására hozhatna. Sokan meg
tértek az 6 prédikáUására, és fokán 
társul adták magokat hozzája , kik 
tsak a' Kriítus Jésuft akarván kóvec-
ni, a' Sz. embernek nyomdokin jár
tak, vezérfii válafztván otet magok
nak, meg-ucálván a1 világ javait, ésji 
a'lelki ízegénységhez ragaízkodván^ 

, i a . Igen mértékletes volt Szene 
Ferentz az ételben , és italban, és 
közönségeién az 6 eledele kenyér, 
és- viz volt némelly főtt - fii-
vekkel egygy fitt. Ha néha a' be-, 
tegség miatt kénfzerittetett húíl 
enni, mikor az-után meg-gyógyúlc^ 
hogy a' mértékletefségnek csorbá
ját ki - építse y kétízeres •fáayarga-
táíial öldoklócte tulajdon teltét. 
Az efztend&E negyven napi böj
tökre ofztotta, és csak nem egéö 
efzcendöket böjtök, mert nem e-
vetty hanem tsak egylzer napjába^ 
Á' Szent Atya az elsó negyven na
pi böjtöt Viz-Kereízc napjától fog-
-va Hufvétig, Máft HuíVét-után a' 
Szent Lélek el-jöveteléért* böjtölt, 
. Ppp f Hai-
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Harmadikat Sz Péter, és Sz. Pál 
Apoíiolok Innepéért. Negyediket 
Boldog Afzfzony Menybe -menete
léére , el-téivén az-az Innep Szene 
Mihály napig'béjtóit: az-után Min
den Szentek napjáig: el-kezdette 
Adventben, és Karátson napig böj
tölt. A* pufzta föld volt közón-
ségefíen az ó eí-lankadt, és íza-
kafekodott teltének ágya, és a'fe-
je-aiact egy. követ tartott vánkos 
helyett. Igen keveíet alutt, mi
vel tsak nem egéfz éjjel az imád
ságban vigyázott : az ó Öltözete 

, tsak egy dolmány vol t , egy tsuk-
lyával, és egy kötéllel övedzette-
bé magát. Néha a' hegyeken , és 
magán való pufzta helyeken járt , 
hogy nagyob' lelki nyugodalom
mal imádkozzék. 

13. Történek egykor, hogy egy 
éjjel a' pufctában lévén egy kis 
barlangban', az ördög neve-fzerént 
ízúllitá ötét; és a' Szent ember 
meg-felele, nem tudván ki kiálta
ná. Monda néki a' gonofe lélek: 
Egy bűnös (em találtatik a' vilá
gon , ki meg-térvén az f (lenhez, 
meg ne botsáctafsék az ö fcöne; de 
a' ki magát meg- akarja ölni, a' fe-
lettéb való penitentzia - tartáííal, 
nem talál irgalmat az Illeni Felség
nél. Az Iften ízolgája halván ez 
igéket, egy-keveísé meg-háboro-
dék, és gondolkodik vala, ha jól 
tselekednék-e', vagy rotzfzííl, annyi 
penitentziát tartván. De hogy meg-
ifmérteffe az Iften , ki volna, a' ki 
péki ízólla; aieg-engedé, hogy 

igen nagy eeíti» és tifztátalan fcé-
sértete lenne; kí mihent azt meg* 
érté .• míngyárt le-veté a' ruháját 
és rettenetes-képpen meg-veré a' 
teftét: ez elég nem lévén, ki-méne 
a' barlangból úgy mezítelen, és a' 
hideg hóban kezdé magát hempeíy. 
getni; ezt tselekedvén, hét golyó-
bifokat tsinála • a* hóból, és azokác 
egy kerék formán heiyhezteté, és 
bé-menvén kózikbé, monda magá
nak : Láfíkd téliem ! Ez a' leg-na-
gyob' a' te féleséged, amazok né
gyen két fiaid, és két leányid, a' 
más kettó^a' teízolgáid: meg keli 
gondolnod, mivel fokát kell fárad
nod, hogy azokat el-tartsad, és 
táplállyad; mind meg kell ókét ru-
hádzanod,. mert meg-halnak hideg
gel : de ha ez néked fáradságos, és 
nehéz dolognak látfzik lenni, igye
kezzél titzta életű lenni : és tsak 
egy Úrnak fzolgály, fokkal jobban, 
és könnyebben léízen dolgod. II-
lyen módon gyözé - rceg a' Szent 
ember a' tefti késértetet, és az ör
dög el-futa, még-ízégyenfilvén. 

14. E' dicsőséges Atya azt ta-. 
nátslotta az ó : Szerzetednek , hogy 
magokat meg - fzabadkhafsák afféle 
késértetektöl, lennének mértékle-
tefek, és oltalmaznák magokat a* 
hivalkodáilól. Az Ifteni ízeretet-
ról , mellyel vifeketett az Iftenhez , 
azt mondhatni, hogy. foha. íeriki 
nem találtatott , ki olly igen ki-
vánc volna éíni, mint Ö meg-hal-
ni a' Kriftus Jésus fzerelméért. Az-
okácrt SLonába a' Pogányok közé 

méné 
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méné, mártiromságot akar van feen-
vedni, de vjfzfza - téré onnan , el 
fíem nyerhetvén kívánságát. Igen 
nagy fzeretettól viíeltetett feleba
rátihoz-is , mindeneket fegétvén 
fzökségekbea , ,z' mint. lehetett , ' 
mind teftiek, 's mind lelkiekben. 
Szokáfá vók néki, hogy látván, va-
lamclly ízegény embert fzakadozott 
ruhában, el-.tserélte véle a' maga 
job* ruháját; és igen nagy tiíztele-
t e t ' tett néki, mert a' Kriftus Jé-
suít ízemlélte akár mellyikben a', 

••Jzegények k&z&l. A'tsudák, mel-
lyeket 6 tselekedett, mind 6rd6-
gók ozésében, mind,betegek gyó
gyításában, és halottak támaíztá-
sában, olly fokak, hogy tsak azok-. 

"-5ÉÓ1 egy kónyver. írhatnának. II-
lyen lévén a'Szent Ferentz élete, 
Hlyének- az & tsslekedeti , fokán 
kezdek otetkóvetni, nem tsak fér
fiak , kik az 6 Reguláját, és; életé
nek formáját fartocták; hanem még 
az aízízony - állatok-is, úgy- mint 
Szent Klára, tekéntétes, és fő-nem-
zetSleányzóAfzfziűs várafsábaa, ki 
st Sz. Ferentz Kalaílromához méné, 
az Atya házának népével, és jól-lehet 
meg nfifa mondotta azoknak, mi 
Végre menne, mindaz-által Sz. Fe-
jentz bé-fogadá dtet, és regulát ada 
iiéki, a* meüy-ízerént élne a' Kala-
ftromban. Es kevés Ü,d& alatt ta rfai 
lének néki, azlfténaek fok ízolgá-
ló leányi, kik az 6 eár&ságábah éltek 
a* regula-alatt, mellyét Sz, Fe?entz 
ada néki, mellyet az-után Szent 
Klára Regulájának hittak. 

if. Nem elégedék-meg azzal 
a'Szerafikus Atya, hogy némellyé-
ket az & Szerzetei! k&z&l íbk tar
tományokba kölde prédikállani az 
Evangéliumot, és lelkeket téríte
ni az Iftenhez r hanem maga íze-
mélye-ízerént íf>k tartományokon , 
és Orízágokon j á r t ; nagy réízéc 
el-járá Frantzia-Orfzágnak, az-utáu 
Spanyol-Orízágba méné, és még-
látogatá, kivált-képpen a'Galatziai 
Szent Jakab Szent^gyházatT^Az^" 
utatTbe menvén a hajóba, Egyip-
tusba méné, és prédikálla Storiában, 
és a'Szoldán tartományiban, kivel 
fzólía a' Szent ember, és tanátslá 
néki, hogy bé-venné a' Kriílus Jé-
sus. hitét; és fzabadságot kére t61e , 
hogy prédikálhaffon az 6 Szeretse-
ninek: de mivel ottan gy&m&ltsöt 
nem hozhata, vifzíza - téré Olaíz-
Orfzágba, és Romába méné, a' Sz. 
Péter Székén fiivén Harmadik Ho-
nórius, ott talalá a' Dits&séges A-
tyát Szene Doroonkoft , ki az 6 Re
gulájának, és Szerzetének Meg-
eróffitését kéri vala a' Pápától. 
Midón . Szent Domonkos e' dolog
ban faradna, -egy éjjel jelenéit Já-
ta,. mellyben látá a' KríftúS Jésttíia 
igen nagy haraggal a' világnak fok 
vétkeiért, mellyekért el^akará azt 
rontani, Látá az-után az & Szent
séges- Annyát, ki térdeire álla- előt
te , ' es kónydrge néki, ne tséleked-
né.azt , .és- hogy irgalmafságra in
dítsa otet, bé-mutatá néki azou 
Szent Pömonkoít, és Szent Fereo-

Pgp p * tzety 
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tzet , nsöndvari: Ezek által a*'két 
hiv fzolgáid által, nagy jobbuíáa 
léfzen a' világnak erkölcsiben; és 
ineg-engeíztel&défc a'Krifius Jésus. 
E' látásban Szent Domonkos I'atá 
Szene Ferentzecj és az-után elöl-
találván ótee Romában, meg-ifiné-
xé , és nagy ízeretettel meg - öleié 
ötét , és fokait''beízélgetvén véle 
az ífteq ízolgálattyáről, a' Szerze
teféknek elö-ménecelekróí t értésé
re adá-.néki,a' látáíl, meilyet lá
tott" vala. Úgy, hogy a' Prédiká
tor Barátok ezt. a' Szent Domon
kos látását, Szent Ferents - áítal 
tudták-meg- . . 

16. Ez a" Szent Atya Romában 
lévén ,' Honórius Pápához méné, 
és fok dolgokról befzélgete véle; és 
a' Pápa- meg-eróffité az 6 Regulá
ját a' Kardinálokkal , és rainnyá-
jan örölének, halván ötét fzóllani 
az Iftenfoí , mert noha az ö be-
fzéde alázatos volt , mindaz - által 
úgy bé-öntötte, a 'mi i mondott 
az & fzivekbe, hogy ókét meg - lá
gykotta ; és noha meg - elégítette 
ókét a' ííráffal, mindaz.által meg 
nem elégedtek az 6 nyájafságával, 
tiJert mindenkor nagyob' kívánság
gal kívánták azt. Aj o nagy alázatof-
sága mindeneknek almélkodáít fzer-
zett , mert 6 olly nagy Szent lévén, 
a* világ nagyob' bűnösének alította 
magát lenni; és ha valaki azt mon
dotta néki, hogy az nem úgy vól-
'na, Hlyen módon feléltÍ Ha az li
ften valanielly embernek annyi í\-
dáft, irgalmafságot, és matefztot 

adna , mint nékem, akár melly go-
nóíz, és vifzíza fordult letc volna, 
nagyob' hálákat adna néki, és job-; * 
ban ízolgálná őtet, hogy - fem én, 
És ha. a 'mi édes Urunk engem .el
hagyna, én nagyob' gonofzt tsele, 
kedtiém , hogy-fem minden embe. 
reke' világon; és azért én gonofzb', 
és hklá - adatlamb' binós vagyok , 
hogy-fem mind. azok. Igen nagy 
bőtsálettel tiíztelte a.' Szent embef-
mind a' Papokat, és azt mondotta, 
hogy ha ö elöl találna egy Papot> 
és egy Szent embert, ki mennyek- • 
ból fzálíott volna alá, elsőbben rneg-
tsokolriá a' Pap kezét, és öízeán 
tifzteletet tenne a' Szent embernek; 
mivel-hogy nagyob' tifzteletec.kel
lene annak tenni, kinek kezeiből 
a'mi Urunk Kriftus Jésus Szentsé
ges teftét magunkhoz vefzízűk. 

17. De hogy a' cób tsudálatos 
dolgokról ne fzóllyak , tsak ama 
kivált - képpen való titkos dolgot 
hozom-elé , meilyet az Iílen mi? 
vele az 6 fzolgájával, bé- metzvéa 
febeit az ó íieftébe: melly bizonr 
nyal Világos dolog, mert ennek' 
igaz; vpltáról bizonyságot tettek, 
nem tsak (ok Szerzetetek-, kik vé
le nyájaskodtanak, és tulajdpn íze^ 
mekkél látták; és a' többi - között 
látta Szent Klára azokat, és tulaj
don kezeivel illette : hanem még 
Kilentzedik Gergely Pápa - is, ki 
ötét- a' Szentek Lajftrorhába fzám-
lálta, azt erődíti j hogy látta azo
kat a'Sebeket. Ez a' titkos dolog 
illyen módon történek, hogy bőj-
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tolni akarván a' Szent Pátriárka egy 
hofztzá béjtét, az 6 negyven napi 
bójti kőzöl Szent Mihály tifzteísé-
gé re , az Ayerna hegyén , halála-
jelótc két efztendővel, jó idein 
egy reggel, k&zel-lévén Szent Ke-
refzt magafetaláfa napjához, Szene 
Mihály havában 9 láta le-ízállani az 
égbél mint egy Szerafint, kinek hat 
tfizes fzárnyai valának, és igen nagy 
fényeíségaek (ugarit énté-ki, nagy 
hamarsággal oda közelgette, a*hol 
Szent Ferentz vala, és a' meg-ne-
yezett ízkrnyak kézótt, egy meg-
fefzittetet ember láttaték. A' két 
felsé fzárnyaic a1 feje-felett fen-tar
tva vala, a' két k&zepsók&t, ki-
terjefztette, és repók azokkal, és 
a.' Kerefztnek hafonlatoíságkty csi
nálta ; és a' más kettőt egybe fog
t a , és bé-fedte a' teftét azokkal 
mind a' lábaiglan. A' Szent eniber 
igen tsudálkozván ennek a' di-
tsófséges lácáíhak jelen- voltán, 
végetlen nagy érőmet , keferves 
fájdalommal elegyítve érze fzivé-
ben, melly fzármazott az 6 fzerel-
mes meg - fefzittetett Urának láto
gatásából. El-ragadtaték lélekben, 
a' mint ízokáfa volt, hogy mindetí-
kor el-ragadtatott, mikor a' Kriftus 
Jésus kin-fzenvédéséről elmélkedett, 
meilyhez nagy buzgó ájtacofsággal 
vifeltetett. Moft pedig a' meg-fe-
fzittetett Kriftus Jésus hafonlatof-
íágának formájában változtatá. ma
gát, meg-maradván az 6 Szentsé
ges febeinek bé metízett példája az 
$-tettében; úgy annyira, hogy az 
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6 kezeinek , és lábainak közepett 
által-mentek azon teftnek (zegei, 
és a' fzegeknek fejei' latízottak a* 
kezeinek tenyerin , úgy mint gém
bélyegek , és feketék; és a' ízegek 
ízárai. hoízfzak ,_ és horgafok vol
tak; haíönló - képpen látízottak a' 
lábain. A' job' oldalán mint egy 
lantsának febefitéfe látízott, egy 
ki-nyilt véres feb lévén ottan. Sz. 
Bojiaventura azt er&ílíci, hogy ezt 
mind így lenni fok emberektói hal
lotta, kik tulajdon fzemekkel lát
ták Szent Ferentzet, és tulajdoni 
kezekkel illették a febeket. 

í,8- Mikor Jonatás meg-akará 
mutatni Dávidhoz való fzerelmét, 
néki adá a' maga ruhák. Haíbnló-
képpen mikor a Kriílus jésus meg-
akará mutatni Szent Ferentzhez.^ 
való fzerelmét, néki adá az é fe-
beit. A' Kriftus Jésus láthatói
képpen fel-méné Menyekbe, aze 
akará , hogy az é Anya-fzent-egy-
házában, egy ideig láttatnék az 6 
hafonlatofsága, melly Szent Ferentz 
volt, mert meg - gondolván az 6 
életét meg-téréfe-után, ugy Iktízik, 
hogy a' honnét fel-vette Kriftus a' 
lábát, Ferentz mjngvárt oda tette? 
és hogy ó-hozzá éppen hafonló len
ne , bé-mettzé febeit az 6 tettébe. 
Néha meg-intetik valamelly feslett 
erkéltsű ember, hogy legyen jó , 
és kéveffe az Iftent, és ha talám 
néki úgy látfeik, hogy nem tsele-
kedheti azt; imé az Iften egy em
bert ád , mint egy például, kic kö
vethet , mikor akarja. Szent Fe-
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6yo Szefit Szerafíktis Férentz élete. 
rentz prédikáltatta k' világnak meg-
utklásat, es úgy látfzott, hogy nem 
minnyájan hittek volna néki. An-
tiak-okkért, hogy erős hitel adat
nék néki, a' Kriftus néki adá az 6 
febeiti ollyan mádon, a' mint pe-
tsétekkel eróílíttetik - meg az irotE 
levél, hogy hiteles légyen. A' Kri
ftus Jésus a' Kerelzt-rán fok fiakat 
semze» némellyek Mártírok vol
tak , némellyek KonfeiTorok , oé^ 
mellyek pedig Szüzek, A' fiak ha-
fonlatoíbk fzoktak lenni az Attyok-
ho-Zj némellyek k6zűl6k haíbnlit-
tatnak hozzája a5 törés fzenvedés-
ben j máfbk az alkzatofságban , és 
egyebek egyéb jóságban, De 
mint hogy íenki hafonló nem volt 
6 hozzá a' febekben e* végre vá-
lafitk Jésus Szent Ferentze't, és bé-
nyornk [ebeit az ö teftébe. Az 
Udvariakat, kiket a' Király igen 
Éeret , maga ruhájába öltözteti; 
mivel Szent Ferentzet igen feerette 
Kriftus Urunk , m aga Tebeivei fel-
ékefírette ötét- Jákob az. íftennel 
kfiízködék, és meg - sántúla , Fe-
rentz-is kfifzködék az Iílenneí, és 
6-is meg - santúla, mert az 6 lá
ba-inak fébei nem engedték nék i , 
hogy járjon , hanem kénfeerketetc 
egy izarnkron lovagolni. 

15c El-kézelgete a" c&söséges 
Pátriárkának kkal-meneteie, és. igen 
kinoztaték a,' gyomrának, és, ke.~ 
meifiek betegségétől; és a' febek-
uek nagy keferres- ájdalmit ízen-
védte, és hat holnappal halála- előtt 
*izi betegség esek &-ieá ? 'VOM&U 

meg-érték, hogy hamar el-végez
né életét. Annák-okáért az Afzfziíis 
váras-béliek, gondolván , ha más 
földön halna-meg, el - vefztenék a? 
fzentséges ember teftének kintset, 
érette kőidének Szénás varasához. 
közel, holott akkor lakot t , és a* 
magok varasába hozák öre t , és ?'• 
Pfiípök házába fzklliták. ' Ottan 
lévén a' Szent ember , meg-ifmér-
v é a , hogy el - közelgetne halála 
órája , a' Szent Márk Angyaloké, 
avagyPortziankulanev& Szent-egyi 
házba viteté magát, és ott lévén 
teftámenturaot t én , melyben az h 
Szerzeteünek örökségül hagyá a* 
lelki fzegénységet, és igen ajánlá 
nékik; hogy azzal egyetembe tar-
tanák-meg a'tiíitaságot, és enge-
delmefséget, és meg - kkjk őket. 
Harmadik Honórius Pápa, és Má» 
íbdik Friderík Tsáfzár idejében i 
Kriftus Urunknak i a a 5 . eíztende-
jeben. Meg-terefe-utan hufz eíz« 
tendöveí, életének negyven-öt efz-
tendejében , az: Iften fzavát meg-
hailk, ki ötét magához hivkv . Pét 
d k akarván adni, hogy néki fem-
*ni dolga nem volt köz a világgal f 
a' világnak íem tó i t fémmi e ben
ne , a* Szent Atya nagy lelki buz
gósággal , mezítelen méné-ki áz 
ágyból .* és a' földre borúk r im
már a'Gyonáínak , Okkri Szentség
nek, és az lícókó kenetnek Szent-
ségét magához vette vala, előtte 
levén az ó Szerzeteíi, kik kefer-
veféíi firtak , vígaíztalk óket_s, 
és üjjobban ajáolá> aéluk i ízeret-

nék 



Szent Akvinás Tamás élete. 6yi 
nék a* lelki fzegénységet, és len
nének engedelmefek a' Komái A-
nya-ízent-egy háznak. Az-utánmind 
jelen, 's mind távúi vóióknak-utol
só áldását adá, mondván.;. Fiaim 
tegyetek békeíségben az Úr felel-
raíveí, és mindenkor tnaradgyatok 
6 benne , mert én nagy gyor&ság-
gal megyek az Ménhez, kinek ke
gyelmében a/ánlak ticeket minnyá-
jan. Az-után a' Szent János Evan
géliumát olvaítatá magának, azt 
eKolvaftatván, el-monda a' Szent 
Dávid Zoltárát, melly így kezd&-
dikt Szómmal az Urnák kiáltottam: 
fzómmal az Úrnak könyórgóttem. 
Pfahn, 141. Es mind amaz utói-
só verfíg monda :• Vidd-ki a' tőm-
lőtzból az én lelkemet, a'te nevedé
nek ditséretére: várnak engem az 
igazak » mig meg - fizetíz nékem. 

Es ez igékkel a1 Szentséges Lélek , 
a' telinek k6telitóí meg - fzabadul-
ván, el-méne örvendezni az örök
ké való jókkal. Az ö tefte olíy 
nagy ízépséggel marada, hogy a1 

rea. nézőknek ízivében Mennyei 
nagy kívánságokat indított. Az 6 
temesésére feámtalaa fok népek 
gyfilének. A* Szent György Szent
egyházába tétetékAfzfziűs varasában, 
miglen négy efztendő - után egy 
gazdag Templomát- építenek , a* 
hova által-vitetek, és el-temette
tek. Kilentzedik Gergely Papa 
illendő fzorgalmatoísággal. élvén_» _ 
elsőbben-, egy Varárnap a'Szentek 
Lajíiromába fzámláiá ótet , egy 
efztendóvel, és kilentz holnappal % 
és két héttel az ö ditsóséges ha
lála-után. 

Szent Akvinás TAMÁS élete: 
NevezetesAutorok Iráfihélfuinmáha 

foglaltatott > ViUégas Alfknfws-
áliaL 

t. OZení Tamá* tekéntetes nagy 
k3 Nemzetből volt , a' mint 

snoít-is vannak Olaíz - Orízágbaa 
Akvinás-béliek, kik az 6 Nemze
téből fzármaztanak. Az Attyát 
Landolfnak, és az Annyác Teodó-
xánakhittak. Midőn az,"Annya ne
hézkes volna véle, egy Szent em
ber prófétálásának lelkével monda 
néki : őrfily Teodóra afzfzony , 

„ mett te egy fiat íz&ifz, kinek Ta

más léízen neve, ki nevezetes lé-
fxen âz egéfz világon* az | | életé
ért,* és •'bŐltseségéért, ésPfí Szent 
Domonkos Reguláját fogja követ
ni. Ezt halván az afzízonyfj íel-
emelé ízeméit az égre", és monda; 
Légyen az Itten akaratlya, kinek 
Szent neve mindenkor^itsirtefsék-
Szőleték a'gyermek, es egy nap 
meg-akarván őiet a' dajka egy fer
dében mefogatni,, a' kisded , egy 
kis papiioskát fel-vén kezeivel a' 
földről; el-akará a dajka a'papiros
kát tőle venai, de aa kisded olly 

kefer-



6jz Szent Akvinás 
kefervefen kezcle íírni, hogy békéc 
hagya néki: meg-jelenté az Annyá-
íiak , ki meg-akará látni, mi volna 
azon a* papíroskán : ei-vévén azt 
erővel "a' kisdedt&l, láták, hogy 
Űdvőz-légy Mária irarotc volna ár
ia j , és mint-hogy kefervefen íirna , 
viízfza-adák néki. Mikor immár 
a" kezében volna , a' ízájába botsa
ik azt, és el-nyelé, hogy tőbfzőr 
cl ne vehetnék tőle i melly dolog
ról fok tudós emberek fokaC gon
dolkodtak. A' mig 6c eízcendós 
lenne , illyen fzokáfa volt: Ha tór-
ténet-ízerént valami dologérc íirna „ 
mihenc valamelly könyvet kezében 
adtak, mingyárc meg-tsendeíedecc , 
és igen örvendezett a' könyvnek 
levelek forgatván, Ot efztendős 
korában, az A ttya Kafzízinus hegyé
re a;' Szene Benedek Kalaftromkba 
káldé, hogy ott iráft> és jó er-
kőJtsókŐE tanólna egy bizonyos 
Szerzetes "embertől, kinek fó-kép-
pen való gond - vifeléíe vólc reá. 
Sokfzor kérdette a' gyermek attól 
a' Szerzeteitől, mondván: Atyám, 
mond-meg nékem micsoda az lílen, 
ss a* mire a' Szerzetes ember taní
totta Ótec, mind jól elméjében 
tartotta. Sok egyéb gyermekek 
Toltak abban a' Kalaftromban, O-
lafz-Örfzági Fő-emberek fiacskái, és 
Tamás, ha valamellyet azok kő
zöl engedetlent látott lenni, el-fu-
totc annak cáríaságától, ágy hogy 
a' kisdedek, kik véle nyájaskodtak1, 
mindenektői jóknak tartattak. ígea 
kevefet fzÓUott, melly fzokáü tei-

^Támás élete, jj 
lyes életében meg-tartott, és fóhá í 
nem láttatott 6 - benne ifiúságj áj. 
hatatlanság. :" Szokáía vők ififisá 
gátol fogva, minden nap magán, ':-
való helyre menni, hogy imádkoz- • 
zék, és két egélz óráig imádkoi : 
zott ottan. ' * I 

<%. A' K.afzfz:nus hegyéti lakék ti* j 
efztendős koráig y; mellyefe ttón az \ 
Attya Nekpolisba vívé étet , fanó- ] 
lásnak okáért. Tsudálatos dolog, 
melly nagy; db - menetek fzerze, 
kevés űdő alatt a'Gramatikaban* 
Retorikában , Dialektikában , éj 
egyéb Deáki tudományokban. ' A' 
volt feire a' varasban, hogy Tárnái 
meg-győzné idejét a* jóságos tse-
lekedetekkel- "Egy bizonyos Szer
zetes ember a' Szent Domonkos 
Szerzetéből, egy nap látá ötec, és 
úgy látlzék néki, mintha, az or« 
szájából nagy íényefségnek fugári • 
j6nének-ki; igen tsudálkozék rajta, 
és azt itilé felőle , a mi az - ucán 
következek. Mindenkor nagygon* 
dot vifelc távúi lenni a' gonoíz tár-
íáságtófi de fzorgalmátoffan* kere-
fle a' jókat, és őrőmeít nyájasko
dott, ésbeízéílett azokkal; tudván^ 
hogy a' mint a' gonofz tárfaságok 
ártalmaíbk, úgy hafznofok a* jók,. 
Egy nap fokáig befzélgete a' Szerit 
Domonkos Szerzetéből lévő egy 
János nevfi, igen Szent életű Szer
zetes emberrel: ki meg-gondolváp."• 
az 6 tálentomát, állapottyát,. és 
alkaimatofságát, azt tanátslá néki.: 
Hadná-el a' világot, és menne-bé 
az 4 Szerzetekbe. Nem vólc fzfik-
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ség fok faradsággal reá venni őtet, 
mi vei maga-is azt kívánta. Es 
így cizen-három eíztendös korában, 
kevésre bötsftlvén tekéntetes nem
zetét, gazdagságit, pompáit, és 
nagy örókségit az Attya házának, 
a* Szene Domonkos Szerzetének 
'ruhájába ökózék-, bé - tellyefedett 
Ö-benne , a' mit mondott Dávid: 
Pfahn.%1,. v. I I . Inkáb' váktztot-
tairs eí-vetett lenni az én literiem 
házában , hogy-fem a' bűnösök haj
lékában lenni. Ki - hirefedék e* 
dolog az egéíz Neápoli Nemzetség 
k6z6t t , és minnyájan tsudalkoz-
íanak, meg-gondolván, mit tsele-
kedetc egy olly értelmes, és nagy
ra menendő tekéntetes ifiú. Né-
mellyek ditsirték ötét, és példát 
vévén t&le, követték őtet , mind 
férfiak, 's mind afzfzony-állatok, be
menvén kűlőrnb- féle Szerzetekbe. 
Egyebek gyalázták ötét, mondván, 
hirtelenkedett mint ifiú : és rágal
mazták az E161-járót az egéTz Gyü
lekezettel egyetembe, mint - hogy 
fel-öltöztették volna ötét. Az An
nya- is noha (zent élet& aízízony 
volna, mindaz-ákal Anyai fzeretet-
töl vifeketvén, meg-mutatá, hogy 
igen vifzfea - tetfzenék nék^. Az-
okáért fokad magával, a' mint álla-
pottyához illendő vók , vifzfza- té
ré Neápolisba, és a' Szent Domon
kos- Kalaítromához méné y és kére,. 
hogy láthaíía-, és fzülhaíTon a' fiával. 
A' Barátok félvén,, hogy az Annya 
könyörgéfi , és kónyhullatáíí meg 
Hé változtatnák az ifiú igyekeze-

Szeaiei Elet*, 

tét., nem akarák, hogy (zóllana 
néki. Az a-fzfzony mindaz - által 
azt monda nékik: nem akarná el
lenzeni aT fia igyekezetét, söt még 
mikor méhében volna-is., tudta, 
hogy Szerzetesé lenne abban a* 
Szerzetben, mivel meg - mondotta 
vók néki ama Szeht -Remete: és 
azt igiré: biztattya ótet , hogy 
álhatatoiTon meg - maradgyon jó 
igyekezetében.. Mindaz - által a' 
Barátok nem akarák, hogy meg-
láthaflk ötét, hanem Romába kúl-
dék , és onnét Parisba. Az Annya. 
Romába méné, gondolván , hogy 
ott találná ötét: de mikoron meg
érté , hogy Tamás el-ment volna 
onnan , meg-kezdé mutatni t ehe 
tetlenségét. Tamásnak két Bát-
tyai valának, Landolf, és Arnold, 
és mind ketten fó-vicézek voltak , 
Máfodik Friderik Tsáfzárnak fzot 
gálván. Ezeknek ira az Annyok, és 
igen kére őket : vifelnértek gon
dot , hogy Tamás ki ne mehetne 
Olafz-Orfzágból Frantzia- Orfzágba. 
Mikor a' két Atya-fiak meg-ércék, 
mit ima nékik az Annyok, igen 
meg-haragúvának , és eló-befzéliék 
a' dolgot a' Tsáfzárnak, ki.meg-
engedé nékik 7 hogy minden he
lyekre vigyázat rendelnének, a' hol. 
gondolnák,, hogy az Öttsők ákal-
mehetne. Nem heába vólc ez az 
6 tzorgalmacofságok , mert rövid 
{idő* alatt meg-talalák ötét, és vifz« 
íza vivék az Annyáhöz, ki igen, 
©röíe látván,-őtet,-

#<Í<I<Í j - Igea 
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3. Igen nehezte'ék a' Szent 

Domonkos Szerzetei! , hogy oily 
nagyra menendő ifíac el-vefztectek 
volna. Az Annya a^on faradötc, 
a'.mint lehetett, reá .be&éliye Tá
rnáit, fajgy veífe-íe magáról a* Ba
rát ruhát i de o mindenkor álha-

. tatosb' vók, az ő jó igyekezetében. 
Az-okáért egy Várba rekefzté őtet, 
vitézeket rendelvén , kik reá vi
gyáznának > a' mig az Atyafiak ta
nácskoznának, és el-végeznék, mit 
keílene véíe tselekedni. Azon-
kőzbe a' Szent Domonkos Szerze
ted panaízolkodknak a' Pápa-elStt, 
ki akkor Negyedik Innotzenuzius 
vala, az hatalom tétel felől, meí-
lyet nékik tselekedtek. A* Pápa 
azokra-tekéntvén, mellyeket a*Ba
rátok elő - hoztanak, ira Friderik 
Tsáfzárnak e' dologról. Meg-ért-
vén a'Tsáízár a' Pápa akarattyát,, 
cőmletzbe téteté azokat, kik Tárnái! 
meg-tartoztatták vala , noha nem 
fokkal az-után ízabadon botsátta
tának. A* Tamás Bátcyai látogatá
sára mennének néki, és el-akarák 
őtet hitetni, hogy engedelmes len. 
ne az Annyának. De látván az' 
ifiúnak álhatatofságát, az 6 két 
nénnyeit kóldék hozzája , hogy 
meg-látnák, ha azok meg-Yáltoz-
tachatnák az 6 fzándekát. De az 
ifiú inkáb' meg - erősŐdék igyeke? 
zetéhen, és egygyik a' nénnyeí kő
zöl, le-vetvén magáról a' ízép drá
ga ruhákat, alatson köntösbe őltó-

~f zék, és bé-menvén egy Kalaftrom-
ba , Apáczkvá lén, és íem az An-

Tamás életev 

nya , feni a' Báttyai meg nem tar-
tóztathaták őtet. Annak - okáért 
fokkal inkáb' meg - haragúvának a' 
Báttyai Tamás elien, és bé-mené-
nek a' várba hozzája, és gyaláza
tos rágalmazó fzókkal illeték ócet. 
Az-után meg-ragadák á' ruhát, mel-
lyet hordoz vala, és darabonként 
fzaggaták az t , mezítelen hagyván 
őtet , h6gy a' fzemérmetefség vál
toztatná - meg az ő (zándékat. A' 
Szent ífiú minden dolgot békefsé-
ges türéffel fzenvedect, és mikor 
a' Báttyai el-menének, fel-fzedé az 
el-ízaggatott ruhának darabit, és 
azokat, a" mint lehetett, egybe-
yarván, bé-í'edé azokkal mezíte
len teltét. 

4. Minden nap aíkalmatofsá-
got kereftek a' Báttyai, hogy meg. 
változtafsák a' Tamás fzándekát; 
a' többi között egy érdógi dolgot 
gondolának ; mivel egy ízép ábrá
zatú , de gonofz életű tifztátalan 
feslett erkóltsfi afzfzonyt kérésé
nek , kérvén őtet; menne bé Ta
máshoz , és kedveskedő hizelke-
défível, és ízép édes béfzédivel, 
vefztené-el az ő tiíztaságát. Meg-
igiré a' gonofz afzfzony T tehetsége-
fzerént azon léfzen; oda méné, a' 
hol a' Szent ifiú vala, és igen ízép 
ruhákkal fel-ékeíkve, mofolygáffal, 
és hízelkedő kedveskedéíekkel , 
mind meg-mondá néki, a'mit cu-
doct, és a' mire az őrdőg tanította, 
hogy a' Szent ifiat tifztátalan vé
tekre indíthatta. Mikor Szent Ta
más illy nagy vefzedelemben lácá 

magát 
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magát lenni, fel-emelé fzemeit, és ízony állatokkal való nyájaskodáft 
fzivét az égre, és fegétséget kére'a' el-cávózcatca , és ha valami nagy 
Kriftus Jésuftól, és az ő Szentsé
ges Annyától, hogy fzábaduína— 
meg attól a' vefzedelemtől. Az & 
imádsága rövid volt, ;mindaz-ákal 
úgy meg-erőiké ízivét, hogy egy 
cüzes öízőgec ragadván, kergetni 
kezdé a' gonoíz aízízonyt, ki el-fu-
ca nagyob' réműléfleí, hogy - fem 
fzemtelenséggel bé-ment vala. A' 
Szent ifiú bá-zárlá az ajtót, és ugyan 
azon alzőggel egy Kereíztet íor-
máia a' kö-falon, és az előtt tér
deire alván, fok könyhullatáfokkal 
kőnyőrge az Iftennek, hogy őrök 
tiíztaságnak ajándékát adná néki. 
Midőn imádkoznék, el-aluvék, és 
álmában két Angyal jelenék - meg 
néki , kik- mondának , hogy az I-
ften meg - halgatta az ő könyörgé
sé t , és a' mit ^abban kért., meg
engedte néki. És mondának : Tud-
gyad bizonnyal, mivel az Iíten te
hozzád k&ldőtt minket, hogy ez
zel a' tifetaságnak övével fel-oved-
zűnk reged. Az Angyalok olly 
fcorofían fel - övedzék ötét, hogy 
nagy fájdalmat érezvén, nagyon 
fel-kiáka, és az <xrzök oda futot
tak meg-látni , mi dolog volna: 
de a' Szent ember fem azoknak, 
fem egyebeknek íoba meg nem_s 
akarta azt mondani, miglen közel 
nem vóit halálához; és akkor mon
da azt meg az ö társának Regináid 
Barácnak , kinek, .meg-jelenté az 6 
titkait. Attól a' naptól fogva Sz. 
Tamás tehetsége-Izerént* az afz-

haíznos dologtól nem kénfzeritte-
tetc , úgy futott tőlök , mint a' 
mérges kígyóktól. Két egéfz eíz» 
tendeig volt Szent Tamás illyen 
módon bé-rekefztve: meg-látogat-
ta néha ötét János Barát, ki ta- • 
nátsot adott volt néki, hogy Szer-
zeteísé lenne : és titkon Szerzetes 
rLibákat hozott néki, a'maga ruhá
ja alatt, és magáról le-vetvén Ta
másnak adá. Vigafzcalta-is ő te t , 
és bátorította, mondván: hogy vég
tére bé fog tellyefedni az 6 kíván
sága _s. 

. 5 . Végezetre az Annya félvén 
az íften haragjától, azt renddé, hogy 
egy ablakon ízállana alá lajtorján s 
tettetvén mintha ő nem tudná; 
az-okáért némelly Barátok várták 
őtet, kik mmgyárt Neápolisba, és 
az-után Komába vívék Őtet. . On« 
nét nem fok napokkal az-után Pa
risba küldetek , és végtére Német 
orfzágba menvén,, Kolóniába ma-
rada, a' hol Nagy Albert volt, a' 
Filoízofiában , és Teológiában tu
dós ember, és ez volt az ő Mefte-
xe fok tanóló tárfainak tárfaságk-
ban. A' töb tanítványok minnyá-
jan tsudálkoztak Tamáfon, mert
igen kévefet fzóllot; és mivel igen 
teíles, és kövér volt, néma ökör
nek' hittak őtet. Az & Meftere 
Nagy Albert más vélekedésben volt 
felőle , mert halgatván őtet egy 
difpu.tálásban, mellyet engedeimeC 
ségböl inkáb', hogyfem maga aka-

<^qq ej .* rattyá-
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rattyából tselekeciék; tsudálkoz-
ván az 6 éles elméjén, monda a* 
tőb tanítványinak: Ti néma ökör
nek hijátok Tárnáit: tévelyegtek; 
sőt mondom néktek: Egykor ta
nítván olly erődén fog bőgni, hogy 
az egéfz világ meg-hallya Ötét. An
nak r utknna nagyra bótsöltetett, 
mind Mederétől, mind pedig ta-
nóló tárfaítól; 6 mindaz-által leg
kisebbnek alította magát lenni. . 

6. Annyit halgatván a' Teoló
giában ü menyi néki elég volna, vifz-
íza-térePárisba,az 6 Mederének nagy 
Albercnek rendelete-által;. Meder 
volt ottan, és a' kónyvet, mellyet 
Szententziák Mederének hinak,nyil-
ván olvada, és bőltsen magyarázta. 
Ö aziráíiban,egy kivált-képpen való 
rendes rövid tudománnyal élt,és fza-
vainak erődítésére, olly erős okokat 
hozott elö , hogy minnyájan azt iti-
lék; az Idennek kivált-képpen való 
ajándékával világofíttatott-meg az ő 
elméje.Minek-utánnaa'Szencentziák 
Mederének könyvét magyarázá , a' 
Páriíi Nagyob' Iskoláknak Mederé 
meg-ifmérvén az ö nagy alkalmatos 
voltát, 'séles elméjét, az ő Gyftleke-
zetének Elől-járojával- azt rendelé, 
hogy Tamáffal fel-vétetnék a Dok
torságot. Mikor 6 meg - érté e* 
dolgot, ellene monda annak a' 
méltóságnak, aagy alázatofsággal, 
hogy nem volna méltó, és illendő 
ideje íem volna arra, mivel még 
nem volt harmintz efztendös. E" 
gondolatban lévén , el-aluvék egy 
^ítve,, tellyefek lévén fzemei kőny-

Tamas élete. 
vezéíekkel; meg jelenék néki egy 
Öreg ember, kérdvén ótet, miére 
(zomorkodnék, és íirna. Feleié 
Tamás: qlly méltóságot akarnak 
nékem adni, mellyet nem .érdem
lek. Monda az öreg ember: Ved', 
fel félelem-nélkül, mert úgy cet* 
fzik az Idennek , hogy fel-vegyed 
azt, és engedelmes légy a' te Elöl
járóidnak. És ez léfzen jelfii: Mi
kor fel-veízed azt a' Doktorságot, 
Dávidnak amaz versét vedd ma
gadnak fundamentomúl: Pfalm.io^-
v. 13. Ki meg-öntözi a' hegyekec 
az ö magas helyéről. Ercésére ad
ván néki, mivel az ő tudománya-: 
nak aagyob' réfze, onnan fellySl 
adatoc volna néki. 

7. Annak-utánna egyízer Ka-, 
rátson Innepébe egy majorban ta* 
láltaték közel Romához, a' hol az 
Ó jó baráttya Rikald Kardinál volt. 
Oda jőve két fó -'Zidó, azok kőzöl, 
kik az üdében Romában találtat
tak : kik igen tudófok voltak az 6 
valláfokban. A' Kardinál befzél-
getni küldé őket Szent Tamáffal, 
és egy nagy difputálátt inditáriak ,, 
mert a' 'Zidók azt mondották: Nem 
jött még el a' Kridus, De Szene 
Tamás a' Próféták iráííból erődén 
meg-próbálá, hogy el-jött á*Mef-
fiás, és ők meg-tsalakoztak volna 
gondolván, hogy nagy hatalommal, 
és Felséggel kellene el-jóni: mivel-
a' Próféták a' Médiásnak két jöve
teléről ízóllanák: az utolsó el-jö
vetele az, mikor el-j6 eleveneket, 
és holtakat meg >-itilni. Az els& 

el-jó-
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el-jövetele alázatos vóJt, mert a' 
bönésőkért meg-halni jö t t ; és a' 
'Zidok meg-tsaliyák magokat, gon
dolván , hogy tsak egyfzer kellene 
el-júai, és az nagy Méltósággal, 
és hatalommal lenne. Végezetre 
olly erós okokkal meg-gyózé ókét, 
hogy egy napi fidót kérének t&le, 
ha azon - k&zbe okokat nem_» 
találnának valláfoknak eróílítésére, 
meg-akarnának térni a' Kriítus hité
re. Sz. Tamás egéíz éjjel imádság
ban marada : reggel mind a' két 
'Zidó el jóve, és minden okvetet-
len Kerefztéayekké lének: -el-an
nyira, hogy annyi gyárrióitsót ho-
za a' Szent Tamás imádsága, mint 
az 6 erós okoskodála. Tsudála-
tos dolog volt az imádságban ótec 
látni, mert gyakran el - ragadtatott^ 
lélekben, és ha néha ízeméi nem 
kónyveztek volna, ferrimi egyéb 
mozdulás nem lácfzott ó - benne, 
mintha egy kó bálvány lett válna. 
Minden nap nagy ájtatofsággaJ Mi
sét mondott , és kózőnségeíTen 
máft-is halgatbtt. 

8. Teltének vifelésében igen 
mértékletes volt; (öha hivalkod
va nem láttatott , és mikor nem 
ir t , olvafott. Mikor tanítványi
nak olvafott, az-után arról gondol
kodott, a' mit olvafhi kellett; és 
a* melly fidó néki maradott, azt 
mind az imádságban töltötte, kó-
nyórÓgvén az Mennek , világoílta-
ná-meg az 6 elméjét az igafságnak 
meg értésére, mind abban a' mit 
olvafot, 's mind abban a' mit irt. 

67r 
Ha néha kénízerittetett valamelly 
emberrel nyájaskodni, vagy beízél-
getni, mindenkor olly dologról 
akart ízóliani, melly bói az az ember 
valami j° gyumőltsót vehctne_». 
Mindenkor fzokáfa volt, mikor ol-
vafni, prédikálni, vagy irni kellett; 

alván imádko-
és-.,gyakrabban 

fegétséget 

elsőbben térdeire 
zott az Iftennek, 
könyhullatáfokkal fegétséget kér
vén tóle.- mrveí; jól tudta í Jocok-, 
I, v. l6. Minden jú adomány, és 
minden tekélietes. ajándék, onnét 
íellyöl vagyon: le - ízálván a* yiiá-
gofságnak Attyatól. És ebból a* 
jó kéfzaletbíil fzármazott, hogy 
meg-értette azt, a' mit az-elfat nem 
értett; és a' mit az elótt értett, az
után tekélletesbben meg - értette.. 
Az-okáért azt mondotta a' társának 
Regináid Barátnak, hogy a'mit tud', 
nem annyi fáradsággal tanólta azt, 
mint imádsággal. Igen jó volna, 
ha minnyájan a' Doktorok ötét kö
vetnék ebben: hogy az 6 tanólá-
íök tón' gyümóltsót hozna; és 
nem azokat, kik, a' mint Szent Leo 
Pápa mondgya , felettéb bizakod
nak elméjekben , Ménhez nem fo
lyamodván , és meg nem válván 
gyarlóságokat; az okáért a' tudo
mány, melly nékik világofságnak 
kell lenni, fetétség léízen; melly 
miatt néha hányat homfok efnek 
a' fok vétkekbe. 

9. Szent Tamás a* hova ment, 
kózónségefen mindenike prédikál-
lott, nagy baíznokra a' népeknek , 
kik ótet halgatták. Egyfzer Mea-
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poiisbaií lévén, és prédikálni akar
ván ,' a' Szent Péter Szent-egyházi
ban, mikor fel akara menni a' pré-
dikálló Izékbe, egy beteg afzfzony 
illetvén az 6 ruháját, mingyárt meg-
gyógyúla. Gyakranfzokta vők oi-
vafni a' Kaízfziánus János könyvét, 
az Atyák befzéigetéséröl , m'elly 
fzokáíl Szent Domonkoftól Tett 
vólc, ki ugyan azont tsélekedte: 
Szent T-amás a' végre tsélekedte 
"ezt-: :hogy az 6elrttéjeelnefaradna, 
mindenkor mélly , és nehéz dolgok
lói elmélkedvén, hanem meg-nyu-
gován a' példákkal, és világos ta» 
iiuságokkal , mellyek abban á* 
könyvben vófcaJí, az-után alkalma-
tosb' lenne ̂ á* nehézb'' dolgoknak 
elmélkedésére. Egykor némelly na
pokig igen fzomofú -volt, mivel 
Bem értett egy dolgot az ífaiás 
Profétziáiban,irni kezdvén az b Pro-
fétálásaról, az-okáért böjtöle , és 
jmádkozék. Egy éjjel Regináid 
BaráE ballá. ,• hogy máíökkal befzél-
lene "tzéllájában; és tudván, hogy 
tsak maga rekefzke'dett volna bé" 
c d a , az ajtóra álla meg-halgatni, 
mi volna , és hallá .egy embert 
mondani néki: Ird'-meg, meg-ma
gyarázom néked az Ifaiks Prófécá-
iásác, mintha egy könyvet olvaíott 
volna. Regináid Barát igen ki-

• vánván tudni, kivel 'beízéliett vol
na az el-múk éjjel a' tzéllájában, 
egy nap lábaihoz borulván, azlften-
hez való ízerelméért kére btet, 
mondaná-meg néki, ki lett ^vólna 
az. Igea meg - háborodék ezen 

Tamás élete. 
Szent Tamás , de mivel az íftea 
ízereteriert kénfzeritteték., meg-
esküté Regináid Barátot, ki ne je
lentené ez dolgot , snig ó élnej 
az-után monda néki .* Sok napo
kon könyérgőttem az í(lennek, 
hogy a' Szent Péter, és Szent Pál 
Apoftoíok érdemiért, adna maiafz. 

.tot.nékem,-hogy jól meg-érteném 
az" ífaiás Profétálását. Az Űr Ilién 
meg * halgatá könyÓrgéíemet, és 
hozzám küldötte őket , hogy az 
6 feájokból érteném-még, a' mit 
kivántarxú Az-ökáért azt-is mond
hatni, hogy az a* vén ember, ki 
az Iften réízéröl meg - parancsol*. 
néki,, venné fet a' Doktorságoc, 
Szerit Péter lett'- vóíria., -••. ki úgy-
mint az Anya-ízent-egyháznak feje, 
azt akarta, fegéttetnek az Iften_s 
Anya-ízent-egyházban,illy jelésDok-
torfiak tudományával. 

io . Egykor Regináid Barát 
igen meg '* betegedék a' hideg-le-
lés miatt, azért a' Szent Doktor* 
tneg-látogatv&n ötét , meg-eröflíté' 
a' békefséges ízenvedé&er az-után 
a' Szent Ágnes teteminek némelly 
maradékit a* fejére tévé néki, mel-
lyeket b mindenkor a' maga teftén 
hordozott, igen ájtatos lévén ahoz 
a' Szent Szűzhöz; és a' beteg min
gyárt meg-gyógyúla.- Szolofmát 
fzerezvén. Szent Tamás az Oltári 
Szentségről, a' Kriftus Szentséges 
Teftéról , Negyedik Orbán Pápa 
parantsoiattyáért, és az-után Neá-
polisban térden - alva imádkozván 
a' Fdzfilet-elöcc, ízólla néki a* Fe-

ízölet, 
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fzulet , mondván: jól irtál felóíem 
Tamás: micsoda jutalmat kivánfz 
tőlem ? Feleié Tamás , és monda: 
Nem akarok egyéb jutáimat.,_ ha
nem tennen magadat édes Uram. 
Ez a' Szent ember igen hajlandó 
volt a' Szent Ágofton tudományá
ra , és mindenkor igyekezte étet 
követni, és úgy történtek némelly 
dolgok néki, a*, mint Szent Ágo-
ftonnak. Mivel egyLer Szent La
jos Királlyal egygy&ttt; lévén, és, 
máízor egy Kardinállal, meg-üté 
egyízer kezével az afztalt, mond
ván : én már végezéft tettem azok 
elíén;.az eretnekek ellen, és min-
gyárt papiroffat kére , hadd irná-
meg, és f'el-jedzé, a' mit az líiea 
meg-jelente néki. Mikor ez törté
nek véle a' Király afztalánál , az 
o Gyülekezetének Elól-járója mel
lette volt , ki. látván tselekedetéc, 
és halván a' béfzédét, meg-fbgá, 
néki a' ruháját, és egy-kevefsé húz
ván , monda néki: Páter gondold-
meg , hogy a' ííirály afztalánál 
vagy, nem a'. Gyülekezeténél. ,A'. 
Szent ember fzégyenlé e' dolgot, 
és botsánatot kére , mivel nem_s 
vette efeébe, minémü helyen vol
na. Ezen nem keveísé tsudálko-
zék a' Király , látván , hogy a! 

maga tulajdon afztalánál, olly igen 
foglalatos volna a' Szent ember a' 
tanulásban.' 

I I . Néha olly igen el-ragad
tatott lélekben, hogy a' melly dol
gok rajta történtének , nehezen 
hitethette volna el, magával , ha 
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azokról világos bízonysági nemt 
lettek volna. Egyfzer ki - bötsá ; 
ván. vérét egygyik lábából tűzzel 
sütötték-bé a' feb helyét, és mi-
yel-frogy .akkor el-ragadtatott volt 
lélekben, fsmmit abban nem érzett, 
's netn-is adott íe,mmí jelenséget, 
hogy érzette volna. Máízor pe
dig tanóiván, ,és egy gyertyát tart
ván kezében, igen méliy gondol
kodás j6ve ó reája , és el-ragad-
taték lélekben, és el-égvén a' gyer
tya, meg-égeté a' kezét, de <í aze 
nem érzette, Igsn alázatos volt: 
egykor Bononiában lévén j és sé
tálván a' Kalaftromban, tellyefséggel 
a,' tanúságokra fordicá gondolat-
tyát, egy jövevény Barát, ki akar
ván menni a' varasra bizonyos dol
gáért, kérte az Elól - járót, adna 
egy táríát néki, ki azt monda, ven
né magához, a' melly Frátert eJ61 
találná a' Kalaftrómban; t&rténec-
fzerént elől; találván Szent Tárnáit, 
monda néki, hogy menne-el véle, 
mert úgy parantsoka volna az Elöl
járó,,,- Semmit.,nem monda a' »Sz. 
ember, hanem fejét le-hajtván, el* 
méné azzal a' Páterrel, ki ötét igenlői 
meg-farafztá,moü: imide,moít amoda 
.hordozván Ötet^hováízuksége tar
totta menni: és mint-hogy nehezen 
kezde járni, monda néki: .Bezzeg 
ám., jó"páriát találtam magamnak, 
az én Mkséges fok dolgaimnak 
véghez vitelére. -Semmit, íém fe
lele a' Szent ember, hanem erőltet
te magát a'járafra, a'mint lehetett. 
De némelly várasbéli emberek, kik 

ifraér-
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jímérték. ótet, intvén, "hogy ollyan 
embernek jaráfa., azzalf a' Páterrel, 
véletlen tortént volna , hozzája 
kózelgetének, és mondának néki? 
Páter tekéntsd-mega'tárfadot, kit 
magaddal hordofz. Mikor a' Páter 
meg-éi'Cé, ki volna, rneg-háboro-
dék, és bocsánatot kére gondolat-
lanságáról. Annak -utánna meg-
kérdeEvén Szent Tamás, miére nem 
mondotta volna annak a'Páternek, 
jkereíne-más tárlat. Felele: A ' jó 
Szerzeteinek allapottya tellyefséggeL 
az engedelmefségen fundákatik: 
íralván azérc, hogy az én Prélá-
tufbm úgy parantsolná, nem lkt-
fzötc nékem jónak lenni », ha más
képpen tseíekedném. 

vx. Ez a' Szent ember igen kó-
myór&letes vő:t azokhoz, kik- vét
kekbe efvéra, magokat meg-aláz
ták ,. és irgalnjaísagot kértek. Igen 
nagy ellensége vóic a' világi Mél-
súságós tiízteleteknek : mellyec 
meg-mutatott, "mikor ellene-mon
dott a Neápoli Érfekségnek, mei-
iyet Negyedik Kelemen Pápa néki 
akara. adni. Nagy kjtacoískggal vók 
a'Sizentek teteminék maradékihoz , 
és nyakán hordozta a' Sz&z Szent 
Ágnes tetemkiek némeily maradékit, 
a' rnint az előtt nieg-mondók. Mi
kor pedig. Parisban lakott y igen 
tetfzett néki a' Szent Dienes Szene-
egyházát megrlácogacni, a? Szen
tek telteinek fok maradékiért,, mel-. 
lyek. ottan találtattak. Egykor1 

monda az 6 rkrfa: Oh meliy fzép 
gazdag-"-vaus ez. Feleié néki a' 

Szent ember: Én nagyobra bdtsfií. 
lóm az Arany - ízájú Szent János 
magyarázását, a' Szent Máté E-
vaiigéliomkrói , hogy-íem az egéfz 
Páris-vkrasának minden gazdagsk- • 
gát. Szent Tamás igen nagy em- ; 
lékezetfi vol t , néha három *s négy \ 
deákok alig írhatták - meg, a' mit j 
nékik olvafott, noha Mlómb-féle ! 
dolgokról Íratott vélek. Angyali ! 
Doktornak hivatik három okért, ! 
Elsőben az'6 mélly okoskodkíiérc,; ' 
meííyeket világofon meg- magya
rázott. Máfodízor,. mert az An
gyalókról Angyali tudományt írva" 
hagyott. Harmadízor T mert b fi&z 
volt , és a' minémíi az Angyal Mení 
nyékben, ollyara ar fzűz. e'fóktön. 
Teliének termetére nézve, magas, 
és egyenes vók , az ortzáj-a búza 
mag - ízinfi : a' fsj^ nagy , és egy 
kitsinnyé kopafz, teíles, és vaftag 
termetű vók. 

13. A' melly eíztendóben ez a' 
Szent ember meg-hala , Neápolis-
ban meg-latá egy* nénnyét látás ál
tal , ki meg-hólt vala y és azon ké
re 5tet} imádkoznék 6 érette, és. 
Czólgálna Misét, mert nagy ízök-
sege volna arra, mivel a' Purgató
rium tózének kín-nyak ízenvedné* 
Szent Tamás meg-kérdé otet,, a' 
két hattyúiról, kik hafonló-képpen 
meg-hókak volt j ki feleié, az egy-
gyiknek lelke Mennyorfzágbament, 
de a' maiiké még a' Purgatórium-
ban vagyon. Ugyan azen eízten
dóben , két (zene életű Barát, mi* 
4ón Szent Tamás a' maga tzéllá-
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jkban-volna ? egy fényes tsillagoc 
lkának az ö feje felett. . Tizedik 
Gergely. Pápa egy közönséges Kont-
tziliümat fzolgákatván .Frantzia-
íQrfzágbaci, .Kriftus Uruknak 1272. 
•efztendejében 7 és'oda kelvén men-
ÍIÍ e' Szene Doktornak, a' Pápa pa-
•rantsolattyáért, útra mdúla , -és az 
-úton meg-betegedék , mindaz-ákal 
.a? el-kezdett úttyát követé. És 
a' Tzifztertziai'Barátoknak egy Kaía-
ftronaába érkezvén,efzébe vévé ,hogy 

-közel volna halálához, monda azért 
az 6 társának Regináid Barátnak::-; 
Atyámfia 1 ebben a' helyben, mel-
lyet Uj Ároknak hinak , léfzen az-
•én nyugodalmam. Azok a' Szerze-
-tefek nagy fzeretettel fzolgákak né
ki. . Azokon a' napokon , rniglen 
í>tt betegen marada , meg-magya-
rázá a' Salomon Énekes könyvé
nek Enekit azoknak az Atyáknak 
.kérésére, és az volt utó-lso az ó 
munkái k&zött, 

14. El-közelgetvén az 6 boldog 
által - menetele, az Oltári Szentsé
get kiváná, és mikor hozzája vit
ték volna, fel-kelé az ágyból, és 
térdeire áivánV földre , nagy tifz-
teletteíimádá az t , és ki-mondha-
tatlan nagy; ájtatoískggal magához 
vévé. Az-után íel-vévé az Utolsó1 

Kénetet, a* Pappal egygyStt imád
kozván. Éjfélkor lévén, BÓjt más 
havának 7. napján,. Kriítus líránk
nak - 1 2 7 4 . eíztendejébera , mikor 
£tven efoendös volna, fel-ernel-
-vén kezeit as. Égre , és lelkét Men
nek ajánlván, ki~múlék ez életből. 

Regináid Baríit a'-Szent embern^íf 
tma., er&s eskftvéfTel monda r Hofzr 
fzú ideig nyájaskodtam Szent Ta* 
máífal, és tninek-elötte n>eg-halna, 
tellyes'életéről való • gyqnását hal-
gattain; de olly ártatlan, és tifzta 
vők ,-' mint öt efztendös gyermek .1 
azt itélem, .hogy tellyes- életében 
foha halálos vétekbe nem efett. 
Mikor a' Szerit Tamás tefte el-te-
mettemék , oda érkezek egy Barát, 
ki mind a'két ízeméivel vak volt; 
•a' koporsóhoz vite.ee magát j és az 
ortzáját a* Szent ember ortzájára 
tévé, és. magát lílennek ajánlván, 
meg-nyeré fzemeinek világát. U-„ 
gyan azon fidöben Neápolisban, 
egy Pál nevű Barát látá álmában, 
mintha Szent Tamás fok tanítvá
nyoknak- olvafna, és Szent Pál A-
poltol oda méné , őcee halgatni , 
íel-kelvéra azért Tamás ,aT Prédikál-
ló fzékböl , elejébe. akara menni az 
Apollóinak; de 6 monda néki , 
félbe ne hadná az olvasáft: engede 
a' Szent ember, és Saent Pál hal-
gatá ötét. Mikor az ol vasait el-
végezé, megrkérdéazApoftolc, ha 
jól magyarázta-e'' az b Leveleit; 
felele az Apoíloh Jól, a'mint -meg
engedtetik egy halandó embernek, 
titánná vécé ar Szent Apoftol, 
mondván: én mo-ft azért jöttem , 
hogy téged abba a' helybe vigye
lek , a* hol nagyob' viiágofeágod , 
és világpsb' böltseséged léfzen ; 
és kezénél fogva vifzi - vala ötét* 
Mellyet látván Pál Barát, kiáltani 
•kezde, kinek Jsiáltáíá-mi^W fokára 
' Jtrr r • • ^ k i -
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feLébredének a'Barátok-kózul, kik 
kérdvén az okát., miért, kiáltott 
•volna?' Felele nékik f Fuffatok A-
tyámfiai, f uífatök , mert eí-vifzik 
a' Tamáíunkac Meg-beízéllé az
után a* látaft, és fel-jegyezvén a' na-
£ o t , úgy találak , hogy Sz. Tamás 
azon a' napon múk-ki ez életből. 

I f - Az ó tefte. abban a* Kala-
ítromban helyhezteték , a' hol meg-
hala , de hat nappal az - után az 
Elól-járó félvén, hogy el ne vitetnék 
onnan az a*cirága kints , malii
vá akará azt vinni. De a1 Szent 
ember meg-jelenék néki álmában, 
és igen meg - fenyegeté ótet , ' ha 
vifzíza nem tenné az elébbi helyé
be. Kénízeritteték engedni az 
Élol-járó, és noha a" teftnek fel-vé
tele titkon volt , mindaz-áítai an-. 
Bak vifzíza - tétele nyilván'való do
log vol t , mivel azt meg-értvén, 
fok népek futának oda. Fel-nyit-
taték a'koporsó, mellyben a'Szent 
Teíl volt , és éppen úgy találtatik, 
a* mint mikor oda tették; és igen 
gyönyörűséges illatot terjeíke k i , 
melly a' jelen - Jév6 népeket mind 
meg-eröílítette. Az-okáért azon a' 
napon , nem az halottakról, ha-
aem a' Szent KonfeíTorokról éne

keltetett Mife. Annak-utánna hét 
e(ztend6 múlva, a* Szent Tamás 
cefte egy niárvány-kS koporsóba 
tétetek , épen találtatván y mint 
<az-.elÓtt, a'Job' kezének kis uján 
kivűl, melly nem volt ottan', és 
hafonló gyönyörűséges jó - illatot 
érzettek mint az - előtt. Ugyan 
azon tértének tizen-négy elztendS 
múlva ^ meg - nyittatván a' Szent 
ember .koporsója a' nénnyének_s 
Teodórának kérésére, hogy néki 
adnák az egygyik kezét, mellyet 
egyéb Szentek teteminek maradé-
kival akara tartani,' az é Major
jának egy Kápolnájában- Ot&dik 
Orbán Pápa idejében, a' Szent Ta
más telte Tolosába vitetek. Hu-
ízon-kettődik János Pápa a' Szen
tek Lájftromába fzámlálá ótet, Kri-
ftus Urunknak I3a3.eíztendejében. 
Ez a' Szent Dokcor bizonyára nagy 
tifzteletre méltó , mivel olly fokát 
faradott azürfzöllőjében, és annyi 
fegétséget találnak minnyájan, kik 
hozzá folyamnak. Kérjük azért 
ó te t , nyerjen tudományt nékünk 
azlftentol, hogy t-udgyuk lelkűnk 
fidvófségét kereíhi, is hókunk-utárt 
véle egygyntt örvendezzünk Menny-
orízágnak ditsöségében. Ámen. 

Páduai Szent ANTAL élete. 
S%uritiS L'jriutx-általfummáha fog

laltatott. 
í. CJZent Antal "Spanyol- Orfzág-

O ban, Portugália nevfi tarto

mányban fzfiletett Nemes Atyától^ 
és Anyától. sAz Attyát Márton
nak, az Annyát Mariának hittak:-
kik líteni féJelemre, és Szent er« 

kÖl-
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költsökre tanicák. 6tet. Az - oká
ért gyermekségétől fogva igen haj
landó volt az Ifteni £olgálatnak 
dolgaira. Minden dolgokat, mek 
lyek az ifiúságnak ártalmaíok, el
távoztatott , és Szent dolgoknak 
tselekedetiben gyakorlattá magát. 
Külömb-fele tudományokat tanóla, 
mellyekben nagy eló-meneteít tén , 
de íö-képpen a' Szent Írásban. 
Bs noha nevekedtek 6-benne a1 

deáki tudományok; mindaz - által 
meg nem fogyatkoztak a? jóságos 
tselekedetek , s6t fzfintelen neve
kedtek. Végtére , hogy a' világot, 
és a' mi abban ártalmas, és vefze-
delmes ,t cl-táv.ortafla, bé - méné a' 
Szent Agofton Szerzetében , Regu
la-fzerént éló Kanonokok Kala-
ftromába. Ottan két efztendeig 
lakék , és nagy Szent életnek- jelen
ségét mutatá. De mivel az 6 ba
rátinak látpgatáíi feléctéb háborgat
ták ö té t , az Elöl-járójától fzabad-
ságot kérvén,ugyan azon Szerzetnek 
más Kalaftromába méné Koimbria 
várasába. O t t lakván a' Szent-
ifiú, és igaz Szerzetesnek tseleke
detiben magát gyakorolván, meg-
kézdé mutatni az 6 okoskodáfiban , 
és beízédiben, melly nagy volna 
a* kints, mellyex az Úr líten, az 
6 alázatos fzivében helyheztetett 
volt. 

•2. Meg-érté az-után, hogy Afri
kában Marokk varasában Márti* 
romságot ízenvedtek a' bitérc né-
melly SzerzeteíTek a' Szent Ferentz 
Sztrzecéből, kiknek tettek Pertu-

Antal- éíete. 685 
gáliába yketének. Igen nagy kí
vánsága lén Szent Antalnak Már
tiromságot fzenvedni a' Kriftus 
Jésus fzerelméért, és azt kilé, il
lendő efzkóz volna, ha a Szent A-
goíton. ruháját el - változtatná a1 

Szent Ferentz ruhájáért ; e' végre 
nyájaskodni kezde némellyekkefa' 
Szent Ferentz Szerzetefi közül, és. 
monda nékik: az 6 Szerzetekbe 
menne-, ha rneg-igirnék, hogy el
küldik ötec a' Pogányok tartemá-
nyiba prédikálni. Tetfzék a' Szent: 
ifiú kívánsága a' Pátereknek, merc 
már meg-ifmérték vóít ó-benne a? 
Szent Lélek ajándékát, melly ótec 
árra a' jó igyekezetre indicotta vol
na , és azt itilék, hogy az 6 Szer
zetek nem kevetet nyerne, el-nyer-
vén ótec. Az-okáérc a' Szent Fe
rentz Szerzetefi meg-enge3éfc néV 
k i , a' mit kivan vala : fzabadságoc 
nyervén azért ( noha igen nehezen) 
az 6 E161 - járójától, el - butsúzék 
minnyájoktól. Mikor al Szent em
ber el-akara menni , monda néki, 
egy Szerzetes abban a' Kalaftrom-
ban : Menny-él békével Ferdinánd; 
öltözzél a' Frantziskánus Barátok ru
hájába, talám nagy Szent ember 
fogfz lenni. Vifzíza-fordúla a1 Sz. 
ember , és alázatofTan felele annak 
a' Szerzeteinek: Mikor te meg-hal* 
lod, hogy én Szenté lettem, adgy 
hálákat az Mennek. —Ezt mond
ván, a' Szent Ferentz.Szerzetefihez 
méné , kik ötét várják vala, éá 
nagy örömmel a' Kalaftromhoz mé
nének véle* 

Rrr r % 3. Mi-
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'• %. Mikor a' Szent Ferentz- ru

ha jác fel akará venni, hogy az &t-
tya , vagy Annya, avagy-, akár 
tnelly'ember, otecmeg'ne taláilya, 
a' Ferdinánd nevet az Antal névére 
el-vákoztatá. Napról napra neve
kedett a' Szent Antal kívánsága, 
Mártiromságot fzenvednir az-oká
ért az 6 Elől-járói meg-tartván né
ki az igiretet, ízabadságot adának 
Itéki Afrikába menni , hogy Ma-
rokk várafsában , vagy más akár 
mélly helyben prédikálíya az Evan
géliumát a' Pogányoknak. Bé-
Áiéne nagy órőmmel- égy hajóba, 
hogy Afrikába mennyen , de az 
líien máft rendele volt o- felöle r 
mivel meg-betegedvén.egy helyen 
a' Kcrefztények között, egy egéfz 
télen ott marada betegségében, és 
az egéfségnek vifzfza Eiyereséért, 
kSofzeritteték vifzíza - térni Spa-
fiyol-Orízágba, és hazájába menni; 
<ie "ez fem engedtetek-meg néki, 
mert az ellenkezí* izélek, a'hajót, 
tnellyben 6 vala, Szkziliába vívék. 
Meg-érté ott Szent Antal, hogy 
Szent Ferentz közönséges Gyúléft 
fzerzett volna Olafz Orízágban Afz-
fziíis váraísában, és noha meg nem 
gyógyult volna, azon fárada, hogy 
ott jelen lenne: El - végezödvén 
£' Gyűlés, és vifzfza-térvén a' Szer-
zetefek kiki az 6 Ka:aftromába, 
nem találkozik vala-, a' ki Anxalt 
a,' maga tárfaságába venné , rnivel-
liogy ifméreden , és egéfségtelen 
lévén, haízontalannak itiltecett len-
tll O itimdaz-ákai kónyórge egy 
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Frovjntziáiisnak; méltóztatnék ótet 
maga táríaságába venni, a* Gye,, 
nerális ízaii.idskgkval; >, A' Provia-,! 
tzíáiis látván az Ő nagy alázatofsá-. 
gát , örömeit magához vévé ótet 
és a' maga tartományába vívé, egy 
Kalaftromba fzállitá ó te t , meíly 
egy pufztában vala, meltyec Szene-
Pál hegyének hittak. Occ lakék 
egy darab ideig Szent Antal, re
mete életet vifelvén, és femrhi mó-* 
don meg nem mutatván , hogy, 6 
íráít tudna: a& ő fzfmetlen való, 

,, gyakorktofsági imádságok , és,el« 
mélkedéfék voltak. 

4. Az-után némelly Szerzetefek-
nek tárfaságában Forli várasába kül
detek, hogy a Szent Kendet fel
venné : az úton -lévén , a' Szent 
Domonkos Szerzetéből lévő név 
melly Szerzetefekhez táríálkodának, 
minnyájan egyetembe bé-menének 
egyházba, hogy ennének; azon-' 
közbe mondának egy-más között, 
egy közölök prédikállana , vagy 
valami lelki befzédet tenne, min-
nyájoknak épületére. A' Szent Do
monkos Szerzeteit menték mago
ka t ; nem mernének prédikáltam, 
ha elsőbben meg nem tanólnák^ 
a* mit kellene mondaniok. Az An
tal Elól-járója, > meg-parantsolá né
ki az engedelmefségre; mondana-
valami lelki dolgot, a' mint azlften 
fugállaná nékir nem tudván, hogy 
irás-tudó vóína, a' kivol, hogy a': 
Szoiosmákat tudta olvaíni; mivel 
a' melly Kalaftromban lakott , az 
ó gyakoriatofsága , az imádságnak, 
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és elniélkedéfnek idején kivfil, 5. A' Gárgyán mindenekről ní
vók a' konyhán tálakat , és tan- doíitá'a'Provintziálifl, ki fzubadsá--
gyérokat. moíhi, s&preni, és k-i- got kfilde Szent Antalnak, és azzal 
yinni a' fzemetet, és tifztán, tárta- egygyfitt meg- parantsola néki, 
ni a' Barátok tzélíáját, és az egéfz hogy a* hol kívántatnék nyílvkn_» 
Kataílromot. Menté magát Szent prédikálna. Ki annak-elötte a' Sze-
Antal, a' mint iefaete, kérvén az retsenek tartományába akara men-
Elöl-járót, ne parantsoina néki olly n i , kívánván Máruromskgpt fzen-
nehéz dolgot, tudván mi lett vól- vedni a'' Kriftus Jésus fzereíméért % 
ca az o gyakorlatoísága a' Kaia- prédikálván az -után -az Evangélio-
-ftromban. Meg nem változtatá mat, az halál félelme nélkül, sőt 
•vélekedését a* Gárgyán, sót ifmég kívánván arra alkalmatofságot adni^ 
meg-parantsolá, hogy a' Szent en- keményen meg-dorgáka a' búnSsó-
gedelmefségért mondana valami ket , minden fzemély válogatás-
dolgot. Iciivén a* Szent ember y nélkül. Mint egy új Illyésnek—*-
hogy nem volna jó tóbfzór ellene lárizott lenni, a' nagy buzgoságá-
mondani, el-kezdé az 6 befzédét, é r t , mellyel az Iften tifztefségét 
némelly közönséges okoskodáfok- oltalmazta. Az 6 idejében lévő 
kai , és fzokotc nyájas, fzúkkal, de hires Prédikátorok, el-mentek ötét 
mint-hogy az líten akarattya volt, halgatni, és látván, meíly nagy 
hogy az 6 tudományának világof-' fzabadságga!, és bátorsággal meg-, 
ságk ne. lenae tovab' el-rejt v e ; feddi a' vétkeket, fzégyenlették 
Itteni buzgóságtql kezde gyula- a' magok kitsiny-fzivíiségeket j és 
dozni, és oily méllységes bólts dol- hiúságos félénkségeket. Hol imez 
gokat monda, fzép rendes, és me- tartományba, hol amabba ment 
{térséges befzéddel, hogy mindazo- Szent Antal prédikálni 5 egyfzer a' 

. k a t , kik jelen voltak, álmélkodás- többi kóz&tt Aritninumba érkezek,. 
ra hozá; annál inkáb mivel fenki a' hol meg-értvén, hogy némelly, 
nem tudta, hogy 5 olly tudós lett eretnekek volnának, Cüdózni kezdé 
volna, a'jnint meg-ifmérteték az őket prédikátziókkal, és kiyált-
6 okoskodásából. Minnyájkn azt -képpen való dífputáláfokkal, elan-
mondották, hogy tellyes életekben nyira , hogy fokán közölök meg-
ollyan mélly > és értelmes prédiká- térének 'az igaz hitre. A' többi kö-
tziót nem hallottak. Mellyböl igen z&tt egy Jó , és Szép nev&Tö eretnek 
nagy gyfimóksöt, és lelki épúle- volt, ki harmíntz efztendeig eret-. 
tet vének, látván a Szent Antal nek lévén , mindenkor metlerke-
nagy alázacofságát, és meg-gondol- dett,hogy egyebeket a'maga. ha-. 

- ván.az alatson ízolgálatokat, me\- mis tévelygésére híizhaffon; azt-is 
Ivekben magát gyakorlottá a'Kala- meg-térité az igaz hitre a1 .Szent 
^romban." JLrr r 3 ej»-
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eraber. - A' Romai Pápának, és 
Kardináloknak - is prédikállott Sz. 
Antal, és a' Pápa a' Teftamentum 
Szekrényének nevezé ótec, á'sfok 
bizonyitáfokért, mellyeket a' Szene 
Írásból elö-hozott az 6 prédikáczió-
fának eröííítesére. 

6. Szene Antal a' Teologiát-is 
tanította Bononíában, és els& volt, 
ki a' Szent Ferentz Szerzetében aze 
nyilván tanította. A' Prófétálás
nak leike-is adatott volt néki, a' 
mint fok dolgokban meg-mutatt*. 
Mid6n 6 Gárgyán volna egy Ka-
laftr'omban Podiens várafsában, volt 
ott egy Nótárius a' teíli fesletség* 
ben , és egyéb fok vétkekben tel-
iyefséggel eí-merulve. Mikor An
tal az úton ezt el&l találta, min
denkor nagy ti&teletet tett néki , 
s&t térdre-is állott a* míg által-men-

Vifzfza-tetfzett a' No.tárius-ne. 
nak a' Szent ember alázatoísága, 
gondolván, hogy tsufolásból tse-
tekedné azt néki. Egykor fzokáíá-
ízerént, némelly emberek el6tt, 
tífzteletet tén Szent Antal a' No-
táriufnak , ki bé-teívén haraggal 
monda nékií Ha én az .Itten b&n-
.tetésétél nem félnék, ezt a' palloíl 
a' hátadra hánnám, ne tsufolnál 
engem tobfzór. Feleié neki Antal: 
Tudgyad, hogy én Márciromságót 
akarcam fzenvedni, de a' Kriíius 
Jésus nem akart nékem annyi ma-
lafztot adni; mindazáltal meg-je
lentette nékem , hogy te Már
tír fogfz lenni; azért tefzek tiíz-
teletet néked; söt kérlek! mikor 

el-n-yered a' Mártiromságnak koro
náját, akkor emlékezzél-meg rólarrii 
A' Nótárius nevetvén a' Szent An
tal fzavaiért , meg-tsúfoiá fost* 
Nem fok űdí múlva, a' Podienff 
Pafp&k Jérusálembe méné, és el
vívé a' Notáriuít a' maga tárfasá-
gában ; és egykor prédikálván a' 
P&ípók a' Pogányoknak , úgy lat-
fzék a' Nótáriusnak, hogy igen hí-
degen, és félelrneílen fzóllana; az-
okáért félbe fzakafztatá véle a.' be-
fzédet, és 6 kezdé prédikálni a* 
Kriíius Jésuft, igen nagy buzgó
sággal, fok-képen gyalázván Ma
hometet, minden hamis vallásával. 
Azért felettéb meg-haragúván1, a' 
Szeretsenek, meg-fogak ótet, és 
minek-utánna kegyetlenül meg-ki-
nozták volna, meg-ólék ótet. Mi
kor a' Nótárius halálra vitetnék, 
meg-emlékezék az Antal fzavairók 
és eló - befzéllé némelly Kerefzcé* 
nyéknek, kik jelen találtattak az 5 
Mártiromságán ; annak - okáért 
Szent Antal nagyra b&tsfilteték. 

7. Soha meg nem fzunt a' Sz. 
Atya j fáradozni az Úr fz&ll&jébarr 
fzöntelea prédikálván , a' hol ta« 
lakatott, noha egéíségtelen, és fo. 
gyatkozott állapottal vol t , teftes, 
és k&vér terrnéfzetü lévén. Az 
6rd&g-is mindenkor hartzoit elle
ne , ki egy étízaka meg-is akará 
otet fojcani, és már torkon ragad" 
ta vala ? azért halálos vefzedelem-
ben találtaték lenni. í)e a' Di-
tsöfséges Szűz Máriának ajánlván 
magát, és mondani kezdvén amaz 
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Páduai Szent 
Éneket: 0 GhriofaDomina, az ör
dög el-hagyá étet, és eí-enyéfzék. 
Annyin gyfikek-egybe, mikor Ö pré-
dikáliott, hogy bé nem fércek a' 
fok népek a' Szene-egyházba; azért 
néha a' mezőre ment prédikálni; 
oda-is férfiak, és aízfzony allatok , 
minden rendbeliek el-mentek, és 
néha éjfélkor, hogy alkalmatos he
lyek jegyen, és várták a' Szent 
embere eí-jöni , mert úgy tartot
ták öcec , mint egy új Apóitok. 
A'mefter emberek, és a' Kalmá
rok bé-zárták a' bókokat, a* mig el
végezte a' Szent ember a' prédiká-
tziót. Tsudálacos dolog volt lát
ni , menyi könyhullacáfok voltak , 
midőn 6 prédikáiíotc: az halgatók 
közötc némellyek mondották má--
foknak r Oh melly jó dolog volna, 
ha az Illene foha meg nem bántot
tuk vólria! En mingyárt meg-aka-
rok gyónni, és ez-után magamra 
akarok vigyázni , hogy Ibha ne 
vétkezzem. Más azt mondotta: 
-Az történt én-nékem, a' mic An
tal raonda, de nem tudtam, hogy 
•ólly nagy vétek volna; immár mi
vel tudom , magamra vigyázok , 
hogy ez-után azt ne tselekedgyem. 
jKiki azt' rendelte magában, hogy 
életét meg-jobbítsa. 

8- £gy Negyven napi böjtön 
Páduában prédikálla Szene Antal, 
fokán fel-indittatván az 6 befzédé-
tő l , egybe gyfilének , és nyilván 
jártak az útfzákon, keményen ver
vén magokat; az-okáért megrma-
íada az ar fcokás abban a' váras-

Antal élete. _6%f 
ban , hogy a' Nagy héten íökaa 
verjék^ magokat az útfzákon, mel-
lyet más helyekben-is tselekeíznek. 
Mikor Szene Anral el - végezce a' 
prédikácziókat, fzükség vek fok 
erős férfiaknak melléje menni, higy 
meg-tartóztacnak a' népekntk fo-
kaságát, merc minnyájan azon fá«* 
tadcak , hogy kezét, vagy ruháját 
meg-tsykóilyák néki, és fékek, a' 
nagy fzórongatas-miacc, meg ne foj-
tatnék. Nagy ajándék adatott volt 
Szent Antalnak a* be&édben, igen 
ízép tifzca, világos, és hangos fza-
va volt néki. Néha az 6 prédiká-
tzióin kőtömb-féle nyelveken lév# 
fok e.zer emberek vókak, mindaz
által minnyájan értették ötét ; ez 
Romában történek véle, holott fok 
emberek halgatván ötét, köiőmb-
féle nemzetség-béliek , és 6 Olaiz 
nyelven prédikálván, minayájan-
értettékj fokán azt erŐífitvén, hogy 
akkor azon történt volna, a' mi 
az Apoftolokkal, mikor Pünkösd 
napján Jérusálemben prédikákak. 

p . Egyfzer Szene Antal Fran-
tz'ia - Orfzágban Bicuri váraísában 
prédikálván , aJ mezőre méné a' né- „ 
péknek fokaságáért, kik őcet hal-
gatni mencének. Akkor nyár lé-, 
vén , midón prédikállaría , meg-
vákozék az ödö, és recteaetes nagy 
menny-dórgés, és villámlás kezdem 
lenni; az-okáért félvén a' kőfség» 
hogy meg-vizefednék meg-kezdé-
nek zendülni : kikj fzáraz helyié 
akarván magát hé-venni. Monda 
nékik a' Szent ember , lennének 
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őgg Páduai Sztnt 
tsendefségbera , és ne félnének , 
mert nem fogaknak meg-vizes&lni. 
Az egéfz kóíség hitele ada a' Sz. 
Prédikátor [zárainak, és fen ki ki 
nem mozdúla helyébél: Az-után 
eröíTen kezde eíhi az egéíz kórul 

- Yaló' tartományban, de a' köfség* 
r e , kik a'Szent emberfhatgattkk, 
ts'ak egy tsep víz íem esek.- Má~ 
fzor ugyan Frantzia - Orfzágban , 
egykor egy ájtatos afzfzony a\Sz, 
Antal prédikkeziója halgatksáraJs. 
akara menni, de a' férje beteg lé
v é n , nem akará oda botsktani: 
az-okáé>rt' fel-méne az afzízony a'' 
'maga házának héjáz'attykra, arra 
nézvén , a' hol • a* Szent ember pré
dikál vala, noha két mélly-fóldnife 
távúi lett válna ^ Iften kegyelmef. 
sége-által égy értette a' Szene-Pré
dikátornak fzavait, mintha ott kö
zel letc volna. Err&l jő bizeny-
'ság volt a;z ájtatos afzfzonynak fér
j e , kikiáltván ótet , és; 6 meg-fe
lelvén néki,, hogy a'prédikátziót 
halgatná, nagy fáradsággal fel-mé-
íie a' feleségéhez, és meg-engedé 

' az Iflen, hogy ö-is meg-értené, a'' 
mit a' Szent ember mond vala» 
mintha, ott előtte lett volna. 

JO. Egyfzer prédikálván Szene 
Antal, láta egy úton járót, egy 
F6-afzfzonyhoz járulni, ki a* pré-

• chkátziót halgattya vaía, hogy vele 
fzúllana r a Szent ember látván az 
aíkfconyt, hogy igen meg-háboro-
*dott volna,, monda néki a" prédi-
kklló fzékbél: Né higy annak a' ba-
-roís követnek, ki újságot hozott 

Antal élete. 
néked, hogy a' fiad meg-bóle vol
na , mert az merő hazugság, s&fc 
az Ördög, a' ki azt mondotta. A' 
gonofz lélek meg-akará háboritaai 
a prédikátziát azzal a' hazugsággal, 
de ki-nyilatkoztatván mindeaek 
előtt, el-enyéízék. Páduában lé
vén Szent Antal, meg-jelentetek ! 
néki az iftentől, hogy az Attya ha* | 
Iklos vetzedelemben. volna. ÁJsbo- j 
nában, mivel bé-vádaltacott, mint- I 
ha egy embere meg-ólt volna, no 
ha ártatlan abban. Az-okáért fza-
badságot kére a' Gárgyántól, és 
egy éjjen Páduából Lisbonába. vi» 
teték egy Angyaltól. Oda jutván 
befzélle az Attyávai, és a" Bírákkal 
maga-elejébe viteté a' meg-hólt 
ember teltét, és meg-kertié az I-
•íten réízéröl; mondaná-meg,, ha 
az & Attya-óke volna-meg ötec 
Felele a'mee-bók ember r N •em * e$ 
hamiííán vádoltatott arról. A' Bi"-
rák látván a? nagy tsudát, meg-fza-
baditkk a' Szent Antal: Attyát, ki
nek táriaskgkban egy egéíz éjjel 
marada Í más nap viízíza - viterek 
Pádukba, ollyan módon a1 .mint 
Lisbonkba vitetett volt. 

I I . Mikor egyfzer Szent' Antat 
egy gazdag halott ember temeté
sén prédikkllana , és egyéb dolgok 
kőzött, amaz igéket az Evangélir 
umban eló-hozná; Matt.6. Negyűj, 
tsetek magatoknak kintset a'fólr 
d6n: a.' hol a' rosda , és a' moly 
meg-ea:^fzti: és a' hol a'' lopók kí-
kfsák ,. és el-lopják. Gyűjtsetek. 
pedi£ magatoknak kincset az Egf 
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Páduai Szent Antal élete, 689 
b e n , a'hol fem a' rosda , fem a' bizonyos órái voltak néki az imád-
moly meg nem eméfzri, és a' hol ságra, és eimélkedéfre., melly gya-
a' lopók ki nem áfsák, 's el nem korlatofságokban fokfzor meg-vi- ' 
lopják*- Mert a' hoh. a' kintsed gafcaltatott az Iftentól. Hallot-
vagyon, ott vagyon a' fzíved-is. ták ótet befzélieni, és kedvesked-
Az eló-hozott igéknek eröllítésére, ni a' Kriftus. jésusnak, ki meg - je-
mondá Szent Antal r Hogy ezek lent néki a' tzéilájában, egy győ-
az igék igazak legyenek, meg-lát- riy&röséges ízép gyermek-képében, 
hatni ebben a' fófvény gazdagban, 13. Ezekben,a' Szent gyakorla-
inert az 6 fzive meg találtatik a' tofságbkbaa életének idejét cók* 
ládában, a'hol az b pénzei van- vén Szent Ancal, életének végére 
nak. Mingyárt el-ménének német- juta, melly néki az-előtc fok na-
lyek , fel-nyitak a* ládát, és ottta- pókkal meg-jeíentetett_,• az-okáérc 
-lálák a' íöfvény fzivét, olly.nyer- egy magán való helyre méné Pá-
fen, mintha tsak akkor vétetett vól- dnán kivfil, a' hol néki egy kis, 
na ki a' mellyébór. ' tzéllája volt, és ott lakott egvjatí^ 

i a . Néha Szent Antal nemei- hány napokig, egyebekkel nem 
lyeknek gyónáfit meg-hatgatta,egy--. nyájaskodván, hanem tsak az I-
fzer a' tohbi kózótc egy Páduai em- ftennel, és (z&neden való imád' 

- ber a1 gyónásban meg-mondá néki, ságban. , és elmélkedésben magát 
hogy egyfzerazAnnyát lábával rug- foglalván. Az-után igen me^-be-
ta volna. A* Sz. ember keményen tegedvén , viteté magát a' váras-
meg-feddé ótet e'vétekről, ésmon- ba, az ó Szerzetében íévb némeily 
da.néki: Az a'láb, melly nz Annyát Barátoknak házába, kik a' fzegény 
tneg-rugta, meg-érdemlené,hogyel- Apátzáknak egy Kalaftromára vi-
vágatnék. Oliy foganatoífok voltak feltek gondot; és oct égy ágyba 
a'Sz-ember fzavai annak a'peniten- helyhezteték. Meg - ifmérvént a* 
tzia tartónak fzivében, hogy vifzfea- Szent ember , hogy kózel volna 
térvén házába, maga el-vágá maga. életének vége , a' Szentségeket 
nak azt a' lábát: maga eleibe vi- magához vévé; az-után énekelni 
tété azt az embert, és meg-adá kezdé a' Ditsőséges Szflz Énekét, 
néki a' lábát a' Kerefztnek jegyé- " rndly így kezdődik : O Gloriofi 
vei. Sok egyéb tsudákat-is tett Virginmn, és fel-emelvén ízemeiE 
ez a'Szent ember, mellyeknek el6- az égre, nagy figyelrneteífen néz 
hozására fok ödő kívántatnék; és vala. A' Szerzeteffek, és egyéb etn-
hoha mindenkor olly igen foglalatos berek, kik jelen valának,r meg
volt a'lelkek nyerésében, mind- kérdek Ótet, mit nézne? O pedig 
az-által el nern feletkezetc az b felele r En nézem az én Uramoc 
fcakott ájtatqfságiról s mivel-hqgy Kriftus Jésuft, az-után egy- kevefc 
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6^o Szent Brúnó Konfefzfzor éí« ;te. 
sé tsendeffen lévén azoknak kezek 
kőzött ,^kik" jelen valának , úgy 
látfzék mintha el-ahinnék , és ol-
lyan rigódon ki-ad'a lelkét az Men
nek , -harmintz-hat efzcendós lé
vén , Szent Iván havának 13, nap
ján , Kriftus Urunknak i ^ 3 I . efz-
tendejében, Máfodik Friderik Tsá-
fzár idejében. A' Barátok titkon 
akarák tartani az ő halálát, de nem 
lehete, mivel azon órában, hogy 
meg-hala, a' gyermekek a' váras 
úttzáín járván^ kiáltnak vala, mond-
•v'an : Meg-hólt a' Szent Atya, meg
holt Antal- Az 6 tefte a' Szent
séges S2&Z Mária Szent-egyházában 

temettetek. Sok csudákat tén az 
Iíten az 6 fzolgája Szent Antal ér
demiért. Mellyekben á' többi kJ. 
z&tt, egy nagy emlékezetre méltó 
dolog vagyon : mivel-hogy némelly 
betegek iliették a' Szent Teftet 
de nem gyógyultak meg, kik meg 
nem gyógyulván , tóredeímes fzi-
vei gyónás-valláíl tettek az 6 vét
kekről , és ujjabban. könyörögvén 
az Mennek, és íegitségöl hiván 
Szent Antalt, tningyárt meg-gyó* 
gyúltak. Ezt a Dksőséges Szentet" 
halála-után egy efztend&vel, Ki» 
lehtzedik Gergely Pápa a' Szentek 
Lajftromába fzkmlálá. 

Sz. BRÚNÓ Konfeíz&or, a' Kártiifziánus 
Barátok Szerzetének Fundátora élete. 

Summába foglaltatott plÜégás Al-
fonfzus - ált,gh 

I . VT Agy Pátriárka, a'Kkrtuíziai 
XN Szerzetnek Fundátora Szent 

Brűno, Német-Orfzágban Kolónia 
várafsában, Nemzetes, és Gazdag, 
Atyáktól fzáletett, és gyermeksé
gétől fogva jó indulatot mutatott 
a' jóságos tselekedetekhez, és a' 
deáki tudományhoz. Az - okáért 
hogy aze jobban meg - tanólhaíTa , 
illendő ideje lévén , az 6 ízűiéitől 
Parisba küldetek: holott minden 
tudományok virágoznak vala. Ot
tan Brúnó a' Filofzofia, és Teoló
gia tanólásának adá magát , olly 
nagy igyekezettel, és fzorgalmátof-
sággal, hogy fellyűl haladná az h 

tarfait. Nevezetes bőlts Doktor 
lén , és a' Rémei Anya-fzent-egy.'' 
háznak Kanonokjává cetetek.' Az 
fidőben rettenetes dolog történek 
Paris • varasában. A' tob' nagy' 
Doktorok kőzött, egy kedves ba-
ráttya volt Brúnónak, kölsö-képpeti 
bőlts, és nagy jóságos tselekede-
tú ember, ki meg-hala, és a' te
ftet nagy pompával a' temetéfre 
vívén j jelen lévén a' Doktoroknak 
fokasága , és más rendbéli fő-em
berek ', midőn a' Szent-egyházban 
le-tették volna a' teftet, ízokás-fze-
rént egy a' Papok-közül, énekelni 
kezde mondván: Jol.. 1. v. %i. Rt-

fponde mihi'i quantas babeo iniqiú-
ttttts j ífc. Felely-meg nékem: me-
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Szent Brúnó Konfefzfzor élete. 691 
fel temetek azt, a' mint Jeremiás ayi hamifságim vannak, és böneim, 

&c. Al meg-hólt teft a' Szent-egy
ház közepében, fel-emelé fejét a' 
koporsóból , és rettentő ízóval 
monda: literinek igaz kiléte - által 
vádoltattam. Ez igéket mondván, 
ismég le- botsátá fejét a'koporsóba, 
mint az-előtt vala. Ez új történe
ten a' kor&l álló népek, meg-rec-
tenvén, álmélkodának; és azt ren
delek , hogy máfod napig el ne te
metnék , had' látnák-meg, mi kö
vetkeznék. Máfod napon őfzye-
gyölének fokkal tőb' népek , ki
terjedvén hire e' történetnek. If-
még a' 'Zoltárt kezdek énekelni, és 
midőn, a' meg-nevezett igéket mon
danák, haíbnló-képpen íel-emelé 
fejét a' koporsóból, és rettenetesb' 
ízózatot ada, hogy-fem az-elótt , 
mondván;' Iftennek igaz ítélete-ál
tál meg-itiítettem: ezt mondván, 
mingyártle-fekövék, mint az előtt. 
Inkáb1 meg-rémúlének a' jelen lé
vő népek, hogy-fem az-előtt való 
nap; és tanátsot tartván , azt vé
gezek, hogy úgy hadgyák a" har
madik napig; tnellyben ugyan azon 
'Zoltárt énekelvén, mikor azon igé
ket mondanák , fel - emelé magát 
harmadikkor a koporsóból, és ret
tenetesb' Ízózatot ada mondván: 

: Iftennek igaz irilete-fzerént el-kár-
hoztam. E' ízózatot halván, fok
kal inkáb' meg - rettenének az ott 
álló fok népek, és álmélkodván , 
tsak nem hólt elevenekké váltó* 
zának. A' hók teftet pedig ki-ví-

Próféta mondgya Joakim Királyról. 
Nem akarván a' Szent helyen te. 
metni őtet, mivel maga meg-val
lotta , hogy el-kárhozott volna. 

1. Ki nem fél az Iftennek tit
kos, és igaz itiletétől , látván mi 
tőrtént légyen egy tudós Doktoron, 
ki az emberek fzemei-előtt, jó éle
tűnek , ditsiretes erkoksönek . lát
tatott lenni , és a' Szentségeket 
magához vévén, hólt-meg , és az 
Iften ifméretével , kinek kiléte 
fokkal kfil&mb az emberek kilété
nél. Ennek a'nyomorúk poktor-
nak kárhozattyából, az Ur Iften 
fok embereknek üdvőfséget fzerze, 
kik meg - ókalmaztatának az egy
nek vefzedelmével. Kik kőzűl 
mint-egy első Hadnagy vők Szent 
Brúnó, mivel-hogy az Iften kezé
től illettetvén, magába ízálla, és 
meg-gondolván ez jelen-való élet
nek rövid,. és bizonytalan yókát , 
és az Ifteni igaíságnak keménysé
gét ; és melly rettenetes dolog .lé
gyen az élő Iftennek kezébe efni, 
a' mint Szent Pál mondgya, el-vé-
gezé magában, e' világtól meg-vál-
ni. Az-ókáért melléje vévén bat-
tot a' tanitványi köziül, kiket in-
káb' fzeretett, tudni-illik: Landui-" 
nuft, két litván Kanonokát, Hu-
gonus Papot, András, és Gvari-
nus világiakat, kik jelen voltak , 
látván a' meg-nevezett rettenetes 
dolgot; illyen módon .ízólla né
kik: Mit miveüyfink édes Atyámfiai, 

vék. a' mezére, és ízaiöár teoietéf- az úgy lévén, a' nait tulajdon fze-
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6^2 Szent Brúnó í 
ineínkkel' láttunk , és föleinkkel 
hallottunk ? kinek lehet oíly - ke
mény ízífve, hogy meg ne lágyul-
lyon ? Es ki lehet olly bátorságos 
vekmerő ember, ki ne félíyen., és 
ne rettegjen az Iftennek rettenetes 
kilététől?" Láttunk egy nevezetes 
Doktort e' varasban, mi barátun
ka t , bökset a' deáki tudományok
ban , fzerelmetesc az 6 jó erköl
csiért , értelmei):, tifzteleteft , és az 
emberek fzeinei-előtt, jámbort, és 
Iften félőt. Nah azért kiki közü
lünk tegye maga meliyére a' kezét, 
és M a meg, ha jobnak itili magát 
ennél a' fzerentsétlen embernél, és 
gondollya-meg, ha kitsiny dolog-e' 
üdvözülni, vagy el-kárhozni, mi-
tsoda orvofságot talál magának ? 
Ez nem ok-nélkül történt. Iften 
tselekedte ezt , a' mi javunkra, 
hogy a'Kriftus Záfzlóját követvén, 
a' mi éíecfinknek rövid idejét, 
melly hátra vagyon, íbgyaííuk ía-
nyaruságban, és penitentzia-tartás-
ban; így bátorságban helyheztet-
vcn a' mi ákaí-menetelünket, íö-
kaknak egyebeknek nyiífunk utat, 
kik minket fognak követni, és en
nek a' nyomorúknak példájával, és 
vefzedelmével, az őrök üdvőfség-
nek partyára jutunk. A' fzózatot, 
mellyet hallottunk, nem magáért, 
botsácotta - ki a' meg-hók ember 
tefte, hanem a' mi elő - menete
lünkért, mert az néki nem vala 
már íifikséges: halgaiTuk azért azt, 
és minden kéíedekm nélkül, kő-
veísök az Ment, ki minket h i , 
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mert 6 irgalmafságot ígér a' penk 
tentzia-..tartónak , de nem éizcat-
tya holnapi électel a' bűnös embert. 

3^ Ezek-így lévén, Szent'Brk 
n o , és az 6 hat bárfai, mindene-
ket^ei-adván, és, a' fzégényeknek 
adván, el-bútsúzának minden ba-
ráttyoktól, és ifmérósökt&l , és: 
Grátziánópolis várafla Püípőkéhez. 
Szent Hugóhoz ménének , ki ókec 
meg-úkalmazná, és gondot vifel-
ne reájok , az & Püfpöksége biro
dalmának: bizonyos pufzta helyei
ben , igen távúi a' világi emberek* 
nek háborgatáíitól, hogy minden 
földi dolgokról él-feletkezvén, min
denkor ifteni dolgokban, és elmél
kedésben magokat foglalhatnák^. 
Szent Húgo Püípők egy étfzaka' 
álmában tsudálatos látáft láta,, 
mellyben az Iften fel - ferkentvén 
őtet, meg - jelenté néki a' követ
kezendő dolgoti úgy látfzék néki, 
mintha a' Páfpökségének egy pufz-
tájában, mellyet Kártuíziának hit
tak , az ur Iften egy házat épite-
ne magának; és hét fényes csil
lag; korona módra magoffan a' föld
től , járáfokban, ízinekben, és fé
ny efségek ben különi bözők az égi 
tsillagoktól, előtte mennek vala 
nék i , mint kalauzok, meg-tanít
ván ótet az útra. Ez látáíon igen 
álmélkodék a' tifzteletes öreg em
ber , nem tudván, mit akarna je
lenteni , mind addiglan, a' mig-
Szent Brúnó az ó hat tártaival hoz
zája j őve , és az ó. lábaihoz bo
rulván , megjelenté a' mi tórxé ic 



Szent Brúnó Ki 
vők Paris váraísában , az ö jöve
teleknek okát , és az 6 jó igyeke
zeteket; eló menetelekre való fe-
gétséget kérvén tőle. Meg-gon
dolhatni , melly nagy öröme lén a' 
Szene Pfifpőknek, meg-érovén vi-
lkgoílan a' dolgot, mellyet az álom 
homáíyoffon jövendölt vala. Mint
hogy igen 6tfil vala az Itten ditsöf-
ségén, látván Brúnót az 6 táríai-
val olly igen fel - gyuladva az_a 
Iíteni ízeretettől: meg-erőílité T és 
bátoritá őket a' jó igyekezetekben, 
és nagy órőmeft nékik engedé a' 
meg-nevezett pufzta helyet, mel
lyet Kárrafzianak hittak, melly igen 
nagy volt, de kemény, hideg, és 
lakhatatlan; és alkalmatos!)' a' fe
ne vadak barlangjára, hogy-fem az 
emberek lakására, mivel-hogy az 
efztendönek nagyob' - réfzében bé 
vők borítva hideg hóval, és olly 
t&viíés fovaay hely v ó k , hogy 
femmi haíznos veteményt ottan 
nem vethettek, fe nem arathattak. 
JDe noha a' Szent Pftfpők , elejék
be adta a' nagy alkalmatlanságot, 
mellyet fognának ízenvedmi azon 
a' rettenetes kietlen helyen, mind-
az-ákal Szent' Brúnó, és az 6 tár-
fai , meg-gyözék őcet, az Iftennek 
fzolgálattyára való buzgó kivánsá* 
gokkal, mellytől vifeltetnek vala. 

4. Az-okáért fel-menvén egy 
magas hegyre, egy Szent-egyhazat 
építenek, ( mellyet mind ez mái 
napig Katalai Szent Máriának ' fii
nak ) és némelly tzéllákat, nem 

-meízfze a' Szent-egyháztól, de kfi-
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lön egy máitól; fegétséggel lévén, 
és gondgyokat viíelvén nékik a' Sz. 
Pfifp&k. Ott kezde fundáltatni 
a' Kártufziai Szent Szerzet, Angya
li életet vjfelvén inkáb, hogy - fem 
embereket követvén, tsendcs hal-
gatásban, imidságokban , könyvek 
olvasásában-, Itteni eimélkedéíek-
ben; néha pedig kézimunkákban 
foglalván magokat, kivált-képpen 
Írásban , és halmos könyveknek 
töb' nyelvekre való fordításában, 
a' végre, hogy mind magoknak Izűk-
séges eledelt Cserezzenek, mind pe
dig az Anya-fzent-egyháznak jobban 
fzolgállyanak. Az ö életeknek for* 
mája igen nehéz, és kemény vala, 
fzör-'zákban jártak, és foha húft 
nem ettek, még ha betegek vól-
tak-is ; és noha némelly emberek 
teft-fzerént okoffak, és bőltsek vi
lág-ízerént, azon mint-egy meg-
ütköztenek, mondván: hogy nagy 
vefzedelemben forognának, netalánv 
ö -magokat meg-őlnék, és gyilkofi 
lennének 6 magoknak: mindaz-ál-
tal meg - eröífíttetének a' jó igye
kezetben, egy intéíTel, mellyet az 
Égből vének, és meg-maradinak 
abban a'retteaetes kietlen pufztá-
ban, ( mellyböl ki akarta az ördög 
őket vetni) a1 Szentzéges Szűz Má
riát válafztván az Ók óltalmazó-
joknak, és minden .nap el-mond
ván az ö Szolosmáját- Kerelzte-
lő Szent Jánoft-is ízóízóllóul vá
lafztván magoknak, az ő peniten-
tzia-tartását, és íanyaru életét kö
vetni kívánván; és mjnnyájan te-

Sss s 3 kél-
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"kélletefségre igyekeznek v a k ; de 
Szent Brúnó mint - azoknak Had-
nagygyok, a'többit mind fellyűl ha
ladta, kit az Iften fundamentumul 
válafztott vala annak a' Szerzecnek, 
hogy Attyok lenne annyi, és olly 
Szent fiaknak. Olly nagy fzentség-
gel,- fzelidséggel, és okofsággal fé
nyeskedik vala 6 , hogy Sz Húgo 
Pfifpók minden dolgaiban canátsot 
véízen vala tble, és enged vala néki, 
mintha t>-néki tulajdon Attya volt 
volna. Hogy az 6 nyájaskodásával 
élhetne ,. gyakran a' Barátokhoz 
ment lakni, és magát: azoknak ala-
tspn foglalatofságiban gyakorlottá:, 
olly nagy vólc az 6 alázatofsága 
Szent Brúnóhoz; ki azt fzokta va
la mondani néki; térne - vifzfza a' 
maga házához, az 6 juhainak gond-
vifelésére , kiknek Páfztora vala. 

5. Tsendeífen, és békével él
vén a' Szent ember, látván magát 
azon a' bátorságos parton , a' vi
lágnak vefzedelmes habjai, és ellen
kező fzelei-kivfü , kénfzeritceték 
onnét el-menni. Mivel-hogy He-' 
tedik Gergelly Pápa után, követ
kezek Harmadik Viktor Pápa, ki 
kevés ideig éle a' Pápaságban; és 
Viktor Pápa után, Máfodik Orbán 
Pápa , nagy jóságos tselekedetü 
ember, ki Paris varasában tanít
ványa vólc Szent Brúnónak. Ez 
kívánván nem vétkezni a' gond-
vifelesben , és jó fzámot adni az 
Iílennek a' reája - bízott nyájról , 
meg-ércvén a' nagy jóságos tsele-
kedecekec , ájtatofságoc , tudó-
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mányt , és boltseséget, niellyéfc 
Brúnóban, régen az 6 Me Serében 
találtatnának , Romába hivatá S-
t e t , akarván az ó tanács adáíival 
élni. Ki nem., mondhatni, melly 
nehéz vólc Szent Brúnónak el-vál-
ni az 6 Szent tárfaicol, és melly' 
fzomoruak vólcak az 6 Szent cár
fai , lácván Accyokat, medereket, 
óltalmazójokac, vigafztálójokat, és 
a foldón minden javokat től&k el
távozni. De mint engedeímefség> 
nek fiai., az Ur Iften akaraetyához 
forrnálak magokat. El-méne azért 
Szent Brúnó , és nagy bótsülettel 
fogadtaték a Romai Pápától, ki az 
Anya-fzenc-egyháznak minden nehéz 
dolgaiban az 6 tanátsivaí éle. An-
nak-ucánna a'Szene Brúnó tárfai, 
el-hagyván a'Kártuíziai hegyet, és 
Szigvinus Apáturc, kinek gond-vife-
léfé-alá kommendákatcak vala, Ro
mába ménének az 5 kedves Mefte-. 
rek-ucán. De Orbán Pápa rendé* 
léfe-által, ismég vifzfza - ménének, 
az 6 puíztájokba., ugyan azon Szig
vinus Apáturnak kommendákac-
ván 6 Szencségét&l, és egy a' tár-' 
faság kózűl , els&vé rendeltet-, 
vén; meg-adaték nékik a' Kártu-
fziai hegy , és e' jelen való uapig 
annak a' Szene Szerzecnek birto
kában vagyon. Szent Brútio réfz-
fzerént ízomorú fzível marada Ro
mában , látván magát bé-merülve 
az Udvarnak unalmas dolgaiban., 
távúi lévén az 6 nyugodalmától, 
és tárfainak Szent nyájaskodáfitúh 
réfz-ízerérit pedig békével, és lel

kének 
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kének őrömével , bé - mutatván 
akarattyát áldozatul az literi aka-
rattyának , és engedelmes lévén az 
6 Vikáriufsának; ki a' Kalabriai 
Anya-fzen t-egyháznak Ertekévé aka-
rá őtet tenni , de é méltatlannak 
álitván magát , alázatoffan kére 
ótet , ne adna olly nehéz terhet né
ki , és annyi lelkekről való nehéz 
fzám-adáft, mert nem kitsin dolog, 
a' maga lelkéról-is fzámot adni az 
Iítennek. 

6. Annak-utánna mint-hogy a' 
Pápa Romából Frantzia - Orfzágba 
akara menni, Szent Brúnó nem 
akarván véle el - menni , sík el
akarván hagyni az Udvart, alázav 
tollán kőnyőrge a' Pápának , íza-
badságot kérvén tSle , Kalabriai 
tartományba menni, reménségelé
vén , hogy ott nyugodalmas helyet 
találna lelkének. Meg-halgatá a* 
Pápa az 6 kérését, és Szent Brú
nó áldáít vévén tőle, Kalabria fe
lé méné, bizonyos embereknek tar-
faságában, kik ötét követék , az. 
6 életét , és tekélletes erkőltsic 
akarván követni. Abban a tarto
mányban egy Tőrtes nev5 puíztát 
talála, és tetfzék néki ott meg-ma-
radni: bizonyos tzéllákat épke ot
tan a' főidből, mint-hogy fzerette 
a' fzegénységet: és a' mint Fran-
tzia-Orfzágban , a' Kártufziai he
gyen , igen nagy Szent életet vi-
felt: ebben a' pufztában-js nagyob' 
buzgó kívánsággal, és Ifteni fze-
retettel kezde fzolgálni az Iften-
nek; minden világi dolgokról'el- Jogért a'Gróff olly köteles lén 6 

hozzá, 

69$ 
feletkezvén, és tsak az Iítenhez 
ragafzkodyán; tsak teftéveí volt 
a'fóldön, lelkével Mennyoxfzágbaa 
nyájaskodott. 

7. Egykor Rogerius Szitziliai, és 
Kalabriai Gróff vadáfzni menvén , 
arra a' magán valá puízta helyre ta
lála, holott Szent Brúnó, és az ő 
tárfat laknak vala, kiknek 'barlangja 
előtt az ebek ugatván, meg-találá 
ókét a'Gróff, térdeken alva, és az 
Iítent imádván: minek-utánnameg-' 
tudakozá, kik volnának, 's miére 
mentenek oda, és mi módon élné
nek , látván- feent életeket, igen 
ízereté őket, és egy Szent-egyhá
zat épite nékik, a' Szentséges Szflz 
Mária,.-és Szent litván tifztefségé-
r e , gondot vifelvén reájok min
den fzökséges dolgokban. De fű
képpen olly nagy fzeretettől vifel-
teték Szent Brúnóhoz., hogy fok-
ízor magához hivatta, és néha ma
ga ízemélye-fzerént nagy örömmel 
meg-látogatta ote t , tanátsot vé
vén tőle , és magát az 6 ájtatos 
imádságinak ajánlván. Mellyek_s 
annyit hafználának néki, hogy egy-
fzer tsudálatos-képpen meg-men
ték őtet életének igen nagy vefze-
delmétől, midőn Kápua várafsác 
rneg-fzállotta volna : mivel - hogy 
egy az ő Kapitányi kőzöl, Szergius 
neva eí-árulá ötét, melly árulta-
táft aí Gróff meg nem tudhatta 
yólna j ha Szent Brúnó még a' pufz-* 
tában lakván » látás-által néki meg 
nem jelén tette volná: melly do-
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hozzá, hogy nagy darab földnek , 
birodalmát ajánlá néki, noha Szene 
Brúnó nem akara egyebet venni , 
hanem tsak a Szent Jakab Kala-
.ftromác, és annyi jófzágot, mel
lyel egy Szent-egyházat épichetne, 
lí&zel a' barlanghoz, mellyben lakik 
Vala, mellyét az Angyalok Király
néjának Aízfzonyunk SzBz Máriá
nak fzentele , és máft egygyet nem 
mefzfze at tól , a' ditsóséges Els6 
Mártimák Szent litvánnak. 

g. Hafonló-képpen egy Kon
ventet épite , ízálláfí adni a' Bará
toknak : kik néha oda mentenek, 
,és egyéb embereknek, kik az-után 
amazokkal egygyefedter.ek , egy-
máit követvén- libben a' Kala-
ftromban. eletének utolsó napjáig 
meg-marada Szent Brúnó , gond-
gyókae vifelvén nem tsak azoknak 
az 6 Szent táríáinak , kik ott lak
nak vala, hanem a.' tóbbinek-is, kik 
távúi Frantzia - Orfzágban a' Kár-
mfziai hegyen laktatlak , leveleket 
írván nékik7 Regulákat, és tanúsá
gokat adván az & el&-mene'ceíekre. 
Esazoknak el&l.járójok Landvinus, 
hogy tsak egy pontban-is káiőmbet 

ne értene az 6 Mederénél Szetvc 
Brúnónál, Frántzia-Orízágból Ka« 
labriába hozzája - jőve , eleibe ad
ván néki mínémö dolgokban ké
telkednék; és világos értelmet vé
vén a' Kalaftromnak igaztatására* 
annak a'Szent rendeléfnek jó regu-
lkját, és formáját hadná az utánnj 
következendőknek. Végezetre mi-
nek-ütána csudálatos Szent életet 
vifelt; volna, és az Anya-{zent-egy. 
házat új , és mennyei cseléddel ^ 
az 6 kedves fiaival, a' Kártufziai 
Szerzettel, mellyet ó fundált, meg-
gazdagította volna , betegségbe 
esek, mellyben meg-hala. Az Ur 
Iften fok, tsudá-tétellekkel meg-di-
tsóité Szent Brúnót, halála ucán-
is , mert fok vakok látáft, sóke
tek halláft , sánták járárt, bénnák, 
poklpfok , és órdógősők meg-gyó- ' 
gyúláft vettenek az 6 érdemi, és 
imádsági - által , abból a' vizbíi 
iván, melly ki-forr kózel váló hely-
b&i az 6 kaporsójához, a' hová te» 
mettecect. Az 6 halála volt Mind-
.Szent havának 6.,napján, Kriftus 
Urunknak ezer ízáz egy efztende-
jében. 

Szent Daraaíitzéons JÁNOS élete. 
jfétnsákmi János Pátriárka-által 

fummába foglaltatott. 
I , Ó Z . Damaíztzénus János DamaC-

O kus varasában, fzűletett, on
nét neveztetett Darnaíztzérrusnak, 
Az 6 Attya, és Annya Kerefzté-
nyek vóiuk} gazdagok, és hatalma-' 

fok. A' Szaratzenuíbk Damaskus vá-
.ra (fa-ellen hadakozván, és meg-vé 
vén azt fegyverrel, fok Kereízté' 
nyéket tévének rabokká. A' Da? 
maíztzénus Atrya meg-fzabadúía et
től a' vefzedelemtői j Sóc megért

vén 
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vén a'Szaratzénuíbkfejedelmejhogy a* gonofz Tsáfzár, hogy meg nem 
erős okos ember vóína, minden elégedvén a' Szentek képeinek el- ~ 
jófzágát vifzíza-adá néki, és annak rontásával, azokac-is mind űldőz-
a' varasnak gond-vifeiését & reá bi- t e , kik eílene-mondottanak , és fa-' 
zá. Ki" nagy irgalmaíságnak tse- kakát a'Kereíztéryek kőzöl meg-
lekedecét tévé, melly igen kedves " élete. Szene Damafztzénus János 
vők az Iítennél, mivei-h®gy némelly meg-érté, mi-képpen folynának a' 
Kerefztény rakobat kí-váka a'Pogá- dolgok, és az Iften tifzteletének-
nyok kezeiből. A'többi kőzött vó-k nagy buzgóságaval', kfilőmb-féle 

-«gy Koízma nevű Barát, igen tudós leveleket ira némelly tudós Fó*em-
ember kfilőmb-féle nyelvekben, és bereknek a'Tsáfzár gonoíz tseleke-
deáki tudományokban: a' maga há- deci ellen. A' levelek olly ízépert ' 
zaba vívé 6tet , és a' fiacskájának já- voltak a' Szent Iráfoa fundáltatva , 
BofnakMefterévé tévé,ki noha kitsin és olly rendes befzéddel ékefitve, 
idejű- volt, mindaz-által mivel igen hogy kézről kézre adatván , íokak 
éles elméjű vala, nagy eló-menecek meg-erőfsődtek a' hitben azok-áltaí, 
tén minden dolgokban', meilyekre mintha valamellyik Apoftol - által ' 
Kofzma tanította őtet.És noha kevés Írattattak volna. Értésére adaték 
űdó-alatt fok deáki tudomayokat a' Tsáfzárnak, és némellyek a' lé-
tanólt volna, mindaz-által nem ke ; "vélek kózfil kezeibe jutván, egy 
vélykedett; sőta'minta'gyűmőlts- átkozott tsalárdsággal é l e , hogy 
iák mennél tőb'gyűmöltsőkkel van- bofzút állyon Damafztzénus ellen, 
nak meg-terhelve, annál inkáb* meg- mivel más-képpen fzeréc nem te~ , 
hajolnak, így meííél inkáb János meg- hette. Sok iró deákokat fiivata , 
volt ékefitve kfil&mb-íéie tudomá- és a'többi kőzött talála egygyet-,§ 
nyokal,anál inkáb meg-álázta magát, ki fzintén ollyan formán tudott 11 

a. Annak-utánna meg-hala a' irni, mint Damafztzénus; és annak 
Damafztzénus Actya3ésa'Szaratzénu- meg- parantsolá , irna egy levelet : 
fok Fejedelme kénfzericé őtetj ven- illyen igékkel: Iften tartson -meg 
né-el azt a'tifztet, mellyet az At- téged Király, kinek én minden jót 
tya vifelt, és első Tanáts lén , kívánok , és azont kívánom a,' te 
meg-engedtetvén néki, a" Kérefz- egéíz Birodalmadnak, a'mint illen-
tények törvény, e-ízerént élni.- Ab- dő dolog, mivel mind ketten Ke-
ban az űdőben Harmadik Leo volt reíztztények vagyuak. És mivel-
a'Konflántzínápolyi Tsáfzár, ki né- hogy én téged okos embernek tart-
melly eretnekektől izgattatván, az lak, és bizonyos vagyok, hogy va-
Anya-fzent-egyházatmeg-akark fofz- lamellyik napon , meg - jutalmazod 
tani a' Szentek Képeitől. Ez do- nékem e* „ rendbeli froígálatomat, 
logban olly fzorgalmatofsággal élt Tudgyad, hogy a' mi várafunk Da-
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maskus, reft&l öriztecik a' Szaratzé-
nufoktól. A' fegécség , mellyet a' 
varasban tártnak igen kevés, azok
ig mind gondvifeletlen&l vannak. 
En téged kérlek az Ken dereimé
ért j konyöruly-meg ezen a' köp 
ségen. Köldgy egy erós hadi Te
reget, és'parantsold-meg, hogy tit
kon jöjjenek ide, mivel meg-ve-
ízik e' várait kevés faradsággal. 
Én-is a'magam réfzemrol meg-fé-
gétlek téged, mivel az én kezem
ben vagyon, nem tsak e' varasnak, 
hanem az egéfe Orfzágnak gond-
viíeléíe.- Es oíztán a' gonoíz Tsá-
fiár, maga kezével ira egy leve
let ,* ' Szaratzénufok Fejedelmének, 
ínellyben azt irá néki, hogy mivel 
6 ar békefségnek fzeretöje volna., 
és kívánnámeg-tartani a' barátsá
got , mellyet véle fzerzett vsla: no
ha kŐnnyö lett vúína néki meg-ven-

, ni Damaskus várafsát, a' mintha' le
vél, mellyet a' magáéval köldétt, 

,t>meg-jelentette; mindaz-által 6 nem 
t akarta azt tselekedni, sót könyö

rülvén rajta, mint baráttyán, hogy 
néki az udvarában kép-mutató, és 
áruló népe vólna^ tí-kuldötte néki 
a'levelet, látná-meg azt, és a'ki 
irta, minemű büntetett érdemlene. 

3. A' meg nevezett két levelet 
az eretnek, hamis Leo Tsáfeár el-
köldé a'Szaratzénufok Fejedélmének, 
ki mikor azokat meg- olvaíta volna, 
Damafztzénusért külde, és azokat 
meg-mutatá néki. Eízébe vévé 
Damafztzénus az árultatáít,és a' Tsá-
jsúrnak h'araiískgát; menté magát 
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a' mint lehete, de kevefet hafzná-
la; mivel a' Barbarus meg-paran. 
tsolá, hogy vágnák-el néki a'job' 
kezét. Azt a' kezét, meíly „által. 
Szent Leveleket írt, és tsudákat, 
tett a' Kerelztények között : azt 
sC kezét, melly elsőbben téntávaí 
oltalmazta a' Szentek Képeit, az-
után tulajdon vérével kellett oltal
mazni. Meg-parantsolá a'Tiran
nus, hogy azt a'kezet magas hely. 
re fzegezzék-fel a'piatzon , hogy 
minnyájan láthatnák. Eítve lévén, 
meg-érté Damafztzénus, hogy a' Po« 
gány Fejedelem haragja egyke-
vefsé meg - jsendefedett volna, és 
ezeket a*, igéket izené néki: az éa 
fájdalmiiri minden órában neveked- , 
rjék, de hogy réfz4zerént kőnnyeb-
bedgyenek, kérlek, adaísék-vifzfzai 
nékem a' kezem , hogy azt el-te-
metvén, bár tsak az a' kevés vi-
gafztaláfom légyen. A' Barbarus 
meg-engedé néki azt a' kegyelmet, 
és Damafztzénus foga a' maga kezét, 
és bé-méne a'Kápolnába , melly a' 
házában vala : ottan térdeire alván 
a' Ditsöséges Szűz Mária képe_j 
előttt, könyhullatáfokkal monda: 
Szentséges Anya, ki az én Méne
met hordoztad, el-vágták nékem 
a' kezemet, mivel-hogy a' Szentek 
képeit oltalmaztam. Te ditsösé-
ges Szűz, jól tudod, mi okért ke
gyetlenkedik ellenem Leo Tsáfzár, 
azért fcgits-meg engem. A' Fel
ségeinek júb-keze, ki a' te egy-
gyetlen egy Fiad, fel'vette az em
beri teltet a' te ti&taságos méhed-
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ben , és a' te efedezéiid , és köny&r? 
géfíd-által igen nagy tsudákat té-
ízen; ad'-meg nékem, kérlek céged 
az én kezemet, had' irhalfak ver-
fekben az 6 dksirecéről, és a' tie-
idrórl egyetemben, a' mint 6 en
gem reá fog (egétení: és az által 
oltalmazzam az Itteni ti(zteletet_s. 
Ezt'rnondá Damafztzénus, és el-alu-
vék , és úgy látfzék néki, mintha 
az Itten Annyának képe, igen ke
gyes, és irgalmas ízemekkel nézné 
ötét , és monda néki: A' te kezed 
meg- gyógyult: gondod légyen, 
hogy ne légy reft annak bé-tellye-
fitésére, a' mit fogadtál. Fel-íer-
kenvén Damafztzénus, látá a' kezét 
meg-gyógyúlva, és meg nem fz&nik 
vala azt fzemlélni, és végetlen hálá
kat adni az Mennek, és az 6 Dicsősé
ges Anyának,azel-vett jó rétemény-
ért. Az-után fzép, dksireteket kez-
de énekelni az Úr Jésus Kriftus-
nak, és a' Szentséges Szűznek tifz-
tefségére. Ez pedig éjjel történek, 
és íokan a' Szaratzénufok közöl 
meg-haliák, kik látván a' nagy tsu-
dát, tudni-iílik, hogy a'Damafztzé
nus keze meg - gyógyult volna, 
meg - jelenték a' Fejedelemnek , ki 
azt el-vkgatta vala. 

4. A5 Fejedelem hivatá Damafz-
tzénuft., és meg nézé a' job'-ke-
zét: az Itten a' tsúdának bizony
ságáért, jelt hagyott vala a' keze 
kórul, a'mint el-vágattatott volt, 
meliyet látván a' Fejedelem , kér-
dé 6tet, ki gyógyította volna meg 
a' kezét. Felele Darnaíztzénus: A5 

Mennyei bőlts, és hatalmas Orvos-
Doktor. Monda a' Pogány Fejede
lem: a' mint látom, tehamiffati 
vídoltatcá! volt, meg-botsáfs né
kem , és én ebben az Orfzágban, 
máfodik Fejedelemmé téízlek téged. 
Kóízőné Damafztzénus a' jó akara
tot , és fzabadskgot kére tőle, hogy 
elsőbben fzftkséges dolgait végez-
né-el. Az-okáért nagy őrömmel 
haza-méne, el-adá minden jófzá-
gát, és az árrát réfz-fzerént a' fze-
gényeknek adá, réfz-ízerént lelki 
dolgokra forditá. Az-után el-mé-
ne Damaskusból, és Jerúsáiembe 
menvén, meg-látogatá a' Szent he
lyeket , a' hol Krittus Urunk a' mi 
údyefségunket meg-keretté. An-
nak-utánna .bé méné a'Szent Szab-
bás Apátur Kalaftromába.; nagy 
érőmmel fogadá 6tet az Apátur, 
és a1 Barátok minnyájan hálát adá-
nak az Iftennek, hogy olly tudós , 
és jó erkőltsa embert adott volna 
az 6 tárfaságokba. A' Barátok kő
zöl egy Írás tudatlan, de fzent éle
ti! öreg ember lén a' Damafztzénus 
Meftere a' Kalaftromban, ki illyeti 
fidvőfséges incéfeket ada néki, tud
ni-illik : Semmi dolgot ne tseleked-
nék a' maga akarattya-ízerént: aján
laná az Jttennek az ő fáradsagit •• 
lenne fzorgalmatos az.ímádságban T 
és Itteni elmélkedéíekben; igye
keznék minden hiúságos. vélekedé-
fektől meg-ókalmazni ízi vét, és ne 
ditsekednék magában, gondolván, 
hogy fokát tudna j ne bizakodnék 
magában , és az emberi tudomány. 

Tcc t * ban; 
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bán: visgáíná jól meg a' maga gon
dolatit, és a'nehéz dolgokban venne 
tanácsot máCoktól: minden gondo
latit fordítaná az Iftenre, és min
denkor könyórgene néki, hogy 
mind teltét ^ é s lelkét fzentelné-
meg. Annak-felette femmi leve
let ne ima ízabadság nélkfil: ne 
befitéllene a' tudományokról ha--
fzontalanúl: tartaná tsendes. hal-
gátasban magát , és ne gondolná, 
hogy jó volna hafznos dolgokról 
ietzélleni ödö kivűl. 

f. Egy nap meg-akará ötec 
próbálni az öreg ember , mondván: 
Fiam, hogy valami hafznot tégy 
a" Gyülekezetnek, vidd-el a' pál
ma kosárokat, mellyéket a' Bará
tok kötettek., el-ádoi Damaskus-
b a , mivel jobban el-adhatod ottan, 
hogy-fem más helyekben. De ved' 
efzedbe, hogy egygyet ennyi pén
zen kel! adnod; és két annyi árrán 
hagya, hogy-íém mint kőzönsé-
gefen ízokták adni. Szent János 
fbgá a' kosárokat, és Dámaskusba 
vívé; a* hol annak-elótte drága ru
hákban , jó erős paripán sétált a* 
•váraíTon , és fok fzolgák követték 
ótet , imq alatson. ruhában gyalog 
jár , és kosárokat hordoz a' hátán: 
meg-álla a' piatzon, ésárullya. Oda 
mentek némejlyek , hogy kosáro
kat vegyenek; egy valaki halván az 
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árrát , 's meg-haraguván, tneg-fzi. 
dalmazá, és meg-tsúfolá ötét. Az
után egy ember, ki az elótt fzol-
g^ja volt néki; meg-ifméré ötét, és 
könyörülvén rajta, annyi pénzt ada 
néki , a' mennyit kér vaía a' kosa
rakért, hogy tov^bjj^fzidalmaz-
nak j és ne csúfolnák ötét. 

6. Annak-utánna az öreg em
ber fzabadsággt ada néki, hogy fo
gadáfa-.fzerént djtsireceket irjon, 
mellyet olly nagy ízorgalmatoíság-
gal tselekedék, hogy az egéfz Gó-
rög-Orízág ditsekedett az ö íráfival. 
Sok helyekre ki-terjede a'Damafztzé-
nus hire, tudtára adaték a'Jérusá-
lemi Pátriárkának, ki Pappá fzen-
télé.ótet. Azt íbkta volt mon
dani Szent Damafztzénus János, 
hogy-a* Papok mint" az Apoftoí 
mondgya, nem tsak kétfzeres tiGfe 
teletre méltók, hanem kettős fa-
radságot-is kell véghez vinniek, a' 
tefthez, és a' lélekhez tartozandó 
dolgokban. Sokat irt kivált-kép-
pen azok ellen, kik a' Szentek Ké-> 
peitöl még-is meg akarták fofzca-
ni az Anya-fzent-egyházat. Sokat 
faradván az Iften ízerelméért, és 
Szent életet viíelvén abban a' J£a-
laftromban, Szentfii mulék-ki e' 
világból , Pünkösd havának 6, 
napján, Kriftus Urunknak 750. 
eíztendeje táján. 

Szent 
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a.'.'BERNARDINUS Konfefzfzor élete. 
Szarhis Lorinpz,- által fummála 

foglaltatott. 
g. "VfEm mefzíze Szénás várafsától, 

I N Maízfza nevá földén fzűlecék 
Sz. Bernardinus nemes Atyáktól; az 
Attyát Tulusnak, és az Annyát 
Meceának hittak; mind ketten Sz. 
életet vitelnek vaía. Könyörge
nek az Iftennek; adna gyumől-
tsóc az 6 íaázafságokból: meg - hal-
gacváti az Ő kőnyőrgéfeket az Úr 
líten, Bernárdinuít adá nékik_9. 
Midőn Bernardinus még csak há
rom efztendős gyermek volna, az 
Annya-riélkül marada, és az-utáa 
három eíztendŐvel, az Attya - is 
jneg-halái és 6 hat efztendós lé
vén , az Annya Nénnyének gond-
viíéléfe alate marada, ki özvegjf 
afzízony vala, és nagy gond-viíeléffel 
neveié őtet, és Iskolába köídé irkft 
Sanólni. Bernardinus még ifiatska lé
vén., igen hajlandó volt a' jóíságos 
tselekedetekre: Sokfzor látogatta a! 

Szent-égyházakát: nagy ájtatofság-
gal Misét, és minden prédikátziót, 
mikor lehetett figyelmeteffen meg-
halgatott. O .-még gyermek lévén, 
egy dolgot tselekeízík vala, melly 
jelensége vók annak, a' mi nyil
ván következek: mivel-hogy mikor 
•valamelly prédikátziót hallott, egy-
be-gyüjti vala a' magával égy idejS 
gyermekeket, és elő-beízéítette né
kik , a' mit hallott vala;' azok veTz?-

teg fiivén, é> 6 egy magas helyen, 
alván, a hol minnyájan láthatták 1 
oilyan formán vifelte magát , és 
azon igéket mondotta, melíycket 
tanúit a' jó prédikátortól. Ezért % 
es mivel igen fzép termetű vala, 
kedves, és tsendes maga-vifeló , 
minnyájan igen fzerették étet. Ta* 
nátsúl adak az 6 Nénnyének, hogy 
Szénás várafsába kfildeaé <ket, a* 
deáki tudományoknak tanulására,, 
mivel Jelenséget adott volna maga 
felől, hogy nagy emberré lenne. 
Oda k&ldé a' Nénnye Bernárdinuít, 
és egy Fő - aízfeony gond - vifeléf© 
alá ajánlá őtet, kit Piának hittak, 
a' férjét pedig Krifztofanufnak. Mind 
ketten nagy gondot vitelének Ber-
nárdinusra, ki mikor tizen három 
efztendós volna, a* deáki tudomá
nyokat kezdé tanolni: az 6 Mellé
re Spoletánus János volt, neveze* 
tes emher abban az udóben. A' 
Szent ifiú olly eló-menetelt tér* a* 
tanóíásban , hogy a' Meftere azt 
mondotta felőle, hogy íbha olly 
nagy elméid, és olly jó erkóksií 
tanítványa néki nem volt volna. 
Soha nem hallatott az ő fzájiból 
ki-jőni valamelly tifixátalan fzó. 
Ha néha máíök valami fajtalan tzót 
mondottak ő-e!ótte, mingyárt meg
pirult- az ortzája , mintha e vilá
gon leg-fzemérmetcsb' ízflz lett vol
na: és ha tőrcsnet-fzerinc egy-más 
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kóz&tt, valami tiíztátalan dolgok
ról fzóllottak volna, jelen nem lé
vén Bernárdinus,- ha azon-közbe 
oda-felé talált mennie mondották 
egy-máfnak: Szükség meg-váltóz-
tatnunk a' befzédet, mert ihol jó 
Bernárdinus. 

1. Szénás várafsában egy Tobia 
pevfi nénnye vala néki, a' Szent 
Ferentz Szerzetében lévő Apátzák 
kózótt, igen Szent életű aízfzony 
állat; Bernárdinus fokfzor meg-lá
togatta ótet, ki néki jó tanátsot 
Síd vala. Szokáfa volt néki gyak.-
Tan^kj-ipenni a' várasból, mint-egy 
rend-kiv&l való órákban, és meg: 
Jtérdvén ótet Tobia , miért menne. 
ki annyifzor , és, halönló fidókben. 
Felele Bernáídinus : Én egy f?«re-
tómöt megyek látogatni , ki igen 
ízép, kit inkáb' deretek a' magam 
«letemnél. Ez igéket halván az;afz-
ízony állat, gyanakodni kezde, ne 
talám Bernárdinusnak ízóvetsége 
volna, a' váxaffon kivfil lévő Kala-
ftrombéli valamelly Apátzával: az-
okáért ucánna vigyáza , és látá, 
feogy.Hiikor Bernárdinus ki-menne 
•a' várasból, 'térdeire állana a' Di-
ts&séges, Szfiz Máriának képe előtt, 
és ott imádkozván, vifzíza-tére a' 
házához. Azt akará Tobia, hogy 
Bernárdinus mondaná-meg néki: 
initsoda iíiú aízízony volna az , a' 
kit oliy gyakran meg-látogatna, és 
©Ily jg^n ízeretne. Ki feleié, hogy 
az Iílen Annya volna: Bizonyára 
igazat _ monda , mivel mindenkot 
igen ájtatos volt a' Szentséges Szűz 
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Máriához, és mindenkor & - hozz* 
folyamodott, kérvén , oltalmazná-
meg ótet minden vefzedélmekben 
hogy el ne vefztené tifztaságát, mi-
vél igen ízép fzemélyű ifiú levéti > 
fokfzor a' tifztaságnak vefzedeimé* 
ben találtatott. 

3. Az-után tizen-hét efztertdös 
lévén Bernárdinus, és "a1 deáki tt> 
dományokban nagy eló - menetelt 
tévén, ártörvényeknek igafskgáj 
kezdé tanólni, mellyet három eíz-
tendeig tanóla. Annak-utánna a' 
Szent Iraíhak tanólására adá magát̂  
és úgy látfzék néki, hogy az a'tűr 
domátíy igen fzftkséges volna né
k i , az-okáért. mind akkor még vi
lági lévén , és az-után mikor Szer
zetes volt, ízorgalmatoífan tanóla 
azt, és ,igen jó Teológus lén. Kri-
ftus Urunknak 1400. efccendejében, 
igen; nagy "dög-halál lén Olaíz-Qr. 
fzágban, melly miatt igen nagy fzá-
mu népek meg-halának. Szénás vá
rafsában egy Hpicály vala, mellyet 
Lajtorjái Szent Máriának hittak, 
holott fok jövevényeket} és egyéö 
betegeket orvofoltak, és ott annyit) 
meg-hóltanak , mint azok közül, 
kik oda mentek, hogy meg-orvo-
foltaíTanak , ' mint' pedig azok kö
zöl , kik a1 betegekre gondot vifel-
tek, hogy tsak alig találtatik vala 
immár, a'ki reájokgondot vifelne. 
Bernárdinus fzólla némelly baráti
nak , és reá vévé éke t , hogy az 6 
tkrfaságkban vállalnák-íel azoknak 
a' betegeknek gond-vifelését; oliy 
ízép mtéfeket ada jjékik, hogy fo-

kan 
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kan oda ménének 6 véle.-. Elsőb
ben tninnyájan meg-gyónának, és 
a' Kriítuc Szentséges Teftéc magok
hoz vévék, és az-utáa kezdenek 
ahoz a' Szene gyakorlatolsághoz* 

4. Méltó dolog volt látni, a*. 
többi között Bernárdinuft ,. ki az 
egéfz háznak gond-vifelője vala, 
mell/ nagy fzorgalmatofsággal bé-
fogadgya vala a' betegeket, min-
gyárt meg-gyóntatta őket, az után 
igen nagy ízerétettel orvofokatta, 
fcolgált nékik, és vigaíztaltá őket. 
Mikor látta, hogy immár halálok 
órájához közelgetnének, meg - ál
doztatta éket a' 'Kr-iftus Szent Te
ltével , és az Utolsó - kenetet fel
adatta nékik, mindenkor meg-eröf-
íkvén, és bátorítván őket, ne fél
nének az haláltól. A' halottakat 
el-temetvéa , '.maga-is mindenkor 
jelen akart lenni. Némellyek meg-
halának azok közöl, kik az 6 tár-
íaságában arra a' fzolgáíatra be
mentenek vala ; ö pedig mind jó 
egsfségben marada , míg az a' dög
halál tárta : de meg - fzfinvén a' 
dög-halál, és ö vifzfza-térvén há
zába , meg-betegedék, és az halál
hoz kózelgete. O négy holnapig 
volt az Ifpitályban, gondot vifel-
vén a betegekre; és ifrnég négy 
holnapig volt- beteg az ágyban fe 
kűvén ; és mindenkor akarattyát 
az íften. akarattyához fzabta, és a' 
betegséget nagy békefséges pfirés-
ben fzenvedte. Az-után meg-gyó-
gyúlván, meg-valtóztatá életének 
jbrmáját a és. egyedfii egy magán 
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való házba méné lakni, a' hol imád-" 
ságokban, bőjt&léfekben, fzőr-'zá-
kokban, oftorozáfokban, és egyéb 
tefti íanyargatáfokban gyakorlottá: 
magát: És maga táplálására nem 
akart egyebet, hanem tsak kénye* 
rec, és vizet. 

5. Egy nap a* fefzölet előtt 
imádkozván , könyörög vala az 
Iftennek, jelentené-meg néki , tni 
módon Izolgálhatna jobban 6 Szene 
Felségének; és úgy lárfzék néki, 
mintha azt felelné, mondván: Ber-
nárdine fzoígáld, és kóveffed mezí
telen a' mezítelent. Az-után bi-
zonyoffan tartotta, hogy az Iftea 
akarattya az volna, hogy ó menne-
bé a' Kriftüs Jésus ízegényinek 
Szerzetébe : az - okáért barátságot 
fzerze abban a' Szerzetben - lévS 
egy tudós emberrel, és annak ta« 
nátsával bé-méne azoknak Kalaftro-
mába Szénás várafsában. Mingyárt" 
nagy Örömmel fogadák ótet tnin
nyájan a'Barátok, és fel-öltözte* 
ték ötét. Ennek a' Szent Szerzet
nek fok efztendöktöl fogva nem 
volt illyen embere; kitől nagyob' 
böts&letett vett volna, és a 'ki ál
tal az Iftennek nagyob' fzolgálat 
lett volna, mint Szent Bernárdi
nus. Mikor ö Szerzeteísé lén hu-
fzon-két efztendös vala, Kriftus 
Urunknak 1401. efztendejében_9. 
A'próbálásnak eíztendeje el-telvén-
vállait tén a' Szerzetbea, és olly 
életet vifele, hogy rainnykjan ál-
mélkodtanak rajta. Olly nagy buz
gó kívánsággal feolgák az Iftea-
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nek, és olly dolgokat tselekedett, 
hogy a' kik ötét cefti fzemekkel 
fzemlélték , azt itilték, hogy -az ö 
tselekedeti bolondság inkáb', bogy-
íem ájtatofság; mivel-hogy tulaj
don teftét olly igen meg - fanyar-
gatta, hogy úgy látfzott, mintha 
emberi erő felett lett volna. O 
fó-képpen az t , mind meg - tsele-
kedtex, nagy örömmel, és fzorgal-
matoísággal , a mire az engedel-
meíség étet kötelezte. 

6. Egyfzer egy nemes, gazdag, 
és ízép termetű várasbéli f6 - afe-
fzony, kinek férje-is vók, a' Szent 
Ferentz Szerzetében lévő Barátok 
Kalaftromába menvén, látá Szent 
Bernárdinuft , és mivel 6 ízép fze-
xnélyö vala, meg-fzereté étet, úgy 
annyira, hogy vétkezni kívánna vé
le , ha valami módon lehetne; 
egy nap Szent Berdárdínus , ha
zanként, kenyeret kérem? men
vén , meg-látá őtet a' meg- neve
zett al'zfzony, és meg - várván_s 
Stet a' kapunál, bé-hivá a' házba , 
és monda néki; menne-bé a1 kö
zel való kamarába, mivel alamis-
nát adna néki. Az ifiú meg fem 
gondolván , hogy olly nagy í6-a(z-
fzonynak ízivében olly rút tifztá-
talanság talákatnék 7 bé-méne a' 
kamarába, a'hová haíönló-képpen 
bé-méne a' f6 - afzízony-is, ki bé-
zárá az ajtót, és fzemtelen fzók-
kal monda néki; Ha nékem azt 
nem tselekefzed., a' mit én tőled 
kívánok , nagy (zóval kezdek kiál
tani, mondván: hogy meg-akartai 

Konfeízfzor élete. 
engem ízégyeniteni. Szent Ber
nárdinus látván magát illy nagy 
vefzedelemben, az lítenhez folya-
modék, ki ótet meg-fegécé, illyen 
módon : monda Bernárdinus az afz-. 
fzonynak, veckeznék mezítelenen 
mert más-képpen nem tselekednék 
kívánsága- fzerént. AZT afzfzony 
mingyárt le-veté maga ruháit, és 

, ki-terjefztett kezekkel méné a' Sz. 
ifiac meg-őlelni, kiaek kezében lé
vén az oftor, mellyela'.maga teftét, 
ízokta fanyargatni, és mindenkor 
magával hordozta; verni kezeié az 
aízfzonyt, minden erejével, a' mint 
lehetett. A* fzemtelen afzfzony 
nem tudgya valá mit tselekedgyék: 
mert- ha 'kiáltott volna, akár mit 
mondott volna maga mentségére, 
nem hittek volna néki , mezítelen 
lévén, mert nyilván látfzott, hogy . 
akarva mezitelenitette-meg magár. 
Az-okáért kezdg kónyórgehi Szent 
Bernárdinusnak, menne-el békével 
tőle, mivel a.' tefti kísértet, nagy 
fajdalomra fordult. El-méne a' Sz. 
ember , ditsirvén az Iftent, ki meg
oltalmazta ötec, ne esnék a' vé
tekbe. 

j : Mikor Szent Bernárdinusnak 
annyira való ideje lén, Pappá ízen-
telteték r és meg-parantsoiák néki; 
prédikállaná az Evangéliumot, és 
akkor ki kezde nyilatkozni a' tsu-, 
dálatos talentom , mellyet az Iften 
néki adott volt arra a' hivatalra. 
O.fel-gerjefztette a' hideg fziveket. 
az Illem ízeretetre : meg-rettentet
te a' kemény , és a' vétekben meg. 

által- •*• 
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általkodott ízivfieket, ésa',gyúnás-
ra , 's penitentzia-tartáfra vezérlet-
te őket j biztatta az erőtleneket; 
vigafztalta a'nyomorultakat; és ki--
nek kinek fidvőfségéhez illendő 
prvofságot adott. Olafz - Orízág-
ban fok várafökoan, a* hol Szent 
Bemárdínus prédikállott, a* nyil
ván való tifztátalan életű afzfzo-
nyok el-hadrak az 6 gonofz éle-
tekét, és meg-tértek az íftenhez. 
Sok más rendbéli bünős emberek-
is el - hagyván, gonofz életeket, 
penitentziát tartottak: gonoíz cse
lekedetekért , és Szent életet viíef-
tenek. Az ő ízérzetének Gyene-
ráíiíTa meg-parantsolá néki ; men
ne a' Szent Féídre az Evangéliu-
raat prédikálni: el-méné óda-is a* 
Szent ember, prédikálla a* Pogá
nyoknak , és nagy gyömőksőc ho-
za ottan, Vifzfza-térc az-után O-
laíz-Orízágba, és hegyeken-túl lé
vő minden Kalaíbromoknak Válafz-
tott Bírája lén, és olly ízorgalma-
tos volt ebben a' tiíztben, hogy 
három ízáz Kalaftromoknál többet 
vifzíza hoza a' régi kemény álla
potra , és Regulára, meJlyet tartot
tak á5 Barátok Szent Szerarikus Fe-
rentz idejében. 

g. Szent Bernárdinus olly bá
torságos volt a' prédikállásban_», 
hogy az emberi féleiem-miatt , el 
nem múlatta meg - feddeni azt , a' 
ki meg érdemiette, ha nagy fő-ren-
den való hatalmas ember vó'lt-Is; 
a' mint meg-látfzott akkor, mikor 
a' Med'iolánomi Hertzeget aieg-fed-
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dette a' "kevélységért , mivel tsak 
nem íftenhez illendő tituluft kí
vánna magának; ki elsőbben meg* 
fenyegeté a' Szerit embere, de 6 
kővetkező nap fokkal nagyob' íza-
badsággal, prédikálla , h®gy-fern az 
előtt, mivel olly dolgokat monda., 
hogy a' Hertzeg- bé telek félelem* 
mel: az-okáérc igen drága ajándé
kot kiiide néki, meg-akaryán az
zal ót'et engefztelní. Szent Ber
nárdinus nem akarja vala azt el
venni, de igen ízorgalmatoztatván , 
a1 kitől küldetett vala, a' tőmletz-
hez vívé magával azt a.' követet, 
és minden foglyokat, kik az adóf-
ság-miatt voltak fogva, ki-fzaba? 
dit'a azzal a' drága ajándékkal. An-
nak-Utánna a* Hertzeg , és minden 
rend-béli emberek, fokkal nagyob-
ra bőtsülték ötét ,. és. nagyob' ő-
rőmmel halgatták az Ő prédika-
tzióit. 

9. Három PöCpőkségeket aján
lottak Szene Bernárdinusnak, Szé
nás váraid , Ferráia vkraffa, és Ur-
binmra váraffa-béli Anya-fzent-egy-
házaknak Púfp&kségéc, és ó mind 
meg-vetette azokat; ezt jelenB'JC 
á* három P&fp&fei süvegek, raellye-
ket az ő lábaihoz írnak. Egykor 
Orbari Pápával lévén, a'Pápa egy 
Ffifp&k s&veget rén az ő fejére, de ő 
alázac-offan le-vévé azt a' maga fe
jéről, és kőízőnvén a ' jó akaratot 
a' Pápának , monda .* Szentséges 
Atyám , nem akarom ezt a 'mél
tóságot magamra fel-venni, hogy 
nagyob' ízabadsággal prédikálhat-
Uua a . .fen* 
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fam a? világ meg - utalását az em
bereknek. Ezt halván a* Pápa,, 
nem erólteté tovab'. Egyfzer ido
mában . prédikálni menvén egy 
Szent-egyházba J egy sántát meg-
gyógyita az úton. Annak - felette 
íok csudákat cselekedete. El-kó-
zelgete' az ő halálának ideje, és ak
kor úton lévén, Akvila várafsába 
érkezek, a' hol meg-betegedék az 
6x Szerzetének egy Gyülekezeté-

Jésus Tárfaságánák 
ben, és ez halandó életr&l az &• 
rók életre méné , Pönkósd havi-' 
nak ÍO. napján, Kriftus. Urunknak 
1443. efztendejében, 63. efzteu. 
dds lévén. Az ö telte el-temet
tetek , és fok rend-béli betegek 
meg - Tátogatván az 6 koporsóját) 
meg - gyógyúlának, melíyrSl meg
iszonyodván Ötödik Miklós Pápa 
a* Szentek Lajftromába (zámíálá. 
á te t , I 4 f i . efztendóben. 

Szent IGNÁTZ, a' Jésus Tárfaságánák 
Fundátora élete. 

Viüígús AlfonJíns} és Rodrikvez 
láffonfxus -jíéjicita tráfibU fum-
máha foglaltatott. 

I . A Z órók Mindenható Atya 
x \ Iftennek fzerelmes Szent 

Fia, az Ur Jésus Kriftus, a' mint 
meg-igérte az Apoftolinak , mond
ván : imé én veletek vagyok minden 
rwp, világ végezetig. Matt. 2%.v. 10. 
Az 0 Anya-fzent-egy házát minden tü
dőben meg-óltaímazta. Minden nyo
morúságokban, és űldózéfekben olly 
embereket támafztott, kik életék-
kel , és tudományokkal meg-óltal-
mazták, ésvpéldájokkal fel-magafz-
talták, az Anya~ízent-egyházat.Ezek 
kózé fzámlákatik Szent Ignátz, 
a* Jésus Tárfaságánák Fundátora, 
ki a' Luter Márton, ás Kalvjnus 
János dőgleletes eretnekségi ellen 
adatott e' viJágra az Iftentöl, hogy 
arcátlan életévei, kivklt-képpen való 

tudományával, tsudálacos példá
jával , el - rontaná, és a' földhöz 
rerné azokat a' hamis vak-mer&, 
és dógleletes eretnekségeket. An
nák-okáért Spanyol - OrCzágban^ 
Kantabrianak Lojoía nevö váraf
sában fz&leték ignátz , Tekénte-
tes nagy nernzetn Atyától, és Anya-
tói; kik minek-utáhna minden jó 
erköíts&kre tanítván óte t , illendő
képpen fel-nevekék volna, a'Ki
rály udvarába kfildék, a' hol az 6 
Báttyai valának. Az öd&ben a' 
Frantziák meg - fzállák Pampelóna 
várafsác; mellynek oltalmazására (ok 
vitézek kükietének, kik k&z&ct 
Ignátz'_ a' Báttyaival az els&k kö
zöl vóltj kinek erejek-ákal hofz-1 

fzú ideig oltalmaztatok a' váras a' 
Frantziák ellen. De az-után úgy 
calálák lóni az Ignátz job lábát, 
hogy bal-kéz felé le-esék a' földre, 

és 



és á*vk raffal egyetembea aTrantziák 
kezeibe adaték: gondoc vifelének 
jrek, és az-után meg-ifmérvén, el-
hotsaták ótet. Az-okáérc yifzfza-
menvén hazájába, minden Izorgal-
'r&atofsággal orvoíbkák őtet- Az 
ifzonyó. kemény orvosláfokban, mi
dőn a' j<sb-lábának még. a' tsontyát-
is el-vágnák, meg-ifmérteték az 6 
nagy tűrés ízenvedéfe. Nevekedvén 
a' keferves fájdalmak, meg-édefítet-
te azokat a' Sz. Atyák életének ol
vasásával, kiknek életeket olvaí-
ván gyönyörködött az Iftenben, 

a. Az-okáérc meg - ifmérvén , 
hogy e' világi pompák, és gyönyö
rűségek az őrdóg hizelkedéíi vol
nának, mellyekkel meg-tsallya az 
embereket, meg-vákozeatá elébbi 
igyekezetét. A' Szent Atyák éle
tének íanyaruságit követvén, az 
őrdóg késértetét kezdé érzenij ki 
nem ízenvedheti az embernek a' go-
nofzból jóra való változását: mind
azáltal az Iften malafztya-által, á* 
Szentséges Szftz Maria , és Szent 
Péter Apoftol fegétsége-ákal, kik
hez ájtatos vók, álbatatos, és győ
zedelmes lén az hartzban. Egyízer 
a1 tefti késértettói feiettéb' habor-
gattatvkn,meg-jelenék néki látásban 
a* Boldogságos Szöz Mária, -ki meg-
ízabaditván őtet a' késértettől, úgy 
meg erőílíté, hogy foha az-után tel-

. lyes életében afféle nagy késértetet 
nem fzenvédett. Midőn még jól meg 
nem gyógyult volna, Jérusálembe 
akara menni, és hogy a' Bányaitól 
meg ne tartóztatnék^ tetteté, mint-
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ha egy Hertzeget akarna meg - lá
togatni , ki attyafia , és baráttys 
vala néki. Leg-ottan a'Szerrátus 
hegyére a' Szűz Mára Szent-egyhá
zához fnéne , és tellyes életéről 
gyónás valláft tévén, tefti fegyve
rét a' Szent Oltárra fűggefzcé ; és 
ruháit le-vetvén, és az Iften ízerel-
méért el-adván, parafct, és vaftag. 
földig érő rubába öltözék, egy va-
flag kőtéllel magát fel - ővedzvén , 
hajadon fővel, egygyik lábával me-
zit-láb lévén, mivel á' máfik még 
jól meg nem gyógyult vala. így 
vigyázoct éjjel az Szent öltárnál, 
fel-fogadván, hogy meg-tartaná tife-
taságát. Másnap jó reggel, él-méné 
a' hegyről, és járván Manréfzába 
juta, holott négy holnapig a' Sza-
rándokok Ifpitállyában marada, má-
fokat tanítván életének jó példá
ja vaí. Vasárnapokon aT Kriítus Sz. 
teliét magához vette, egéfz hete* 
ken minden nap bójcőlt, kaparó! 
kapura járt , kenyeret koldulván 
eledelére, és víz vók az ő itala. 

3. Igen fok késérceti lének ,ná» 
ki az ördögtől, ki eízébe juttatca 
néki az el-múlt konya életét, jó 
lakáfit, alkalmatoíságitj-és az él-
hagyott pompás gazdagságokat.: 
de 6 ezeket a' Szentséges .Áldozat
tal;, tefti fányargatáfbkkalj.és fzfia-
telen való imádsággal kőnnyen_». 
mind meg-győzte- Halgaffunk "it
ten az ő lélekben-vató el-ragadta-
táfiról, és mennyei látáíiról, met-
lyek a' világnak Meg ~ Váltójától, 
es az 6 Szentséges Annyától vói-

Uuu u % tanajs 



yog , Sz. IgnátZj a* 
tártak 6 néki- Annak - okáért a' 
lelki gyakorlatoíságról egy fzép 
könyvet ira , mellyben meg-talkka-
tik a'világnak meg-utáláías az utol
só "ítéletnek félelme, a' pokolnak 
Tetcenetefsége, az Ifteni, és feleba
ráti fzeretetnek módgya / melly 
mint-hogy igen hafznos a' lelkek
nek, fok emberek kezeiben forog. 
Hlyen Jó cselekedetekben- . magk,t_s 

"gyakorolván a* Kriftus Jésus ízol-
gája , a' nagy tefti fanyargatáfok-
íniitt, igen nagy betegségbe esek, 
úgy, 'hogy közel volt a'.halálhoz 
Meg-gyógyúlván, Jérusálembe akará 
menni, az-okáért Bartzellonába mé-
Qe , ott egy hajóba bé-menvén , 
.fok nyomorúságok - után Romába 
ju ta , áldáft kére a' Pápától, és a' 
Szent-egyházakat, 's egyéb Szent 
helyeket meg-látogatván ,, Velen-
tzébe méné , holott bé-menvén 
egy hajóba, nyilván meg-feddé a' 
vétkeket , meflyeket az hajóban 
cselekedtek; az-okáért egy pufzta 
fzigetben akarták ótet hagyni a' ha
jós Vnefterek, ha egy tengeri há
ború igyekezeteket meg nem vál
toztatta volna. -

4. Végtére Tzipr.üsba juta, on
nét egy hajócskán nagy örömmel 
JérusáJpmbe méné. Meg - iátogatá 
a' Kriftus Koporsóját^ és mind azo-

• kac a' helyeket, kivöl ,'• 's belM a': 
váradon , meliyek bizonysági vol
tak Kriftus Urunk tsudálatos tse-. 
lekedetinek. Meg - akara ,ott ma
radni egy darab ideig, de a' Szent 
ferencz Kalattroma Girgyánától 

Jésus Tartóságának 
tanátsot ' vévén', vifzfza-tére Tzi-
prusba.,- és onnét Velentzébe", és 
kevés űdl múlva Spanyol-Örízag-
ba akarván menni, Médiolánutn-
ba juta : holott had lévén a' Fran-
tziák, és Spanyolok kóz&tt, meg. 
fogak Ignátzot, és bolondnak á l t 
v á n , fzabadon bötsáták étet. ti-
lyen módon Genovába méné, és 
be-menvén egy hajóba Bartzelioná-
ba érkezek, a1 hol a'deáki tudo
mányra adá magát;', mindaa - által 
meg nem íz&nék az Iftennek (zol-
gálni a' lelkek nyerésében; az-oká
ért fok vigaíztaláíökkal fzereté ótet 
az Iften. . Midón imádkozott -Öt, 
vagy hat tenyérrel "fél - emeltetett; 
a1 földről, és az ortzája kórnyül 
vétetett igen fzép fényefségtöl. £gj 
ember el-vefetvén porét az Áttya-
fiával, kétségbe esek, és fef-akafz-
tá magát; Szent ígnácz el-vágá 
a' kötelét, és imádkozván érette, 
fél-támafztá ötét, és a' Szene gyo-
nás-álcal meg-békélcecé az íftennéL 
De még fem marada kcrefzt - nél
kül e' Szent Atya, mivel egy Kala-
ftrombaa bizonyos praktikákat meg
dorgálván", oiiy gonofzúi fizetének 
néki, hogy tsak alig menekedek-
meg a' haláltól'. Onnét el-menvén, 
Alkalába méné, és a fzegények 

- Ifpicállyában tárta fzáíláft : ott - is 
meg nem ízűovén a' lelki buzgo-
ságtóí,' a' tefti fanyargatáfokra pe-
nitentzia-tarcáfra, és a' vétkeknek 
íiracasára tanította az embereket. 
Az-okáért fel-zendfile a' kófség, és 
némellyek gonofz gyanóságoc kez

denek 



Fundátoira elete, 
kiket dének ellene hintegetni, úgy, hogy 

negyed magával a1 tőmietzbe té
tetek , a' hol negyven két napig 
voltak, de- az-után látván , hogy 
ártatlanok válnának, fzabadoh_9 
botsáttatának. Leg-ottan Alkalá-
ból Szalmantikába méné a' tárfai
val; de ott-is nem volt nyomom-
-ságok-néíkul, mivel'némeíly Szer* 
zetefdi iiídőzéfe- által, a' tomletz-

• be tétetek ,' a' hol hufzön-két napig 
volt; de meg-ifrnérvén ártatlansá
gát , és tekelletes életét, el-botsát-
taték mind a' tárfaival egygyött. 

-f. Annak-utánna látván, hűgy 
a' deáki tudományok-nélkül, mel-

"lyek ízukségefek a' lelkek keresé
sére, kevés jót tselekedhetnék Spa-

" ny^-Orfzágban, téli fidőnek kö
zepén-, tsak gyalog, fok vefzedel-

^mek , és_ nyomorúságok között, 
Parisba méné, a!,' hol tften kegyel-
mefségéből jól véghez vívé tanó-
lafit. Mindaz - által foha el - nem 

'' hadta az ó íó-képpen való fzqrgal-
"matofságát, melly'vólt a' lelkek
nek keresésére: az-okáért fok ina
kat a* világi feslett erkoltsfikrSl, 
4'jáfzta életre hoza ; úgy , hogy 
a' miek a1' világon volt , a' fzegé-
nyeknek adván , véle egyetembe 
az Ifpifilyba mentek. Melly do
logért igen üldözték , gyalázták, 
ízidaltnazckk a' fzent embert > de 
mind azokat ditsiretéré, é's tifztef-
ségére fordította néki az Úr Iften, 
Midőn Parisban l.akék Ignátz , 
nagy barátságot fzerze kölómb- fé
le nemzetség-béli tanuló inakkal, 
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a' többi között igen alkaí-

matofoknak ifmére • lenni a' lelkek 
nyerésére. Kik az-után véle egye
temben a Jésus Tárfaságának, első 
fundamentomi voltak. . Neyezet-
fzerént: Fáber Péter, és Lainez, 
Kkudius ,-K.odorius János, ésBro 
et PkskáCzius , Rodrikvez Simon, 
Szálmeron Alfonízus,. Szent Xá-
vérius Ferentz, és Bobadílla Miklós. 
Izek a' Szentségekben, és egyéb 
lelki gyakorlatofságokban magokat 
foglalván j egykor Nagy Boldog 
Aízfzony napján , Kriftus Urunk
nak, i.f34. efztendejében, Paris vá
rafsán kivul a' Sz. Mártirok Szeat-
egyházában lévén , minek -utánna. 
a' Kriftus Szentséges Teftét ma
gokhoz vették volna , íogadáft té-
nek, hogy minden világi jófzágo-
kat eUiadgyák, és. a1 Kriítuft kö
vetvén , teliyefséggel a* lelkek fe-
gétségében foglallyák magokat_»: 
ez - okáért Jérusálembe akarának 
•menni a' pogányok meg-téritésére. 
Minek - előtte illy hofzfzú útra ké-
fzőlnének , Szent Ignátz, hogy 
az Attya-fiaitól meg ne ifmérternék, 
más útra menvén hazájától, Mag
dolna Ifpitállyába juta, és ott a' 
kisdedeket együgyű-képpen taní
totta a' Keresztényi tudományra. 
Innep napokon a' kőfség nagy fo-
k,aságának prédikállott. Magát e-
zekben gyakorolván olly neveze-
tefsé lén , . hogy fzukség vóít ki
menni a' mezőre, a' hová a' közel 
való tartományokból egybe-gyűl
vén a'népek, némellyek még a' 
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fakra-is fel-hágtak, hogy halhafsák 
6cec: mivel az Iften tsuda tétekk-
kel-ís kedvefsé tette vata.otet. A' 
kamara,mellyben lakoct, fzép fényes
séggel láttatott tellyes lenni. Egy 
korságos beteg embert meg-gyó^ 
gyita, kezét fejére tévén néki. Egy 
nyomorúk beteg aízfzonyc meg
áldván, régi meg-rögz6it minden
napi hideg-leléftol meg - gyógyita. 
Más afzfzonyt meg-fzabadita áz~ bv-
dógt&l, fejére tévén a' kezét. E-
aeket, és tób csudákat tselekedék 
az íften az b ízolgája által. 

6. Szent Ignátz volt az oka , 
•feogy- Tárfaság rendeltetnék a' 
Sentségés Szakxamentum tifztefsé-
géfe: és hogy délkor haragozná-
nak az Angyali üdvözletre, és 
imádkoznának a' Purgátoriumban 
iévó lelkeknek fzabadulásáért. Vé
gezetre el-végezvén a' maga, és a* 
tárfai foglalatoíságit, ki-méne ha
zájából, és a' mint egy-más kőzótt 
•cl-renáekék vók , Velentzébe mé
né. Midőn occan az ö ízokott 
gya&orlatoíságiban maradna, a'tár
lak várván:, hogy a' fzokott nyo
morúságoknak érdemét el ne veíz-
tené, meg-engedé az Ifién, hogy 
hamifiá-n vádoltatnék az Eretnek
ség fel-Keresőjének,,és gyalázatot-
fan ízidalmaztatnék, mintha Spa-
nyoí-O'rfzágból futva fzaladott vol
na , a'hol a'képéc.meg-égették vol
na immár, és Párisból-is- fzámki-
vettetett volna. Jól meg-visgál-
yáu az o Sgyéc az Apoftoli Kóvee 
Velentzébea , nyilván még-jelenté 

;sús Tárfaságának 
az 6 ártatlanságát, és tudományát 
hogy egygyezne a' Kriftus Evangé'. 
liumával raz-okáért nevekedvén' az 
6 tifztefsége , nagy botsfilectel iJ. 
letek 6tet a' tudós fó-emberek. 
Azon-közbe el-érkezvén a' tárfai 
nem fokáig múlatának ottan, ha* 
nem Romába indúlának , oda ér» 
kezvén a' Romai Pápa lábait me*. 
tsokolák, ki kegyeffen fogadá-ökét. 
Aldáft, és privilégiomot vévén a' 
Pápától, hogy Jérusálernbe menne, 
nek, vifzfza-térének Velentzébe, 
a hoí az' Apoftoli Kóvet kezében 
fogadáft tének, hogy meg-tartyák, 
a' lelki fzegénységet , és tifitai 
s'ágot. Ugyan azon a' napon._j, 
melly Kereíztel6 Szent János 

-Innepe napja volt , Ignátz, és né- , 
ki hat tárfai , Arbei Pfifp&k által 
Papokká fzenteketének, kik min* 
nyájan Misét ízolgálának , Ignátzoa 
kivfil, ki egéfz efztendeig aka*; 
ra várakozni, hogy magát jobbaa 
k,éfzkheffe arra a' nagy Szentségei 
Áldozatra. 

j . Mivel-hpgy a' hadaknak' bi» 
borúsági napról napra inkáb' ae-
vekedtenek bátorsággal hofzfzú útra 
nam indúlhatának, "azt végezek, 
hogy egy efztendeig várakoznának, 
és hogy hafzontalari az üd&t ne 
rókenék, el - oízták magokat Ve-
íentze tartományiban, és fok gyiV 
mSltsőt hozának az Úr Szőlője* 
ben. Szent Ignátznak Víntzen' 
tzia várafia juta; holott bé-fzálvári 
egy puízta Szent-egyházba, a"hol 
moitan / Kapucziuus Barátok lak,* 



tiakj igen nagy fzegény életet vi-
fele. * Mid&n azért lelki dolgok
ban magát gyakorlunk , meg-érté, 
hogy a' Páduai tartományban Ro-
•drikvez Péter, egy a' táríai kózfil-
ígen beteg volna, mingyárt el-mé
né , hogy őtet meg-látogaíTa; oda 
érkezvén , nagy fzeretettel meg-Ő-
lelvép. ? meg-tsókolá 6tet, és min
gyárt meg-gyógyúla. El-múlván 
az efztendó, és el nem végezódvén 
a' hadak T ázt végezek, mivel-Jérú-
sálembe nem mehetnének, témé-
nek-vifzíza Romába. E' ízerént el
menének némellyek kőzöl&k, és tsak. 
ketten, úgy-mint Páter Lainez, és 
Páter Fáber ménének a' Szent Ignátz 
úti tárfáságában , kf midőn kö
zel volna Komához, láta egy pufz-
ta Szent-egyházatskát, a* hová be
menvén , mint- egy eí-ragadtaték 
lélekben, és úgy látfzék néki, mint
ha az 5rők Atya Itteni: látná, ki 
az 6 fzerelmes Fiának á' Kriftus Jé-
susnak ajánlaná 6tet. Kriftus ti
nink egy nehéz kereíztet tartván 
a vállán , kegyeffen fogadá Páter 
Ignátzot, mondván néki :r Ego vot 
íis Rwia propitius ero. Én titeket 
Romában meg-fegétlek , és meg
oltalmazlak. KI - menvén nagy 6-
römmel a' templomból, a' tárfainak 
elő-beízéilé a'látáft. Romába jut
ván , fzokott lelki gyakorlatofsá. 
gokkal meg - ifmérteték magokat, 
hogy az lílen emberi volnának. 
A' Kriftus Jésus Vikáríuffa hatal
ma alá vetek magokat, ki igen ked
velten fogadá ókct. És leg-ottan 
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némellyek a' Szent íráít, némel
lyek pedig az alsó Iskolákban egyéb 
deáki tudományokat kezdek ta
nítani. Szent Ignatz pedig fzix-
netlen prédikálván a kófségnek , 
és a' Kereíztényi tudományt ma
gyarázván , a' Szentségek gyakor
lására mditá a' Kereíztényekec 
Azon-k6zbe az ő táríaivü egyetem
ben, azon kére a' Romai Pápát, eroG-
fitené-meg az 6 Szerzetét. Ki fzor-
galmatos tanátskozás után, Kri« 
ftus Urunknak 1540. efztendejében. 
meg-erőffité azt, ez igéket mond
ván: Digitus Dei efi Bic; Az Itten, 
ujja vagyon itt. 

g. Szent Ignátz kétfzer vá-
lafztaték a' Tárfaságnak Generá
lifsává , de még-is nem akara azzá 
lenni, de a' gyóntató Attya, ki a* 
Szent Ferentz Szerzetéből vala t 
kénízerité Stet. Néméjly efeten-
d&k múlva, fokfzor Is akartai t a* 
tifztet tenni , de feha a' Páterek 
meg nem engedték. A* Tárfáság
nak regulákat akara fzerzeni, mel* 
lyeket kőnyhullatáfokkal, és men
nyei jelenéfekkel fzerzett inkáb", 
hogy-fem iráfökkal. De mint-hogy 
á' jelenéfekr&l emlekezénk, jó lé-
fzen azok kőzöl némellyeket elő
hoznunk. Látta a' Páter Kodoríus 
János lelkét, ki egy vók az első 
táríai kózűl, nagy fényefiégben az 
Égbe menni; és monda a' társá
nak : Térjünk a' házhoz, mert Pá-, 
ter Kodoríus meg-hólt. Máfzor 
pedig látta a' Páter Ozius lelkét, 
más rggi Páterek leikéivel, kik a.' 

Tárfa-
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Tárfasagban voltak , az Angyalos
akat fel vitetni az égbe, midőn a' 
Kaízfzinus hegyén vólha, az-okáért 
azon az egéfz napon fira éremében. 
Látható-képen meg-jelenék Páoer 
Kléfer Lénárdnak , ki Kolóniában 
lévén , felettéb kívánta ötét látni r 
fatta , és igen örvendezett, Ro
mában Ferrus Péter közel levéti a' 
halálhoz, meg-látogatá étet Szent: 
Ignátz , és faiztatá , hogy a' Bol
dogságos Szűz. meg gyógyítana Ó-
tet, kit reggetineg-áldo^tatván, kö
vetkező éjjel a' Szentséges Szöz 
Mária meg-győgyita.. Ugyan Ro
mában Petronius Sándort igen tu
dós Orvos Doktort meg-látogatván, 
betegségéből meg, ~ gyógy itá ez a'' 
Szent ' Atya;: és Biskániüs Mátét 
íneg-fzabadítá- az. ördögtől, a1 ma
ga kamarájába hozatván. ArLaii-
rétumi Kollégiumot igém háborgat
ván az éjjeli, gonbfz- lelkek ,< kik 
ellen femnúc: nem ha&nálván a' 
Iiénfzeritéfek, értésére adaték le
vél • által a' Szent Atyának. Ki fe
leié , hogy könyörög értetek az 
Iftennek , és femmk ne kételked-
gyenek: foha az-után fémmit ot
tan nem láttak, fe nem érzettek. 
Szent Ignátzot fokízor, és fok he
lyeken látták fényes ortzával; a" 
többi között „ Szent Nérras Fí-
lep-is látta. 

9. Ennyi fok ííleni áldáfok - ál- , 
ta l , meg-eröífíté a' Szent.Atya az 
o Szerzetének Tárfaságát, és hogy 
maga ne mondafsék annak Szerző
je lenni , a' Jésus Táríaságának ne-

[ésus Táríaságának 
vezé azt. Mellyben foha. egyébre 
nem igyekezett^ hanem az ]ften 
dicsőségére , és a' lelkek ö ivófsé-
gére. Hogy pedig minden tifzt.ki-' 
vánáfnak, kapuját tellyefséggel hé-
t egye , a' tőb rendeléfek között ; 
gondot vifelg , kivált-képpen vafó ! 
fogadáíTal * hogy Páfpökségeket, I 
•vagy ...egyéb Egyházi méltóságokat | 
ne vifelnethének. Azt mondotta j 
Szent Igoátz; fia 6 tsak az Ifteti- i 
re , és a' Tárfáságnak magán yald • 
hafznára nézett volna, némelly dql. i 
gokat rendelt volna a' Tárfasagban, i 
mellyeket, el-hagy/ot a kófségre 
nézve r KZ Ifién fzeretetéért, Es 
ha tsak magára tekintett volna, azt 
mondgya, hogy az úttzákon mezí
telen, járt volna , sárral , és tollak
kal; magát bé- kevervén, hogy.a' 
világot meg-tsufolná , és alkalrna-
tofságot adna a' világnak,. hogy 
ő-is meg-tsufoltacnéfc tőle. Dea' 
nagy kívánság , mellytöl yifelce-
tett, hogy felebarátit fegétse, meg
gátolta ő-benne ezt az alázatosság
nak ,. iselekedétét> és arra kénfze> 
ritette ötét, hogy méltóságát, 6 
Ijivatallyához illendő bőtsűletét_* 
meg-tartaná; és békét hadna ezek
nek a'fzer-felett való tetti óld&k-
léleknek. Es ha a1 maga terraé-
fzet fzerént való hajlandóságát k6-
xette .vóina , és a' lelki gyűtról-
tsőc, melíyet az éneklésbőt vect, 
azt mondgya, hogy karokat ren
delt volna énekléíre a1 Tárfasag
ban ',• de ej-.hadta azt tselekedni, 
mivel az lír Iften meg - tanította 

étet , 
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6tet, ' hogy más fzolgálatokban , 
és k$lómL> gyakorlatofságokban , 
akarja, hogy a' Táríaság néki ízol-
gállyon. Nem tsak a' maga baíz-
nát kerefvén a' Táríaság, hanem 
felebarádét-is í ollyan módon ad-
gya a' ízíikséges cfzkozőkot a' ma
ga el& - menetelére , hogy ugyan 
azok kéízitsék ,.. és fokkal alkalma
tosba tegyék , felebarátinak {égeté
sére , és oltalmazására. Azt-is a-
karja, hog/ a' Táríaság úgy vigyáz
zon, és foglallya magát félebaráti
nak fegétségében, hogy azon fzol-
gálatok, efekózok legyenek a*ma
ga el6-men ételére, 

10. Parisban egy ifiúigen nyo> 
morúítúl Veízett vala egy feslett 
erkóltsft aízfzonynak ' tifztáralan_» 
fzerelmében, kivel gonofz életet 

* vifeit; mks-képpert el nem ízakafzt-
hátván étet Szent Ignátz ar tiíz-
tátalanságtól» eí«méne egy nap, 
hogy meg-várja őtet kívül a* vá-
raíön , és mivel egy tó-viz,meílett 
kellet áítal-m enni, mikor oda ment, 
a 'hová az 6 vak, és tiíitá talán kí
vánsága hordozza vala, bé merité 
magát 'Szent Fgnátz abba a' fa
gyos vizbe, éppen a' válláig y és 
onnét látván, hogy amaz által men
ne , monda néki , fel-ízóval kiált
ván r meny- el te nyomorúk, meny
ei az.ocsmány kívánságodnak, bé-
tellyeifitésére r nem látod-e1 a' tsa-
páí i , mjily az-literi haragjától le-
ízáli a' te fejedre-? Nem félfi-e' a' 
fckoltól , ki fel-nyitotta a' fzáját, 
hogy téged bé-nyellyen ? . fena az 

Sitiitek ÍI«te, 
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órdógóktöl, kik téged várnak , és 
minden dfih&íséggei te-reád rohan
nak? Meny-el tsak, mert én ke 
maradok addig kínozván maga-" 
mat, és penitentziát tartván éret
ted, hogy az Iften meg-engefztel-
lye az 6 igaz haragját, és botsáf-
ía-meg néked a' bőntetéfi, mellyet 
immár el-kéfzicétt ellened. Akkor 
az ifiú meg-reetenvén, és az Iften 
kezétől meg-febeíittetvén, vifzíza-
méne meg-fzégyenülvén, és meg-
voná magát a' tifzcátalan, és ve-
fzedelmes Izerelemtol , mellynek 
fzolgája j és rabja lett vala. 

I I . Szent Ignátz meg-gondol-
ván a' maga. fogyatkozáűt, és fi-
ratván azokat, fzokta volt mortda-
n í : Azt^ kívánna ,A hogy azoknak 
büntetéséért, az Ur litert .ventié-el 
t61e a' vigafztalásnak ajándékát , 
hogy azzal, a' kemény intettel,, na-
gyob' ízorgatmatofsággat, és okof-
sággal járna az 6 ízolgálattyában. 
De aẑ  Ifién olly nagy irgaímafsá-
gá t , és édefségének íokaságác ma
tatta hozzá , hogy menyivel tőí>" 
fogyatkozáfí. voltak , és inkák kí
vánta ollyan mádon b&ntetócfhí, 
annál inkáb kegyes volt &-hozzá 
az Iften , és- irgalmafságnafc na-
gyob* kintseic 6ntótte-ki 6-reá. 
Azt mondotta, hogy p azt hiízí,. 
nem volna ember e' világon, ki
ben a' két dolog oíly igen egybe-~ 
folyna, mint ő-benne; mdni-jiük, 
annyi fogyatkozáffal fenni az Illett
hez, és annyi fok jó téteményeket 
venni 5-tóle, Azt mortdgya a* Ki-
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rklyi Próféta : Pfahu. 16. v". 4. Egy-
gyet kértem az tiktól, ismég azt 
kérem, hogy az ttr hazában lak
jam életemnek rellyes napjaiban: 
Hogy láífam az Úr gyönyörűségét, 
így Szén t Ignátz mikor fel - emel
te ízivét az Ménhez, és meg-néz-
te az Eget , azt mondotta: jaj 
meíly alá valóknak iátfeanak né
kem minden világi dolgok , mikor 
az Eget fzemlélem. 

13. Midón egykor beteg volna 
Szent Ignátz, monda néki az Or
vos Doktor, hogy femmi fzomo-
ruságnak, vagy unalmas gondola
toknak helyt ne adna fzivében: ez 
alkalmatofsággal ngyelmeteíTen_3 
kezde gondolkodni magában, mi 
dolog történhetnék néki olly ne
héz, "és félelmes , melly elégséges 
lenne ötét (anyargatni , és fzivé-
nek békeíségét , 's nyugodalmát 
meg-háborítani ? és fok dolgokra 
fordítván gondolatit, tsak egy do
log j^ta'efzébe, mellyet leg-inkáb' 
tartott" Tzivében 7 ez pedig volt : 
ha valami történet-miatt a' Tárfa-
ság teílyefséggel el-rontatnék; tó 
val) méné ofztán , meg-viígálván , 
meddig tartana néj||íaz a' fzoron-
gatás, és ízivbélfeKdalom, ha áz 
történnék; és.^^feí'-látfzék néki^ 
hogy ha ollyan jÖoíog történnék az 
ó vétke néiköl•":'• egy fertály óra 
alatt, magában fzálván , éé imád
kozván, meg-ízabadúlna attól a' 
nyughatatlan ságtói, és viízlza - tér
ne fzokott békeíségébe , és órö-
mébe_í. 

13. Egyfzer Szent Ignátz a
f 

hajón evezvén Roma felé , olly 
nagy ízélvéíz támada , hogy a' ha
jó vitorlás iája el-törék , és fok kö
telek el-ízakadozának ; minnyájan 
igen meg-ijedvén, halálhoz kéfzi-
tették magokat, azt alítván, hogy 
utolsó órájokra jutottak volna. 
Illy nagy vefzedelemben, midőn 
minnyájan halálos rettegéítól ízo-
rongatcatnának , Ignátz femmit 
aemíé l t : tsak azt íájnálta, hogy 
az Iftennek úgy nem fzolgált, a' 
mint kívántatott volna : de más
képpen nem talált alkalmatofskgot 
a' félelemre : Matt. 8- v. 37. Mert 
a' fzelek, és a'^Tenger engednek 
az Iítennek. Es az 6 akaratcya-
nélkül fel nem indulnak a' habok3 
és fenkit el nem meríthetnek. Igen 
nagy kívánsága volt Szent Ignácz-
nak , hogy ki-menne ebből a' 
tettnek tömletzéböl , és olly igen 
kívánkozott az ó lelke az Iften 
ízinének látására menni, hogy ha
láláról gondolkodván , meg- nem 
tarthatta konyriullatáíit •, mellyeket 
(ölömében ki. - öntött fzemeib&l. 
Ebben a'nagy kívánságban nem tsak 
azért gyúladozott, hogy magának 
el-nyerje azt az igen nagy jót , és 
meg-nyúgodgyék abban a' boldog 

. látásban, hanem fokkal inkáb' az» 
é r t , -hogy a' Kriftus emberségének 
bóldogs'igos ditsófségét JáthaíTa, 
mellyet olly igen kivánt. 

14. Egy nap Szent Ignátz, 
Páter. Lainezzel, és egyebekkel lé* 
vén,- egy bizonyos, befzélgetésberj 

monda; 
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monda: Mond-meg nékem Páter 
Lainez, mit akarnál tselekedni, ha 
az tlr Iften néked illy fzabad vá-
lafztáft tenne, mondván: Ha te 
mingyárt meg akaríz halni, én té
ged ki-vefzíek e' teftnek tÓmletzé-
ból, és meg-adom néked az őrók 
dicsőséget: de ha,még tovkb akaríz 
élni, bizonyofsá nem téfelek téged 
erról, mi iéízen felőled: Ha jósá
gos tselekedetekben éifz, és meg-
maradfz azokban , én néked jutal
mat adok: ha pedig meg-fogyatko-
zol, és meg-fzfinfz. jót tselekedni, 
a' rnint talállak r úgy ítéllek. Ha 
az Úr Iften azt mondaná, és te el
hinned , hogy bizonyos ideig meg
maradván ez életben, valami nagy, 
és emlékezetre méltó fzolgálatot 
tehécné! ő Szent - Felségének, mit 

• válalztanál ? mit . felelnél ? Felele 
Páter, Lainez: En meg-vallom A-
tyaságodnak ; Azt válafztanám , 
hogy mingyárt az Iftennel örven
dezni mennék, és bizonyoísá ten-, 
ném lelkemnek údvőíségét, meg-
ízabaditván magamot illy nagy do
lognak veízedelmétól. Akkor Sz. 

. Ignátz monda : én bizony nem_s 
így tselekedném: hanem ha itél-

• ném, hogy az életben megmarad
ván , valami kivált - képpen való 
fzolgálatot tehetnék, az Űr Men
nek, könyörgenek néki, hogy en
gem min) addigi tartana. - meg ez 
életben, míg azt a' fzolgálatot vég
hez vihetném; és 6-reá fordítanám 

.• fzei-eimet, nem magamra, nem 
, tekéncvéra a' magam vefzedelmét, 

vagy boldogságomnak 
voltát. 

7 1 5 
bizonyos 

If. Ez a' Szent Atya olly gon
dot vifelt a' maga lelkére , hogy 
lemmi óráját g£ napnak el nem mu
latta , hogy magában fzálván, lelki 
ífméretét meg nem • viígálta volna, 
minden egyéb dolognak békét_» 
hagyván. És ha valami olly ne
héz dolga , vagy fzorgalmatoísága 
történt volna, melty miatt abban 
az órában eleget nem tehetett vol
na ájtatofságának, a' maiikban vég
hez vitte, avagy mihent foglala-
tofsága meg-engedte. Szent Ignátz 
mindenek felől úgy befzéllett_9, • 
hogy kikj azt ítélte; jó vélekedés
ben volna a' felől, és mint Áttya 
ízeretné az t , a' ki felől beízéllett. 
Az-okáért minnyájan óeet igen íze-
rették, és- tiízteletben tartotok. 
Mnts olly dolog, melly olly igen, 
gyúlaízfza, és meg-tartsa a' ízere-
tetet, mint a' ki tudgya, hogy az 
6 felebaráttya fzereti ótet, jót akar.*' 
néki, jó vélekedésben vagyon , Is 
jót befzél felőle. Mikor a' tsele-v 
kedet olly nyilván gonoíz volt , 
hogy annak mentséget nem talák 
hatott, fugóben tartotta ítéletét, 

V Szent Iráfra fordította ízivét, . 
idván: r. Cor. 4. v. f. Né ítéJ-

lyétek ödő előtt. 1- Reg. 16. v. 7. 
Az ember azokaj néii, a' mellyek 
látfzanak , az Uf. pedig a' ízivec 
nézi. • 

10*. Vigezetre aranyi faradságok 
utánj tizen»6E efetendő múlva, 
hogy, a' Tárfaság meg - eróísődék , o 
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7 i 6 Xavérius_ Szent Ferentz éíete. 
és az egéfz világon házak, és Kol
légiumok épiccecének , kónyórge 
az íítennek Szent Ignátz , hogy 
«' nyomorult élecec el-végezné, és 
az Hien meg - engedé néki. Az-
okáért Páter Polánkuíi a' Pápához 
kfildé áldásért, és tellyes bútsúért, 

-tnellyet meg-nyervén, -reggel nap
keletkor, úgy találák átet a' Pá
terek , hogy fzemeit az Égre fug-
gefzieite, és kezeit egybe fogván, 
fzörfetlen fegétségul hitca a' Jésus 
Szentséges Nevé t , egy fzentelt 

gyertya lévén kezében.; és kevés 
vártatva vig ortzával lelkét ki adá 
az 6 Teremtőjének, Szent Jakab 
havának utolsó napján , Kriftus 
Urunknak, i$66. eíztendejében 
65. efztendös korában. Annak-
utánna Tizen 6t6dik Gergely Pá. 
pától a' Szentek Lajílromába fzám-
láltaték. Ezt a' Szent Pátriárkát, 
mind éltében 's mind hóka-után 
fok tsuda,-tétélekkel meg-dits&i-
tette az íír Iften. 

Xávérius Szent FERENTZ élete. 
Summába foglaltatott\ Viliégds 

Alfinfíus, és tSb' nevezetes Au-
torok iráfibnl. 

I yAmpeloniai tartományban lé-
JL v6 Xáverium nevű varas

ban Fó-nemes Atyától, és A-nyától 
fzfileték Xávérius Szent Ferentz. 
Mid&n annyira nevekedett volna, 
jo Medereket kérésének néki az 
d ízűiéi 1 mivel-hogy 5 fok fzép fiak 
kózótt utolsó ízúlótt lévén, és annak 
felette ízép tefti, és lelki tálencomok-
Jcal az Mentől fél-ékefíttetett lévén , 
igen nagy ízeretertel ízerettetett az 
5 fzflléitól. Rövid üdo alatt az első 
oskolákat meg-tanólván, az attya-
fiai tetízéfe - fzerént Parisba akara 
menni; holott tsak hamar el-vé-
gezé az egéíz Filoízofiát, olly-nagy 
elégséggel, hogy nem fokkal az
után, a'Filofzofiának tankasára nyil-
váa válafztatváa, olly ditsiretes 

elmével tanította a z t , minémövel 
annak-el6tte jól meg-tanólta volt. 
Az Attya viízfza akará ótet hivat
tatni hazájába; de Ferentznek egy 
Szent életű Apátza nénnye lévén, 
ki ugyan Fejedelem aízfzonya vúlt 
ottan, egy Kalaítromban a' Szent 
Ferentz Szerzete-feerént való Apá-
tzáknak; ez meg-értvén az Attya 
ízándékát; meg - vilkgofictatvkn az 
Iftentől, kinek igazán ízolgál vala, 
levelet ira prófétálván a' Ferentz 

; Attyának , hogy femmi módon_s 
meg-gátolni meg ne méréfzelné a' 

. Ferentz ej-kezdett dolgának jó fo
lyását; mert az irgalmas Iflen az
által vezérelvén 6tet , nagy fzolgá« 
jává, és edényévé válaíztotta Őtet, 
hogy hordozná a' Jésus nevét a 
földnek végsó határáig. Ezek igy 
lévén békét hagya néki. az Attya, 
Meg-maradván azért Ferentz Paris

ban, 



Xáverius Szeri 
ban, a' Teológia, -azaz: a' Szent 
írás magyarázáíá tanólásának adá 
magát , hogy azzal egygyött tób' 
igen haíznos tudományokat tekél-
letelíen el - nyerhetne; gondolván, 
hogy ezek-által mind magának, 's 
mind Nemes Nemzetének igen nagy 
haíznot, és ditsiretes nevet ízerez-
hetne. Azonkózbe jó fzerentséjére 
egy jó indulatú ifiúra talála, ki ala-
tson nemzető," de igen jó erkőksö. 
•volt, kit Fáber Péternek, hittak , 
ki az-után elsó -Izülőtte lén Szent' 
Ignátz Atyának, és a'Jésus Tár-
lasága fundamentumának máfodik 
kő-fziklája. Ezzel tsak hamar igen 
nagy barátságot ízerze Szent Fe
rentz , hafonló jó erkőksöek lé
vén mind ketten, fzerecvén a' deá-
ki tudományt , és a' jóságos cse
lekedeteket, és győlőlvén minden 

s vétkeket. Tsak egy kőlőrábség 
vala kőzóttők , hogy Péter noha 
tellyes fzivéből igyekezettt a' deáki 
tudományra, mindaz-ákal f^veb' 
igyekezete vók az életnek tekélle-
tefeégére, mellyre nem annyira igye
kezett akkor Ferentz. 

a. Az űdóben Parisban a5 deáki 
tudományoknak meg-tanulásában 
foglalatos vala Szent Ignátz , ki 
az Iítentől. a' Jésus Táríaságának 
Fundátorává válalztatván , immár 
ollyan nagy fzámú ifiuság kőzött, 
azokra kezdett vala vigyázni, kik 
volnának alkalmatoffabbak a' Fel
séges íítennek fzolgállattyára. Az-
okáért ez kettóre, úgy-mint: Pé
terre, és Ferentzre veté fzémeit, 
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és mennyei fzép indulatnak, és tá- ' 
lentumoknak jeleit ifmérvén 6-ben-
nek, mellyékkel a1 Felséges Iftetl 
miad a'-kettőt fel-ékefitette vala*, 
a1 világnagy réfzének fegétségére; 
hozzájuk járóla , kiktől nagy ó-
rőmmel fogadtatván, nem tsak_» 
nagy barátságot ízerzének vé
l e , hanem a' magok fzállására-is 
bé-fogadák átet. Az fidőt el nem 
ve&tvén Szent Ignátz , mingyárt 
hozzá kezde, minden jó alkalma-
tofságokkal élvén traktálni vélek 
mind azoknak hiúságáról, meílye-
ket fzorgaímatoíFon keres, és nagy
ra bőts&H a' világ; fokfzor előhoz
ván nékik az lílen Fiának amamélly 
fzententziáját: Matt. i5 .v.2f- Mit 
foafznál embernek, ha az egéfz vi
lágot eí-nyeri, lelkének pedig ká
rát vallya. Ezt , és éhez hafonló 
ízententziákat gyakran emlegetvén 
előttók Szent Ignátz : nem fok_» 
ádő alatt tellyéíséggel hozzája adá 
magát Péter. De Ferentz elsőbben 
femmi-képpennemakarvalaengedni: 
mivel-hogy, egy felől a' világi nagy 
reménségek mind méltóságokra 's 
mind gazdagságokra nézve, igen 
raélly gyökereket vertének vók az 
ő fzivében. Más felől pedig arról 
traktálván , hogy egy jó életnek 
rendéből más job' életnek rendére 
által-mennyen az ember, nehéz ar
ra reá venni, fó-képpen, a' ki nem 
fzokott nyomorúságokat fzenved-
ni. Mindaz - által Szent Ignátz 
mint a' Nagy Iíteneek okos haláfz- „ 
Iza addig fárada, fegéttetvén immár 

Xxx x 3 Péter-



yit Xávérius Szent 
Pétertöl-is, hogy az Iílennek világo-
fitójSz. malafztya által, Ferentzet-is a' 
Kriitus Jéfus követésére hozá: ki ízűz 
•vók akkor, és annak-utánna-is min--
denkor fzözen meg-maradott. 

3 . Annak-uránná Ferentz-is 
kezde faradni Szene Ignátzal, és 
t&bben-is bé-adák magokat a' Tár-
faságba: tsak hamar a' Szene Lé
lek malafztya" által tizen lének,, 
elsó kö-fziklák, mellyeken az Úr 
Iften Szent Ignátz- áical fundálá 
a' Jésus Tárfaságát. Ezek így lé-. 
vén az új életnek jó gyümölcséé 
kezdé hozni Szent Ferentz tefti 
öldókléíekkel, hofzfzú imádságok
ka l , és hojcőléfekkel j úgy-annyi-

. r a , hogy néha két nap , 's néha 
három egéfz nap - is íemmit nem 
evet t , fokát vigyázott, és igen_» 
'kemény ágyban nyugodott- A' Di
csőséges Szftz Mária Templomá
ban , a' Mártírok hegyén Parisban , 
Nagy,Boldog Afzízony napján, a' 
tSb' tártaival egyetembe fogadáíl 
Eén az iílennek, hogy tellyes éle
tében meg-tartya a' lelki Szegény
séget. Melly fogadáshoz más foga-
dáít-is kaptsolának,. hogy tudni
illik mind az egéfz Tárfaság PáJe-
fztinába a* Szent Földre mennyen , 
és OCE riíztellyc a' Szene helyeket, 
mellyeken. az Iílennek Szent Fia 
járt t és az el-veízett emberi nem 
zetnefc &dvóíség;ét meg - kerefte, 
Az-tuárí pedig magokat iogiallyák 
a' Törököknek az -Igaz hitre való 
meg-térítésében j mindenkor kélzek 
lévén meg-haltai á! Kriitus ízerekfté-

Ferentz élete. 
ércHa pedig akár mi módon meg-gá. 
toltatnék Páíefztinába való úttvok 
minnyájan fogadáíl tének , hogy a' 
Szentséges Romai Pápához mennyé
nek , néki ajkniván magokat, hogy 
tetfzéfe, és akaraetya-fzerént, a5 vi-" 
lágnak akár mellyik réfzére kűldgye* 
el 6kec, a lelkeknek meg-téritésére 
ésáz igazKerefztényAnya fzent-egy. 
háznak ízolgálattyára. Az-okáért il-
lyen igyekezettel el - indulván Pa
risból, Kriitus Urunknak ezer 6t 
fzáz harmintz - hat efztendejében 
Olaíz-Orízágba jövének tél közép
ben, ízegéhy, és alá való rubájok 
lévén; úti költségek pedig egyéb 
nem vók az Iílenben vetett re-
ménségnél; kiki a' maga íráíit há
tán hordozván. Hárman közülők 
Papok lévén, minden nap Misét fzol-
gáltak, és a' többi jelen lévén, és a' 
Kriitus Sz. tettét minden nap magok
hoz vévén, meg áldoztanak: azzal 
éltek, a' mit kúldúíván, Itten nevé
ben nékiek adtak ; és hideg havas 
hegyeken , nagy fáradsággal gyalog 
által menvén , íemmit. egyebet nem 
láttak a' nagy. kietlen pufztaságnáL 

4. Mindaz-által Ferentz, el nem 
feletkezett mind annyi fok nyomo
rúságok .közöc-is az ö ízokott pe-. 
nitentziartartáfíról r de mivel-hogy 
mindenkor egygyfitt voltak , ne
héz, dolog vók magár meg - ofto-
rozni , vagy más rendbeli- nagy te
fti íanyargatáfokkál óld&kieni f 
hogy a' tártai efzekbe nem vették 
vólría; az ó ájtatoísága egy titkos 
meíterségec talála annak véghez-

•víte? 



Xávérius Szén 
vitelére. Meg-emlékezvén azért, 

; hogyanéba drága fzép öltözetek
kel íei-ékefkette a' teltét, ez út* 
tykban bofzút akara tenni teltén: 
erős köteletskéket vévéay a' kar-? 
jaic a' könyökén féUyál, és a'lá
bait térdén fellyöl azokkal k&r-
nyöá kötözvén , úgy meg-ízori-
t á / hogy ölvén, évén, alúván, 
»öt leg-inkáb járván, azoknak, ret
tenetes fajdalmát fzenvedte: kevés 
fidő alatt a' fáradságos úton-járás 
miatt,mrad a* karjai, lábai, a' kötözé-
feknek helyein, úgy meg-dagadá-
nak, fel-gyúladának, és meg-febe-
fedének, hogy a' dagadáíbk a',kö
teleket tellyefséggel el-fedezék, és 

, bé-boriták, nagy mélyen bé-hatvkn 
az inakig, es az erekig. Ilíy vefze-
delmes ailapotban-is fok napokon 
jára Szent Ferentz titkolván nya« 
vaíyáját, mind addig valamíg a' 
terméfzet nem fzenvedhetvén tó-
váb a' nagy fájdalmat , midőn a' 
táríai lelki örömmel lítent ditsir-
vén mennének az úton, egy nap 
Qrtzája el-fzintelenedvén, és ereje 
el-fbgyatkozván, le-öle egy kóré, 
és tártaihoz fordulván, monda: Nem 
lehet továb'. E' fzavát halván 
Ferentznek, ki els6 , és leg-vigab* 
fzokott vala lenni az úton, meg-

' ijedének a' cárlai, és látván az 6 
* halovány fzinét, mingyárt ki - ter-
l ie-ízték a' ruháit, hogy kőnnyebsé-

get veheffen a' fzive. Bs ez alkal-
matofsággal láták kezein, és lába
in a'kegyetlen kótőzéfekec, tsu-
dáikozván minému titkos melter-
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seggel, még az úton járván - is ^ 
akarta fanyargami az 6 teliét, az 
líten fzerelméért. Mnnyájan meg-
•hábotodának, nem tudván mit tse-
lekedni: azt a' rettenetes nyavalyá
ját, a'.kegyeden kótőzéfek fzer-
zették vak , mellyeket fe meg nem 
oldozhattak > fem el nem metélhet
tek. Mingyárt azért be-vívék 6-
tet egy közel való Várasba, és hi-
vaták a'borbélyt, ki látván, hogy 
mind a" karjain, 's mind a'lábain 
a' vefzedelmes mérges febek a' kő-
tőzéfeket feilyfti haladták, és tel
lyefséggel bé-boritották volna, mon
da nékik, hogy Ferentzet ajánlyák 
az Iftennek , mert más orvofság 
nem találtatik néki. Minden tárfai 
igen fzerecik vala Ferentzet, mert 
nem tsak jó Filofeofus , és bölcs 
Teológus volt ö , hanem ékes. 
termettel, és ábrázattal, és gyö
nyörűséges jó erkólcsókkel fzépen 
fel volt ékeíitve; az-okáért nagy 
bánattal kefergettenek érette. 

5. Akkor Szent Ferentz vig or-
tzával fordulván cárfaihoz, moada: 
Mivel a' borbély a' maga kezei
ből job' Mefter kezeibe botsátá az 
én gyógyitáfomat, mondván, hogy 
orvofság nem adatharik máfunnan, 
hanem tsak az lítentől .• folyamod-
gyünk azért ö Szent Felségéhezj 
imádkozzatok azért érettem Atyám
fiai moft eílve, ésíez éjjel, és meg
fogjuk iíhaéroi, roeliy okoffan tse-
lekedék a' borbély T ki nem akara 
kezdeni az én betegségemnek gyó
gy kásahoz ,, meg-ifmérvén, hogy* 

nagyob' 
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nagyob' Orvos Doktor kívántatik 
annak meg-gyógykására. Ezeket 
mondván, minnyájan imádkozni 
kezdenek: és elsőben Ferentz mind 
önnön magát , ' s Hiind a* táríait 
buzgó ájtatolsaggal Iftennek ajánlá. 
El-végezvén ájtatofsagokat , és 
valami kevefet évén, és ivára, min
nyájan Ie-nyúgodának, búsulván 
ar Ferentz nyavalyáján. De mi
dőn meg - virradóit volna, hozzája 
közelgetvén, láttak, hogy ar kö
telek magoktól mind le-fzakadoz-
tanak , le-fzállott, és el- apadott 
minden karjain , lábain teliének 
mérges felgyúladott dagadáfa, a' 
íebek mind bé-gyógyúkanak, úgy 
annyira, hogy a* kegyetlen~kÖtő-
zéíeknek még tsak helye • is alig 
látfzanék.. Az-okáért Szem Ferentz 
úgy meg-erősödvén, mintha íém-
mi nyavalyája nem lett vőlna_»•„ 
minnyájan nagy örömmel el-indu-
Enak el-kezdete űnyoknak vég
hez vitelére. 

6. Végezetre minnyájan. Ve-
lentzébe érkezének, halott Szent 
Ignátz rendeke vala; hogy megr 
maradnának, a* mrg az hideg tél
nek ideje el.nem folyna* Annak 
a* nagy várafnak útzáic el-ofzták 
egy-más között, hogy azon kŐzbe 
felebaráttyok űdvőfségének kere
sésére , és é& - menetelére %yel-
njtez.nének. Qlty tseíekedetekben 
foglalták magokat , niellyek>áikat 
mind a'világi tifzteleteket, 's mind 
a* tefti gyönyörűségeket* meg-utál-
taciák az emberekkel. Szent Fe-
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rentznek a' meg - orvofolhatatlan 
betegeknek Ifpitállya jutott vúlc 
mellynek ízolgálattyában azon egéfz 
ödében önnön magát foglalta; fon. 
mi rend-béli fzolgálatot ., ha igen 
alá-való vólt-is, ha hafznára vők 
a' betegeknek, el nem mulatocc 
ölly fzorgalmatos volt a' házaknak 
meg-feprésében, az ágyaknak meg-
vetésében, a" betegeknek idesto
va, való hordozásában , fektetésé
ben , nékik eledelt adásban , azok 
íebeinek bé-kötözésében.; nappal 
vígaíztalván őket t éjjel melletcek | 
a lván, olly nagy buzgó fzeretet- I 
t e l , és őrömmel, hogy minnyá. 1 
jan. tsudálkozta'nak rajta , és nagy ! 
lelki épületet vettenek tőle. II. | 
íyenek voltak a! Szent Ferentz lel* ! 
ki életének első; 'zengéi ; illyének \ 
lelki hadakozásának első: .ütközeti I 
a' közönséges ellenségek ellen, a" ; 
világ, az ördög, és a' tefl elén. j 
Rettenetes képpen őldöklötte a' j 
maga teliét, minden érzékenségi- j 
ben meg-íanyargatván az t , vígyá- ! 
záfokkal, bőjtőléfekkel, mértékfe- | 
teftégek-keí , fzér övekkel, oftoro-
záfokkal, igen kemény ágyban va
ló nehéz aíúváffal, rofz ókózetek-
ben való járáílal, kukiúláíFal-kére
tett eledellel : mindeneknek fzol-
gálván, íenkinek magát eleibe nem I 
tévén , Ítéletét meg - Í7eg,vén , az 
lípitálynak: igen alá való efzkózi 
kőzött , .minden teíli alkalmatofsá-
gokhoz. tartozandó ízeretetet meg- j 
győzvén nagy íanyarú . lelki fze- j 
génységgelí minden tefti érzékeny- i 

ség- v 
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ségnek kedve d !eo , ifzopyú be- tiz tárfai.; köz&I egy tudós, ember*-
teg. embereknek, rút mérges febei- rel, SzalmémsAlfbrifzufral egy pufz-
böl, a' genecséget-is tulajdon ízá»: t& helyre méné, Faduához .nem 
iával ki-fziván*.. ' .,•'•' mefzíze?: a'hol negyven egéfz na-

j . liiy. fok:, jóságos tseiekede- pig igen nagy fanyara életet vifel-. 
tekkel tündökölvén, el méné "Ve- vén el-kéfzicé magát az els& Szent 
lentzéböl kilentz tárfaival egye- Misét rtíondani,, mellyet Vintzen-
lemben , Szent Ignátz gond - vi- tzia Varasában hagy buzgó ájtatof-. 
feléié alatt f és Romába juta: ho- sággal fzolgála, jelen -lévén mind 
lőtt a' Szentséges Romai Pápának , a' tárfii , kiket Szent Ignátz a' 
ki Harmadik Pál Pápa vők eleibe végre hivotc vólc oda-•.'.•MdJy d~ 
botsáttatának.; ki kegyeffen fogad- sö Miíe fzolgáláía után 'íBonohia 
van 6ket, fokfzor a' maga afztalá- várasába rrienvén, olly ritka pél. 

, ná l , a'Filoízorláról, és Teológia- dáját mutaca a' Szent életnek, Ifi 
j ó l , az az: a' Szent. írás tnagyará- pitályokban a' betegeknek fzolgál-

:. zásáról bóltsen befzélgetní halgát- ván , az útzakon prédikálván, a' 
ta ókét. Annák-okáért: az okos , ' kis gyermekeket imádságra, és Ke-

;J.és bóks Pápa, nem csak meg-eröf- refztényi' tudományra tanítván, 
íité a' Szent Földre menni való fo- hogy mindeneknek ízeméit , és 
gadáíökat , hanem útra való köl- fzivét magához vonta. Mikor ebéd-
tséget-is ada nékik, magoknak ele- re hivattatott, abból a' kenyérbél 

•\ ségekre, és kölőmb*féle helyeken akart etini, mellyet koldulván az 
való fzabad ákal-menetelért, meg- Iílen ízeretetéérc adtak néki, mint 
fizetéfre. Áldáft vévén azért a' ama nagy Szeraflkus Szent Ferentz 
Szentséges Romai Pápától, ifmég tsefekedect. 

f. Velentze felé indúlának, a hová 8- Az ődö alatt a'Tör&kök, és 
\f érkezvén , minden reménségtöl. á* Velentzeiek között meg nem 
I meg - foíkacának , a* Szent földre fzftnvén a*hadakozás, vévék elzek-
i menni, a' Velentzeiek, és Ottó- be a' Páterek, hogy nem adatik 

mánus Tsáfzár között íel-gyuladott akalmatoíság által-menni Pálelzciná-
, hadakozás miatt. Akkor "azért azt ba a'Szent földre: az-okáért ren* 
•; rendelek, hogy Velentzében, és a' deléft tének vifzíza-menni Romá-
^ Jzomfzéd várainkban, fok lelkekért: ba a' Szentséges Romai Pápához, 

fáradozván, meg-maradgyanak , a' hogy bé - tellyefícsék fogadáfoknak 
mig alkalmacolság adauamék a' máfodik réízét , arra kötelezvén 
Sz. Földre menni. Az fidö aiatc abban néki önnön magokat, hogy min-
a* nagy nevezetes Nemes varasban, den.meg-válaízcás nélkül mind fidö-
a' Papi méltóságnak minden Szent re , 's mind helyre nézve, elmé-
Rendic tel-vévén Szent Ferentz', a' jek , erejek, és tehetségek - fze-

szentsi Ei«se, Yyy y rént., 



722 Xávéríus. Széfet 
r-ént az embereknek, és azAnyai--
fzent-egybkznak ízolgátnak T a' mint 
é Szentsége: parantsollya. így vi-
fzontag Romába menvén, nagy jó 
akarattal:fogadk őket , mint an-
nak-éloree ,-,, a' Szentséges Romai 
Pápa, ki Romában a' íSebbik Anya-
fzent-egy házaknak ízolgálattyára a' 
-tua&a Vikáriuíía-által el-oíztatá ő-
ke t , hogy azokban a* Kereíztényi 
tudományt tanítván, • prédikálván , 
gyónáft halgatván, és minden e-
gyéb Széni cselekedetekben mago
kat gyakorolván , mellyek tulaj
doni a* Jésus Táríaságának , keres
kednének az Mentől nékik e' vég
re adattatott tálentomokkal. Ez 
el-oíztásban Szent Ferentznek, Sz. 
Lőrintz Damaízusban nevű Anya-
fzent-egyház juta Páter Fáber Péter
rel egyetemben , olly űdőben mi
kor Romában igen nagy drágaság 
lévén , nem kevesbbé fzfikőikőd-
tek az emberek , -ki ízegdelne ke
nyeret nékik tefteknek táplálására, 
min t , ki prédikálná nékik az Iften 
igéjét lelkeknek fidvőfségére: mind 
a' kettőben igen fáradoztak a' Pá
terek, és fó-képpen Szent Ferentz 
nagy lelki buzgósággal. , 

5>. Még a' Jésus Tárfasága a' 
Szent Ignktz. gond - viíeléfe alatt 
ki nem terjedetr vala, midón Eu
rópának fok réfzeire ki-nyilatkozék 
a* nagy lelki gyfimőlts , melly Ro
ma várafsában attól ízármazik vala, 
fok Kerefztény lelkeknek fegétsé-
gében; még Portugália orfzágba-is 
el-méne annak a' hire, és Harma-

Ferentz élete. 
dik János Királynak füleibe ér
kezvén , mingyárt gondolkodék 
hogy.ollyan emberekre volnafz&k-; 
sége a' Nap-keleti Indiai.orízágok-
nak, és mind azoknak a! nagy tar-' 
cományoknak,. melíyeket £ Kerefz-
tények fegyvere, és fzorgalmatof-
sága naponkénr meg-véfzen vala. 
Annak - okáért a' Király, Maska-
regnás Péternek a' maga Kóvet-
tyének ira Romába, hogy ha néki; 
kedves dolgot akarna cselekedni ,' 
nyerne a' Szentséges Romai Pápá
tól mennél többet lehetne a'Jésus 
Tárfaságában lévő Páterek kőzöl, 
hogy küldené Indiába a' lelkeknek 
meg-térkésére. A* Követ illy haíz-
nos dologért alázatoffon kére a' 
Pápát , ki Szent Ignátzhoz kukié 
6tet, olly rendeléífel, hogy min
den módon kedveskedgyék annak 
a' nagy Kereíztény Királynak. Sz. 
Ignátzhoz menyén a' Követ tsak 
kettót nyerhete tőle az 6 Táríai 
közöl, mivel-hogy többet kérvén, 
az adaték néki válafeul; Ha tiz kő-
zül, a' mintákkor tizen valának, 
kettőnél többet küldenének -Indiá
ba, mi maradna a' világnak tőb'ré
fzeire. Annak-okáért Szent Ignácz 
Rodrikvez Simont , Bobadilla_* 
Miklóít rendelé- e' dologra: de mint
hogy akkor bizonyos nyavala miatt 
kéfzáletlen volt Miklós Romából 
ki menni, b helyette Ferentzet rá-
lafztá Szent Ignátz. 

i o . Látván azért Ferentz, hogy 
Romából Indiába kell néki menni, 
tőb' udőt nem vén magának olly 

hofz-



Xávérius- Szent 
höfzfzú útra kéíznlni , hanem' csak 
egynehány órát, hogy el-bútsúzzék 
jó-barátitól, meg-foldozza ruháját, 
áldáft vegyen »' Szentséges Pápái
tól: tnellyeket véghez vívén r csak 
a'Breviáriumát, azaz : mjádságos 
könyvet (mellyben a' Szent írás, és 
a' Szent Atyák iraü rövid fummái 
ba vannak foglalva ) vévé magá
hoz , és útra indúla a' Követtel 
Máskaregnás Péterrel. Ki az úton 
Lisbona felé menvén , é& látván 
Szent Ferentznek jó példáját, és 
édefséges.nyájafságát, egéíz Udva>-
rával egygyött,. úgy meg-fzereté 
öcet, hogy úgy tartotta mint Iften ' 
Angyalát: minnyájan igen tiíztel-

/ t é k , és bötsálték ötét. A' Ven
dég-fogadókban utolsó volt a' nyu
godalomban.,, de mindeneknél min
denkor elsöb a fel-kelésben ; fzor-
galmatoífan fegéjtecí mindeneket, 
még. a' kotsifoknak , 's iováfeeknak-
is fzolgálván , - hogy azoknak tób' 
űdö adatnék a' nyúgováfra. A' lo
vakra gondot viiék, iftállóba be
kötözte , écelt, kák adott azok
nak, a vakarával meg-tiíztogacta, 
és minden feolgálatot meg-tseleke-
detc azok korál, a' mellyeket egy 
alá-valú lováfznak kellett vólna_j> 
cselekedni. A' Követ fzánt-fzán-

•dékkal úgy igazgatta vala úttyát, 
hogy minden Udvarával, közel 
menne Pámpelooához, a'hol a' Sz. 

-Ferentz Annya, és attyafíai laknak 
•vala, azt pídig a' végre tselekedé, 
•hogy aikaimátofság adatnék néki 
az- Aa-nyát, és attyaíuk y és jó aka-

Fercntz élete. 72? 
róit meg-iátogatni ,• köízönteni , és 
azoktól végső bútsúc venni , mint
hogy'foha többé nem lkthatnák_9: 
egy-má£t e' világon. De Szent Fe
rentz'tanitani akarván mindeneket^ 
hogy mikor trakcáfeatik az Iíiennek 
ízolgálni, akkor minden dolgokat 
el-kell távoztatni, mellyék minket 
kéfedefmefekké,. vagy puhákká ,. 
vagy tellyefséggel meg-háborodtak-
ká tehetnének: nem aka-rá femmi-
képpen ezt az emberséget csele
kedni az Annyával, és az Atyafi* 
aival, hogy eröffen, és sérthetec-
lentil meg - tarthaífa literihez- való 
ájtatofságát. , Melly dologért ki 
nem mondhatni,. melly nagy lelki 
ép&lecet vének mind a' Követ,, 's-
mind a' kik ö véle valának. 

11. Ezek-után a Királynak Ír
ván a' Követ, a' mint gyakran irt,, 
tudoíicván öcet illendő- dolgok fe
löl, roellyek történnek vala az 6 
úttyaibaa r úgy meg-ditsiré fok jó
ságos, tselekedetiért Szent 'Feren-. 
tzec, hogy minek-elötte Lisboná-
ba menne , minden felé ki-terj.ede: 
•az ö hire, neve.- úgy annyira,, hogy 
immár nem tsak meg-ifmércetvén s 
hanem; kívánva kivántacván, és 
várattatván 7 végezetre el-érkezek 
abba a' nagy várasba:.; holocc kö-
fzön tvén a' Királyt,. és nagy bö-
csfíletcel fogadtatván 6-tőle,,- nem 
fok úclö múlva egéfe Lisbona tulaj
don fzemeivel nteg-látta azt,, a' mic 
az elötc tsak föleivel, hallott vala. 
Mivel-hogy Szent Ferentz az ö- tár
sával Rodrikvez Simonnal a' kö-

Yyy y % zöa-
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zonséges Iípicályba méné ' lakni, 
holott mind azokban a' jóságos 
cselekedetekben ő magát gyakor
ik , a' minémáeket Romában, Ve-
lentzébera , Bononiában , Vintzeu-
tziában tselekedetc vala: róvid fid5 
alatt olly nagyra bots&liék az 6 
Szent életét, hogy egéfz Lisboná-
ban Apollóinak kezdek ótet hini. 
Nem fokára látjsán a' Király, és az 
egéfz Udvar a' nagy" gyümóksót, 
melly Szent Ferentztol , és az 6 
társától fzármazik vala, nem akar
ják vala otet el-botsátani Indiába, 
nem okofeagnak álitván lenni má-
íbkhoz küldeni azt, a' kire olly 
nagy fz&kségek volt. Az-okáért 
ira a' Király a' Szentséges Romai 
Pápának, fzabadságot kérvén tőle 
Ferentzet meg-tartóztatni. A' Pa
pa meg - eróffitette volt immár a' 
Szent Ignátz Szerzetét, a' jésus 
Táríaságát, és ízép privilégiumok
kal meg-gazdagitotta; az-okáért ez 
dolgot a' Szene Ignátz rendelésé
re bizá , ki írván Portugáliába an
nak a' nagy Királynak, azt adá ta-
nátsúl néki , hogy Páter Rodrik-
vezt tartaná - meg Portugáliában, 
és Ferentzet botsátaná-ei, a' hová 
otet annyi jelekkel az Iften Szent 
Lelke hiná. El-bútsúzván azért 
Szent Ferentz a' Királytól, és el
vévén tőle a' Romai Pápa levelét, 
(mellyben nagy lelki hatalommal 
egéfz Indiában Apoftoli Kóvetté 
rendeltetett vala) és India felé in
dulván bé-méne a' hajóba. 

Xávérius Szent Ferentz éiete. 
12. ügy latízik, hogy négy rend-

béli dolgok tulajdonok az Apoft0. 
lóknak, és az Apoftoli emberek
nek : ízarandokságnak járafi, nyo-
moruságoknak ízenvedéfi, lelkek
nek meg-téritéfi , és tsudáknak té
teli. Mellyekec rövideden jelente 
Kriftus Urunk , mikor Szent Pál 
felól monda A&or.f). v.x%. Né
kem yálafztott edényem ez, hogy 
hordozza az én nevemet Pogányok, 
nak, Fejedelmeknek, és az Izrael 
fiainak elótte. Mert én meg-ma
tatom néki, menyit kellefsék né
ki az én nevemért ízenvedni. Az* 
okáért Szent Ferentz Indiának új 
Ápoftolává válaíztatván az Itten-
töl, néki-is b&vségefíen meg-adatsak 
ezek a' négy rend-béli dolgok.- a' 
ízarandokságnak járáfi, fildőzéfek-
nek Ízenvedéfi az igafságáértj PQ-
gányoknak :v.z Iftenhez meg-térité-
fe, nagy tsudáknak tétele a' lel
keknek meg-téritéííért. A' ízaran
dokságnak járáfijról nem kell itt 
ízóllanunk; mert olly fokak , és 
kíilómb-félék, és olly vefzedelme-
fek voltak azok , hogy a' ki le
akarná irni, íbkízor kellene az Írás
ban kezét íarafztani, és ízeméit az 
olvasásban , a" ki azokat d-akarná 
olvaíní. A' mi a' nyomorúságok
nak ízenvedéfit illeti j penitentzia-
tartáfí, kéfz akarva válaíztott te-
fte fanyargatáíi, hallottuk, melly 
igen nagyok vóitak: hofzfzú, és kö
vethetetlen böjtóléíl, teliének vé
re tsorgásáig való oftorozáü, és el-

áju-
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ájuláfi , kevés étele minden napi 
kenyerének, mellyec, minek-után-
ns Parisból el-menc, mindenfitt 
Iften nevében kért az emberektől. 
Az 6 lakáía a* közönséges Ifpicaly-
ban vók, ott aíutc, ott evett, és 
ivott, ott egéíséges, és beteg lévén, 
nyugodott: régi ízakadozotc ruhája 
vók , mellyet ónnön maga k&lömb-
féle fzinfi pofetó darabokkal meg
foldozott. Igen kevefet alutt , 
meg - fofztván magát az álamtól, 

,. hogy éjjel-is az Iftennel vigyázzon. 
Kűlómb - féle vefzedelmes betegsé
gekbe efett, teftének kemény fa-
nyargatáfi, és Óldókléfi miatt: Nem 
fzóilok a' ízenvedéfekr&l, meliye-
ket magokkal hoznak a' íziintelen 
való bofzfzú utak , fzéles pufztasá-
gok , helyeknek , és tartományok
nak vákozcatáíi, minden napi prak-
tikálás idegen nemzetekkel k&-
,lómb-féle nyelvfiekkel, erkóltsöek-
kel, és terméfzetaekkel. A' mi
nemű nyomorúságukat ,* magáról 
ir Szent Pál Apoliol , hogy ízen-
vedett , Szent Ferentz-is fi maga 
fel&l igazán mondhatta: <z-.Cor. n . 
v. 23 . Igen fok munkákban éltem, 
a' vereségekben mód-felett: a' ha
lálokban gyakorta, éjjel, és nap
pal a' tenger mélységében voltam, 
úton-járáfokban gyakorta, folyó
vizek vefzedelmiben, tolvajok ve-
fzedelmiben, vefzedelmekben a' Po
gányok miatt , veízedelmekben a* 
varasban, vefzedelmekben a' pufz-
tában, vefzedelmekben a" tengeren, 
veízedelmekben a' hamis atyafiak 

•Ferentz élete-. -Jzf 
k&zóct: munkában, és nyomoru-
ságban, fok vigyázáfokban, éhség
ben, és fzomjuskgban, fok b&jcö-
léfekben , hidegben, és mezítelen
ségben; &c. 

13. Leg-nagyob* ajándéka az 
Iílen fzolgáinak, mellyet e' fóld&n 
remélhetnek az , hogy mákókká 
léfznek fzenvednió érette, és pré
dikálni ótet nem tsak beízéddel, 
hanem fzuncelen való nyomorúsá
goknak, és tefti fanyargatáfoknak 
bizonyság tételével. Harmadik tu
lajdonsága az Apoftoloknak a z , 
hogy a' hitetleneknek lelkeit meg
térítsék az lítenhez; ffi-képpen e' 
végre kell nékiek igazgatni minden 
gondolatyokat, és faradságokat: ez
ért adta nékik az Ur Iften a' jó
ságos tselekedeteknek gazdag kin-
tseit, és a' Szent Léleknek aján
dékit. A' ki meg-olvafná, és meg
gondolná a' miket Szent Ferentz 
fzenvedett egéfz fzarándoksága já
rásának ideiben, nem lehet, hogy 
magában meg ne rémülne. De az
után fordítván fzemeit az igen gaz
dag, és b&vséges aratáfra, mellyet 
azoknak magvából bá - gy&jtótt, 
meg nem törheti , hogy fokfzor 
meg ne áldgya azokat a' verejté
keket , mellyek illy bóvséges gyfi-
móltsót nemzetcenek. Nem fzói
lok itt a' bűnösökről, kiket meg
békéltetett az íftennel, hanem a' 
hitetlenekről, kiket meg - térített 
6 Sent-Felségéhez. Mivel-hogy a" 
mint bizonyságot téfznek felóle, 
Goa, Kotzinus, Malaka, és Lis-

Yyy y 3 b°na 
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bcma tartományi, fok ezerai ezer 
lelkeket térített - meg az^Iftenhez 
Nap - keleti utolsó orfzágokban , 
kik kőzött fok Királyok, Király
nék j Fejedelmek y és- igen nagy 
Urak voltak. 

14. Utolsó tulajdonsága az A-
poftoloknak , melly tób' tulajdon-
ságokat-is magában foglal az, hogy 
meg - ajándékoztattak az Iftentoi 
azokkal, rmellyek (zfikségefek arra 
az Apoftoli igen nagy munkára, 
tudni.-illikr jóságos tsefekedetek-
ke l , és tsuda-cételekkel r mind a' 
két félék nagy gráditspn találtat
tak Szent Ferentzben, A' mi a' 
jóságos cselekedeteket illeti, mind 
igen- nagyok voltak 6-benne, de 
fo-képpen három jóságos tseleke-
deuek fényeskedtek ő-benne, mel
ly ek fzűkségesbek a'"'többinél az 
Apoftoli. hivatalra,, -mellyben & ma
gát gyakorlottá v nagy alázatofság, 
tárés-, ízenvedés-, Ifteni, és feleba
ráti igaz fzeretet. Az alá?atoíság 
igen nagy volt 5: - benne y mivel 
igen aiá<-valónak•• állította; magát 
lenni. Nagy bunésnek gondolván 
magát lenni-,- fenkinek magát elejé
be nem tette, . mindeneknél aláb-
valónafc Ítélte magát lenni, nem 
volt olly alá-való;,. és el-vetett do
log, 'mellyét magához illendőnek 
nem gondéit lerani: nem: volt olly 
íifzceletes dolog , ha 6 magában 
kítsiny ivólc-is-, mellyre magát- ér
demeinek icélte Volna lenni; noha 
igen nagy úri nemzetből volna, 
sőt a-" raiac Zazpata Kardinál irjta % 

Ferentz élete. 
Návarra Királyának nemzetébSl 
fzármazott vóltr mindaz-által Ia-
diába való tanyában, Szufzai Alfon-
fzus Gubernátor fok kéréffel reá . 
nem vehette, hogy két ízolgát ve- í 
gyen magához, avagy egygyet, b { 
egyébért nem-is, leg-aláb',, hogy 1 
nyilván ne láttatnék' olly nagy mQ. \ 
tőságú ízemély mofbgatni, és tifz- \ 
togatni a' maga ruháját. A' hajó- ! 
ban msnvén Indiába a' tengeren. | 
foha reá nem- "veheté ótet a Királyi I 
gond-viíelö , hogy más ruhát vea- j 
né magára,. hanem gyapjúból fzótc j 
egy vaftag parafzt k&ntőft, h.osr 1 
azzal oltalmazza magát a' hidegek- í 
tői. Indiába érkezvén pedig más ! 
ruhát nem akart viíelni , hanem | 
kenderből fzőtt egy hofeízú fekete- j 
kónt&ft j_ és régi foltos tzepelfisó- j 
köc Uldőzéfeket kí-mondhatat j 
lan íbkakat fzenvedetn; mivei-hogy j 
"ízuncelea a' pogány,. és hitetlen né
pekkel nyájaskodván,, meg nenn { 
"mondhatni, melly igen nagy hamif- j 
ságokat, és boízízuságokat fzem- i 
védett azoktól, r az útzákon a" j 
gyermekektől íbkízor meg-csufols- \ 
tátott ; az afzfzony-állatoktól mint. ! 
valami; hitető rútul meg-fzidalmaz> I 
tátott : fokfzor a-'Fejedelmek ele- j 
jébe - vitettetvén , azoktól-is-mint I 
valami holond raeg-tsufoltatotK j 

i<f.. Végezetre,, kik befzédek-kelj | 
kik gunyolodáíbkkal, kik pedig siV j 
vőkéfekkel, utánna; menvén-, és 
sá>rt,.: port hányván: reája képtele
nül boízízontották écec De fa
képpen az hamis líteneknek két 



Xáverius Szer 
Papjai, Marinari, és Bonzi fokízor 
eíkne-cámaíztoiták a' népet; sót 
a- Királyt, és az lldvart-is reá vet
ték,,.hogy azok-is mint egy bolon
dot , cneg-tsufollyák bmi.-: A' Sze-, 
recsenek ízigetében í d - tázzaízták 
a kóftéget , hogy meg - kövezzék 
•&tet. Melly boízízuságoknak fzen-
vedésében. oily erőffen vifeke ma
gát az Hten Szent embere , hogy 
'még tsak jelét fem mutatta, hogy 
feive haragra indult volna. Sót az 
hitetlenekhez (k iknek lelki ízfik-
ségekért; kivált-képpen válaíztatott 
vaia az Iftentöl) olly buzgó fzere-
cetnek jelét mutatta,. a' mint Kri-

ÜUS Urunk mondgya ? jf-oan, i f . 
v. 13. Nagyob' fzeretete ennél 
fenkinék nincsen, hogy valaki az 
b lelkét adgya barátiért. Mivel
hogy Indiában való lakáfa , és for-
golódkía mindenkor ,«gybe volt 
kapcsolva; életének nyilván való 
veízedelmével. De fö-képpen hat 
dologban vetette életét nyilván
való vefzedelemre az hitetleneknek 3 
és bálványozóknak az Ménhez meg
térítéséért. Elsőbben, a' pogány 
Szeretsenek Szigetébe menvén, és 
ott fok ideig forgolódván. Ma-
fbdfzor el-rontván a' Pogányok 
Templomit, • és azoknak Bálványit 
fel-forgatván. Harmadfzor , nagy 
bátorsággal prédikálván a' Kereíz-
tsnyi tudományt, és nyilván kár
hoztatván , a' pogányoknak d&g-
leletes ord&gi tudományokat, és 

. fertelmes utálatos gonofe életeket, 
midőn a' kófség jelen volna a' Bál 
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papokkal egyetemben, k8vek lé
vén kezekben, hogy meg-kóveznck 
6tet. Negyedfzer, hé aka-v án -men
ni Kína Orfeágba a" Kriítus hitét 
prédikálni, tudván a' vége?éfl:, 
hogy meg keltene halai , f a ' ki azt 
.méréfzlené cselekedni. Otódfzór., 
a' hitetlen , és emberségeden go-
nofz haiófokra bízván életét, kí
vánván Jáponía-Orizágba menni , 
hogy ott-is a' KLriftus hitét prédd-
kállya. Hatodfzor végezetre, fok-
ízorfzolgálván a' betegeknek, kik 
dógleletes el - ragadandó nyavalyá
ban, és peítisben, vagy mirigyben, 
azaz: dog-halálnak "rettenetes .be
tegségébea váltak. Mind ezek a' 
jóságos cselekedetek., a' mint-hogy 
eleven gyámóksi voltak a' Pogá
nyokhoz való nagy- fzerereténeki 
úgy azoknak viiágx>s jelei voltak, 
hogy meg-iímérnék hozzájok való 
nagy ízeretetét , mellyet meg-if-
mérvén órómeft halgatnák ötét, 
halgatván meg - ifmérnék az igaísá-
got , mellyet meg-ifinérvén meg
térnének az Iftenhez. Mivel bizo
nyos dolog, hogy nagy réíze azok
nak a' nevezetes meg-téritéfeknek, 
mellyeket fi véghez vitt , a' Pogá
nyok csudálkozáía volt, hogy lát
nának egy embert, ki olly igen kefe 
minden nyavalyáknak, és gyötrel
meknek fzenvedésére az ók fidvóf-
ségekért , magának femmi világi 
hafznot onnét nem várván. 

16. Szántziámis ízigetében talál
tatván Szent Ferentz , és ott egy 
Szent-egyházat építtetvén, mindea 

nap' ' 



728 Xávérius Szent 
nap Misét ízolgálc abban, mig jó 
egéfségben volt; az fid&nek tóh ré-
ízeiben pedig azokban a'jóságos cse
lekedetekben gyakorlocta magát , 
mellyek néki minden napi , és tu
lajdoni voltak, prédikálván, gyú
róit halgatván, alamifnác kérvér/, 
inkáb mátoknak , hogy-íem maga
sak, fö-képpen a'lzegény leányok
nak , kiknek tiíztefségek veíze-
delcmben forgott: olly nagyépule-
lére mindeneknek , hogy a' Kí
naiak , kik kereskedéíhek okáért, 
jöttek vóít oda", igen tsudálkozta-
nak rajta, és az 6 jeles maga vife-
lésén. A' Szent életnek olly nagy 
t&kéíleteíségére jutott vak Xávé-
íius Szent Perentz, hogy tellyeíség;-
gel az Illeni dolgoknak elmélkedé-
íire adván magát , néha a' fóldról 
tsudálatas-képpen fel-emeítetnék, 
melly 6 néki, midőn a'kőfségaek 
fokasága-előtt Misét ízolgálna, egy 
nebányfzor történt. Kulómb - fele 
nemzetnek, kőtömb-féle igen ne
héz nyelveit, Ifteni tsuda-álcal hir
telen meg - tanúlá. Sokfzor tsak 
egy nyelven prédikálván, kfilómb-
féie nemzeteknek, akár mellyik 
nemzet úgy értette őtet, mint
ha maga nyelvén prédikállott vol
na. Mivel.hogy mindenkor nagy 
ájtatoísággai, és lelki buzgóság-

. gal v az Evangéliumát prédikálta, 
az Ur Iítea nagy csuda - tételekkel 
meg-dicsőké 6tet: a' vakoknak 
latáít adott: • a' tengernek keferu 
sós vízéből annyit változtatott é-
deísé a'kerefzc jelével 3 a' mennyi 
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fit ízáz hajófoknak, kik a' fzom-
juság-miatt halálra ízorongattattak 
fokáig elegendő vóír. Melly vi-
zet fok tartományokba el-victenek 
és az - által fok betegek miagyátt 
meg-gyógyultak. Sok halottakat 
támafztott-fel az életre: kik közöl 
egygyet, ki az élőt való nap el-te-
mettetett volt , ki-áfattatván., a ' 
koporsóból fel-támafztá. Más ket. 
t 6 t , midőn el temetni vinnének 
azoknak kezeit fogván , fz&léinetc 
elevenenmeg-adá. Profécáláfnaklel-
ke-is adattatván néki, fok követke
zendő dolgokat elévé meg- mon
dott, és bé tellyefedtenek. És no
ha az Mentől így meg-ditsőictetett 
vólsa , mindaz - által olly alázatom 
volt , hogy midőn Szent Ignácz-
nak levelet írna , térdein álya á> 
ta azt. 

xj. Kína - Orfzágba akarván 
menni Xávérius Szent Ferentz, egy 
hajóban vala , melly teli volt beteg 
emberekkel, és minden ízíikséges 
dolgok-nélkfil feűkólkődőct, -mind-
az-által meg nem háborodott ön
nön magában, hanem nagy őröm
mel igyekezett ákal-menni Kioá-
ba , hogy ott-is a' Kriftus hitét pré-
dikállya; és noha minden-napi ele-
del-nélkfil ízflkólkődőtt , mindaz
által meg - fzerződék egy Kinai 
emberrel, hogy őtet a.' hajóban ál
tal vigye Kinába. így lévén a 
dolog, ezer őt-ízáz ötven-négy 
efztendoben , Szent András havá
nak húízadik napjánjg roinek-után-
na Misét ízolgála, égy haálos hi

deg. 



Xávérius Szent 
deg-lelés roh'ana reá., mellytSl fe-
lettéb gyötrettetvén, az ágy feae-í 
kébe esek, ugyan azon hajóban. 
Ki-viteté magát a.' földre két ifiak-, 
által, kik néki tárfai, és tanítvá
nyi voltak,, holott egyéb hajléka 
nem lévén, fa ágakból tsinákatötc 
egy rofe gunyoba véyé magát-bé, 
mellyben* lévén inkáb1 kezdé ótet 
a'hideg-lelés gyötreni. Nem volt 
tsák egy cárfa-is a' ki ótqt vigafz-
talná, mert,a' két ifiak, kik yélé 
valának,. kénízerittetének el-mcnni, • 
hogy magoknak , és néki eledele 
kereffenek. Még-is inkáb öregbed-
vén betegsége, a' ízavától, és tefti ér
zékenységitől- is meg-foátaték/Az* 
után meg-könynyebbedvéri, nem 
volt néki egyéb foglalatofsága, ha
nem literinél való beízélgetéfi, min
denkor a' Kriftus Jésusnak ajánlván 
raagát, és a' Szentséges Szűz Má
riát fegétségöl hiván 7 nagy aláza-
tofsággal, és bizakodáífal, és lelki 
nagy örömmel. Karátson havá
nak máfodik napjáig tárta betegsé
ge , akkor egy FefzSletet kezei
ben a' mellyen, és a' ízivén tart
ván , és belsó ízavaival a' Jésus, és 
Mária nevét kiáltván, és ez igéket 
gyakran fzájában forgatván: Jésus 
3EXividnak..Fia könyóröly én-rajtam. 
jésusnak Szent Aanya mutasd A-
nyámnak magadat y a' gunyóban 
egy alá-való lasnakon, fzegény ala-
tson ruhákban, minden emberi tár-' 
faság - nélkül , ki ótet vigaízeaka 
volna , minden ízükséges dolgok
tól meg-fofztatva, ki-adá lelkét az 

Sbcnitk Elete, 
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Mennek. Ez a' halál adaték 6 né
ki,, amaz hellyett, mellyet olly igett 
kívánt, tudni-illik, Martiromságot 
ízenvedni a' Kriftusért. 

lg- A'Xávérius Szent Ferents 
hólt-teftét, noha kétfzer elevent 
mélzbe takarták volna ,. mindaz-ál-
tal fok , holnap, allatt femmi rotha-
dáft nem fzeijvédett, sót igen ked
ves jó illatot terjefztett-ki. Mellyet 
mikor Malakába alá vittek volna , 
a*, igen mérges, dog-halált el-ól-
totta abban a' tartományban. Vé
gezetre mint-hogy minden földe
ken, nagy tsudákat tett az Iftea 
az ó érdemiért, Tizen-ötódik. Ger
gely Pápa a' Szentek Lajftromába 
fzáiriláE ótet. A' tőb fzámtalan 
tsudákról pedig, mellyeket tsele-
Jíedett Xávérius Szent Ferentz, 
az Úr Jésus Kriílus nevében , ez 
világon élvén, emlékezetet nem; 
téízünk moftan, mivel igen hófz-
ízü lenne iráfunk. Kevés üdó alatc 
egélz Indiában, az-után pedig Eu
rópában ki-terjede hire ennek a. 
nagy Szentnek; minden rend-feéj. 
népnek nagy. örömmel beízclget*1 

vén a' tsuda-técelekról, melíyekee 
az Iften az 6 érdemiért tselekefztk. 
vala, nieg-akarván ditsóiteni őtec. 
Annak-okáért minden fend-béli em
berek ájtatofságra -indulának. A' 
P&ípókók, Prélátufok, és a' Papok'. 
prédikállyák vala az ő ditsiretit a' 
köfség elöte .* nyilván való helyek
re ki-téízik vala az é képeit; és 
némellyek fzüntelén a' magok nya
kokon hordozták azokat, ájtatof-

Zzz z ság-
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sagtól vifeicervén. Még a' Pogá-
nyok-is néki ajánlottáR magokat: 
fogadáft tettok, és (zarandokságba 
el-mentek a'Szene Ferentz. Szenc-
egyházaic meg-látogatni, és azokat 
a' helyeket, a' hol az & nevezetes 
képéi vókak. A' Trávánkorai Ki
rály halván a' fok tsuda-- tételeket, 
mellyeJcec az Iften Xávéri^is. Szent 
Ferentz Szent-egyházában tseleke-
dett, ó-is egy Szent-egyházac épit-
tete ennek a* ditsóséges Szentnek 
tiíztefségére, és nagy gazdagságok
kal meg-ajándékozá azt. Egykor 
a' Pogányok ki-fitvén a* Kereízté-
nyek-elíen, kőrnyós-kőröl tizen-két 
Templomokat fel-égetének a' Ke-

refztenyek ellen való gyűlölség
ből r mindaz-által azt a' Templomát, 
meliyben a' Xá-vérius Szent Ferentz 
képe tartadk valá, meg nem gyúj
tották , sőt botsfilettel tiíztelték 
azt, és Őnnón magokat e' Ditsó-
séges Szintnek ajánlották, és-.fet; 
gitségül hkták őtet. Adgya az Ir
galmas iften, hogy mi Kereízté-
nyek lévén, ne tsak világi el-mu-
landó jókat vehefsfink 6 Szent Fel
ségétol y e' Ditsóséges Szentnek 
kőnyórgéíe, és érdeme-áltai j ha
nem kivétvén példa adásáé, a' jó
ságos tselekedetekben , hókunk-
után vehefsfik - el az Órők életnek 
ditsóíséges Koronáját. Ámen. 

Borgia Szent FERENTZ életé. 
I . QZent Ferentz Gándia tarto-

l 3 mátlyának Negyedik Hertze-
ge, Borgia János Atyától, és Arrago-
nia Joansa, Ferdinánd SpanyolKi-
rály onokája Annyátóí fzáletett. 
Gyermeki élete után , mellyet az 

-Attya házának tekintetes tselédi-
kőzőtt tsudálatos ártatlanságban, 
és kegyefségben vifelt; elsőbben 
otódik Károly Tsáfzár Udvarában, 
az^után Katalonia tartományának 
goqd - vifelésében, tsudálatosb volt 
SCerefztényi jóságos tselekedetek-
nek , és íanyarú Szent életének 
példáival. Midőn Ifabella Tsáfzár-
nénak hólt teftét a' Gránáti ko
porsóba vitte volna, annak ortzá-
ját igen éktelenül el-vákozva lát

ván, és minden halandó állatoknafc 
ifzonyú romlandóságát meg-gon-1 

dolván, fbgadáíTal kótelezé magát, 
hogy Jeg -első alkalma toísággat 
minden világi dolgokat még - vet
vén, tsak Kriítus Jésusnak Kirá
lyok Királlyának akar ízolgálni. 
Horniét olly nagy eló-menetelt tere 
a' jóságos tselekedetekben, hogy 
fok . orfzágos dolgai kőzött , Szer
zetes életnek igen hafonló formá
ját vifelvén, a' Fejedelmek tsudá-
jának neveztetnék. 

i. Mihent a1 felesége Eleonóra 
meg-hala, mingyktbé-méne a' jésus 
Táríaságába, hogy ottan bátorsá-i 
gosban, élhetne, és a' méltóságok? 
ra vívó utakat bé* zárná a'Szer-



Borgia Szerit 
zecl fögádáfokat közbe vetvén; 
méltó bizonyára, kit fok nagy Fe-. 
jedelmi emberek a' Szent élet ke-> 
menységének bé-véteíébep követ? 
aének: sót maga-is Ötödik Karolyi 
Tsáízár meg-valotta, hogy kalauz; 
vóít néki az Impérium meg-veté-, 
sere. Abban a' Szent életnek ke
ménységében Szetít. Ferentz : bój% 
EÓiéfekkel, j&$ láqtzokkal , igen 
darabos íz&r-'zíkokkal, hofzízú ke-
fefv"«fs vereségekkel, igen, rövid. 
álommal, tulajdon teltét utolsó 
Öfztővérségre; hozta. Azón-kiv&í 
íemmi faradságoknak- nem engedett 
magának ,meg-győzésére,,és a' lel-

, kek udy őrsége meg-ny érésére.. An
nák-okáért oliy fok jóságos tsele-
kedetekkel meg - erőiiíttetvén , el
sőbben Szent Ignátztól Spanyol-
Orfzágra Generális Kommifzízáriufsá 
tétetett. Nem fokkal az-után az 
egéfz Jésuita .Táríaságtól (noha 
nem akarta) Harmadik Generális 
Prépoftá válaíztatott- Melly tifzt 
vifelésben a' Kerefztény Fejeddmek-
iiek, Szentséges Komái.Pápának, 
pkofságga! , és jó erkőlts&knek-̂ s 
fzentségével igén kedves lévén, 
fok házakat épített, fokakot job
ban, ki-cerjefztetc, minden helye
ken. JLemgyel-Orfzágba, Tengeri 
Szigetekbe, Mekfcika, és Peruána 
tartományokba, a'Tárfaságbéli Páter 
Jeüiitákot bé-vkte: más tarromá-
nyokba-is Apoftoli férfiakat káld-
yén, kik prédikálláfokkal, faratsá-
gos munkáikodáfokkal, Véreknek 
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ki-ontásával, a'Komái közönséges 
régi igaz hitet ki-terjefztették. j 
>t _ 3-, Ő magáról olly alázatos ét--. 
leiemmel volt, hogy bűnös neyc&. 
akart „magának tulajdonítani. A* 
Szentséges JKosnai Pápáktól gyak
ran néki ajánkatott bárfonyos KárT. 
dinálságot, alázatoíságnak győz
hetetlen áihatatoíságával eliene-
möndyán, .fel,kém vette. Szeme
tet ki fepreni , házanként kenyeret 
kuldúlni, betegeknek fzoígáliM az 
Ifpitályokban, a'világot;, és ön
nön magát meg-utálván, győnyöi 
rüség yólt néki. Minden napo
kon fok órákig ízűncelen . itnádka*. 
zott. Gyakron nyókz , néha- TÍZ 
napokon mennyei elmélkedéfekben -
foglalta magát. Minden nap Tzáz-
fzor térden alva imádta az Ur I-
ítent. Soha Szent Misét ízolgálni 
el nem múlatta. Az- Meni buz
góság,, melly tői fzive gerjedezett, 
magát ki-jeientette ; néha a' Szent 
Áldozatot fel-mutatván, vagy pré
dikálván , az ortzája fényeskedni 
láttatott. A? Kriítus Szentséges 
Teftét az Öltári Szentségben, ho
lott titkon tartatott; Illeni jelen
tésből meg - ércette. Aleklzánder 
Kárdinálnak , úgy - mint Apoftoíi 
Követnek a* Kerefztény Fejedel
mekhez, hogy a' Pogány Tőrök-
ellen egygyet értsenek, Ötödik" 
Szent Pius Pápától társúj adatott. 
A''melly kemény utat, már erei
ben igen meg-fzakaízkodván, en-
gedelmefségböl fel-vállalta. Melly-
, Zzz z, % ben, 



7 5 * - Szent Nériui 
-ben életének folyását, Romában a' 
mint kívánta vala, boldogul el-vé-
gezé 4 életének hatvan-kettődik_i 
efztendejében, Üdvözítő Kriítus 
Urunknak pedig ezer őt ízáz hecv 

ven-ketcődik efztendejében. SzSz 
Szent Teréíziától, ki az 6 tanátsi-

Szent Nérius 
Summába foglaltatott Bagmts Ti-

nweus-áltaL 
I . QZent Elep Florehtzikban Ne-

»3 mes Atyáktól fz&leték. Az 
Attyát Nérius Ferentznek, az An-
riyát Lukrétziának hittak. Kitsin-
ségétől fogva, igen engedelmes 
volt a' fzöléiriek ;, * betegségében , 
és egyéb nyomoruságiban nagy tö
rő fzenvedő Gyerfnekségétől-
fogva [mindenkor gyakorlottá a* 
Szent-egyházakat, és nagy őröm
mel halgatta az Iften igéit. Ter-
méízetében , és erkóksiben olly 
kedves, kellemetes volt, hogy min-
nyájan fzerették őtet. Az-után ti
zen -nyólcz eízcendős lévén, el-
kfildé Őtet az Attya, kalmárságot 
tanólni, remélvén, hogy minden 
jóízága ő reá maradna, fenki más 
nem lévén, a' kit az illetne. De 
a'Filep ízive nagy kívánságtól ger
jedezvén , hogy tellyefséggel a' Kri-
ftuft kőveíTe, és azért minden gaz
dagságoknak nyereségét meg-utál
ván j hogy könnyebben (szolgálhat
na az Iftennek, távúi lévén az Át* 
tyától, Romába méné, holott csu-

Filep életé. 
val élvén, Szent férfinak, Tizen
harmadik Gergely Pápától, K.ri. 
ftus hiv fzolgájának hivattatott. 
Végezetre fok nagy tsudákkal di-> 
tsőittetvén, a' Szentek közibe irat* 
tátott Tizedik Kelemen Pápa-
által. 

FILEP élete. 
dálatos Szent életet vifeíe. Egy 
ízer evett napjában : akkor-is tsak 
kenyeret, valami kevés olaj-fa gyű-
mőlesével, vagy füvekkel, és vi* 
zet ivott. Igen alatson köntös
ben járt , és egyebek táríaságát el
távoztatta ,• egy kis kamarába re-
kefztvén magát, napokat, és éc-
fzakákat imádságban töltvén, Men
nyei édeíséggel örvendezett. Melly" 
dolgokat nehezen ízenvedvén az 
Ördög, fok-képperi kezdé hábor
gatni őtet: egykor a' többi között, 
némelly gonofz étető embereket fel-
indita, kik véletlenfil tiíztátalan_* 
dolgokra kifzteték őtet: de Filep 
mingyárt meg-emlékezvén az Iften 
igéjéről, úgy kezde befzélleni a' 
lelki dolgokról, hogy nem tsak 
magát, hanem azokat-is meg-fea-
baditá a' véteknek vefzedelmétól, 
és lelki ;tőredélméfségre hozá őket. 

i. Fĵ ogy alkalmatosbbá tenné 
őtet az Ur Iften, a' mire válafztot-
ta vala , azt fugállá néki , hogy a' 
Filoízofia, és Teológia tanóMbaa 
foglalná magát , mellyekben az ő 
tanóló tárfai között , mindenkor 

olly, 
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©Ily ízép értelmet, és éles elmét 

: mutatott, és oíly tifzta igyekezet \ 
ben, 's ártatlan életben tartocta 

' magát, hogy a' Meíteritól, és e-
gyebektöl nagy böts&lettel', és fze-

. retettel tiízteketett. Soha ehnem 
múlatta az 6 lelki gyakórlatofságk. 
A'töb tanóló tárfaival a1 difputá-
láfokban jelen vóít nappal, de tsak 
egyedöl vigyázott éjjel a' Szene el-
mélkedéfekben: gyakran meg-láto-
gacta a* hét Szent-egyházakat, el-

. méjét tellyeíségel fel-emelvén az 
Iftenhez. Annak-utánna el-végez-

* vén tanóláfit, hogy inkáb'ó K.ri-
ftushoz ragafekodgyék, ki fzönet-
len hitca ötét 3 minden akadéktól 
meg - ízabadúlván , eladá a' köny
veit, és közel hufzon - három efz-

- tendős korában, tellyefséggel az 
imádságra adá magát, tsak nem 
mindenkor íirván , és foháfzkod-
ván; és a' mint lehetett, el-távóz-
tatván az emberek táríaságát, e-
géfz étzakákon a' Kalifztus tzinte-
remében vigyázott, és ha néha az 
álom miatt meg-nehezedett, a'hét 
Szent-egyhazak közül, valamellyik-

. nek tornktza-alatt nyugodott. An
nak felette Xzántelen meg-látogatta 

, á' betegeketazlípitályokban, vigaíz-
talván, és nagy ízeretettel fegécvén, 
kiváltaképpen azokat; kik a'halál
hoz k&zel voltának. Ez-úkáért 
meg-ujíttaték Komában a' régi el
hagyatott ízokás az Ifpkályok lá
togatásában. Hogy pedig az 6 é-
des be&élgetésével, a' vétkeket el-
hagyaíTa az igákkal9 és a' jóságos 

s Filep élete. 755 
ts elekedetekre édefitse 6ket, gyak
ran el ment a* várafnak közönsé
ges helyeire, úgy-mint lakodalom
ba, Ifpkályok ba, és egyéb hafon-
ló helyekbe; és fzánt - fzkndékkal 
barátságot fzerzett némelly gonotz 
életű emberekkel, hogy a' vétket 
el-távozeaíla vélek, és járribo" élet* 
re hoziiafía őket; noha az> afzlzony 
állatokkal való nyáiaskodáft fzor« 
gatmatoíTon távoztatta, fék vén af 
maga tifzta életét. -

3. De nem fzenvedhetvén az 
Ördög , a' Szent Filep nagy elő* 
meneteíéc, íbk tsalárd mefterség-
gel akará ötec el-ejteni; néha ret
tenetes ábrázatokban meg jelenvén. 
éjjel, hogy Ótet meg - rettentse 1 
néha pedig egyéb' ábrázatokban, 
hogy tifztátalan gondolaeokra in
dítsa ötét. Egyfzer a' t&bbi kö
zött, fel-indita némelly tifztátalan 
jfiakat, kik bé-jreke&ték ötét egy 
kamarába két tifztátalan életű alẑ  
fzonnyal, hogy el-vefztetnék véle % 
ha lehetne a' fz&zeíséget : de ő 
mindenkor az imádság által Iften
hez folyamodván , győzedelmes 
vóltá Az-után harmintz efztendós 
lévén, mi Jön nagy 1 Iki buzgóság
gal a' Szent Léleknek könyórge-
ne , olly nagy Illeni cr5t érze ma
gában , 'hogy tellyefséggel féi-ger-
jede, és gyúladaaz Öízive j m-jlly 
mintha az Eg-felé mingyárt fel
akarná emelni a' nehéz tefter, ug
rándozni kezde a' mellyében, ágy, 
tiogy hoízfzú ideig el nem fzenvedhet-
te volna azt a' &iy-dobogáft, ha a£ 

Zzz z 3 Iftea 



734 Szent Nérius Fílep életé. 
Iften tsudáiatos - képpen a' mellyéc 
ki nem terjefztetce volna, fel-emel-
•vén néki bal-felól a* mellyé tson-
tyai t , hogy- fzabadon tapfolna a' 
ízi ve kívánsága - fze r én c. 

4 . Annak-ucánna egéfz életé-
t»en, annyi lelki vigaíztaláfial,és men
nyei édefséggel bővelkedett, hogy 
noha 6 alázacofságtól vifelcetvéii .,-
minden fzQrgalmatoísággai titkolta 
azt a' nagy lelki buzgóságot, mellyee 
az imádságban érzett? mindaz-által 
gyakran el-ragadtatoc lélekben, és a' 
földről? tefteftőlífel-emeltetett a' le
vegő égbe,. a' mint fokfzor látták 
mafok ,: noha maga: eízibe nem vet-: 
•te. Bé-télvén azért a' Sz. Lélek ma-
lafztyáva), minden nap nagyöb' buz
gósággal.foglalta magát felebarátinak 
ízolgaMtcyában. A' többi -kózőtt 
egy Sz. élecó Pappal, fok embereket 
gyűtóct-bé azííten templomába: kik
kel a'Szentségeket gyakorlottá; és 
minden holnapnak első Vasárnap-
Ián el-kezdették a1 negyven óráig 
íYaló kőnyőrgéít. Sz. Fílep egéíz ét-
feakákon vigyázoct, és példájával, 
'& ájtatos beízélgetéfekkél, fókákat 
ájtatofságra indított ; „nérnellyeket 
pedig a'gonoíz. életből jó.életre 
hozott. Annak-utánna a' Jubileum 
cíztendejében, i ^ ^ - b e n meggon
dolván Filep a' toh táríáival, hogy 
íbk ízegény jövevények , nem lé
vén fzáííáfok Komában, kénfzerit-
tsctek az. útzákon, és piatzokon 
fekfinni: el-menének fél-kerefni 6-
kec a' várafon, és minek - ucánna 
bizonyos házakhoz bé-viccék volna 

éket , nagy fzeretettel gondot Tw 
feltek reájok, minden fzökságes 
dolgokban. Melly példától1 fokán' 
fel-indittacván, bé-akaránák menai 
a' Filep Tárfaságápa, ki bé-fogad
ván ókét, azc rendelé, hogy bizo» 
nyos. házakat fzerzenének , mel-, 
lyekben nem tsak a' Szent efetea-
dőben, hanem minden fidőben, fo.s 
gadnák-bé az idegen földön járú-\ 

• ka t , és három nap tartanák éledek 
lel. Eshafonló-képpen tseleked-! 
nének a' betegségből fel-gyógyult 
emberekké! , kik az Ifpitályokbol 
ki-jőttenek, hogy jobban vlízíza. 
nyerhetnék erejekec. Es így kez* 
d&dék a' Konfráternitás, az az $ fe 
tyaflságnak Táríasága. 

5. Midőn azért Filep , illyea 
Szent tselekedetekben magát gya-
korlaná, meg akara az tlr Iftea 
mútacni, melly .igen kedves volna. 
ő-elótte. Az-okáért egy nemes, 
de nyomorúk afzízony házáho^ 
menvén egy éjjel, annak eledelt 
fzerzenj, tórtériék, hogy egy febef-
fen reá, jövő kftsinak helyt, akar
ván adni, be!-esek egy igen 'melly 
verembe , de tsudálatos-képpen az 
Angyaltól meg-tartaték,„ és min
den sérelem - nélkül hajánál fogva 
ki-húzacék onnan. Nem fokkal 
az-után egy Angyal, ízegény en> 
ber képében, a)an-ní>.át kérvén tőle, 
midőn adni akarna: monda az An
gyal: EQ mcg-akarám látni , mic 
tselekednélj és mingyárc ei-enyé-
ízék. Igen kívánván Szent Filep 
a' magáa való éleset s ha az Iksa-

aek 
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nek úgy tetízenék , hogy magát 
inkáb ó-hbzzá kapcsolhatná, midőn 
buzgó kívánsággal könyőrgene, 
nuicacná-meg az Ur Itten, mellyik 
életet kellene magának vákfztani; 
egy reggel meg - Jelenék néki Ke-
reíkeló Szent János , mondván: 
Fiiep nem csak magadra kell vi
gyáznod, hanem felebaráridnak fid-
vöfségére-is. Nem fokkai az-után, 
meg-jelenvén néki két lélek , ,'di-
tsőfségnek ruhájában, és egygyik-
nek egy kenyér lévén kezében, ki 
úgy látfzék néki , mintha egyéb 
étkek nélkül*, csak azt a* kenyeret 
enné; éíj illyen ízózatoc hallá; az 
Iften akaíattya Filep, hogy te a':. 
Váras középén úgy élly, mintha 
a' pufetábari volnál 

6. Az-után a'Gyóntató Atyától 
tanátsoltatván f Pappá lén har-
mintzrhat-eízend6s korában , és: a' 
Szene; Jéíőnimus I Szenté-egyházába 
mene lakai , a' hol néáieljy.-,Szent 
41et6" Papok laknak vala. Nem
akart fémmit egyebet, hanem egy 
kis pufzca kámarácskát, a' hol ha-
fönló.fanyarú életet viíelt , minc 
az el6tt?! és minden nap Misét rrton-
dott , mikor beteg nem volt. Tsu-
dálatos dolog, meljy nagy vók a' 
mennyei., édeíségeknek .fokasága/3 
mellyet érzet Misét fzolgMván. Es 
noha minden fzorgalmatofsággal 

. titkolta lelki buzgóságit, tnindaz-
által Hieg; nem tarthatta magát az 
ájtatos, kóny -huliatáfoktól. Néha; 

• Misét mondván, kénlzerittetett-
• fcieg-állani, mig a' teítéoe& ereje. 

s Fiíej) élete. f_.%%-.. 
meliyet a'Krífius Jésüs ízereíme ek 
vett vifzfza-térne. És fokfzor mi
kor a' Kriftes Szent Tettét, és Vé
rét íel-mutatta, úgy el-ragadtatote 
lélekben az literihez, hogy alig bo-
tsáthatta-le a'kezéit. . Néha pedig 
a' Misét el - végezvén, úgy el - ra
gadtatott lélekben, hogy az ö te
tte úgy látfzoct, mintha meg-hók 
volna. Hogy a'lelkeket a' Kriíius 
Jésushoz hozhatta-, oily fzorgaltria-
tos volt a' gyónás halgatáshan , 
hogy magáról el-feletkezvén, csak 
alig tudott el-menni a" Gyóntató, 
fzékböl; az-okáérc ízátntalan fok bű
nösöket meg-téricett; és ő általa íök 
férfiak, és aízfzony-állatok lettének: 
Szerzetetekké. .. „ 

7, Mind ezeket, nehezen fzen--
védvén az ördög, fok álnok me-
íierséggel akarta raeg-csalnt Szent, 
Filepet: a'többi között, egy tifz-
tátalan afzfzonyc fel-indka, ki ne-, 
héz betegségben tetteté magát len-. 
ni, és ö-érette kúlde, mintha meg-*-
akarna ö-hozzá gyónni: ©da méné 
a' Szent Atya, da a' fajtalan aíz-
fzony, xsak nem mezítelen, olíy 
vékony gyolcsba vók ölcőzve, hogy, 
fzemérera ki-is mondani: mellyec 
látván a' Szent jámbor, míngyárt 
el-füta onnan-' és nem csak meg-
ízabadúla a'késértettői ? hanem illy 
jeles cselekedete által, meg-nyeré 
az Iftentól a1 tiíztaságnak ajándé
kát , úgy, hogy az-után, harmintz 
efztend^nél továb' • élvén % íoh^ 
femmi éfztönét a' tettnek nem ér
zette , .és, ínég éjjeli íerteztetéft. 

feia-
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fém ízenvedett. Az-okáért min
den nap inkáb' nevekedvén a' Sz. 
Filep életének hire az o prédikál-
lkGnak intéíit&L, és életének példá
jától, fok fo -emberek fel-indittat-
ván , ó hozza adák magokat, gyaT 
korolván a1 Szentséges Szakramen-
tömokat, és az Iípítályokat meg-, 
látogatván felebaráttyoknak nagy 
épőletérer kiket olly nagy édefség-
gel, és okofsággal igazgatott Szene 
Filep, hogy femmi nehéz dolog 
liem- lehetett volna , mellyben 6-
Xkéki- 6r&meft nem engedtek volna. 
Es íokan kevés fidó alatt olly te-
Mélletes életre jutának , hogy hól-
tfek-után nagy dits&ségben jekn-
«ek-meg néki. 

$. Az fid&ben némelly ékkel a' 
tanítványi közül , Indiába akara 
menni az Evangéliumát prédikál-
lani: de hogy jobban meg-tudná 
4' dologban az Iften akarattyát, ta-
Bátsot kére egy Szent életű ember« 
r&l, ki három nap múlva, azt fe
leié néki, hogy nem Indiába, ha
nem Romába hivattatott volna a' 
Kriftuftói, mivel Jácásban' így je-
lentette-meg néki Szent János E-
vangé;ifta: által. Mellyet halván, 
az Iften akarattyához akará magát 
alkalmaztatni, 's meg-marada Ro
mában , és foha töbíz&r másúvá 
nem ment,-íem a1 baráti, ftm at-
tyafiai -látogatására, egyébre nem 
igyekezvén, hanem az Hr Jésus 
Xriftus íízolgáíattyára, és felebará-
tihak;'"épfiletére. Mint-hogy min-
rien nap nevekedett a?' hozzája me-

Filep életé. 
n6 népeknek fokasága, kik ótet 
halgatták, némellyekec a' tanítva/ 
nyi kózül erre a' Szent gyakorla. 
toíságra válaízta, hogy az Iften igé
jét hirdetnék, kik kózőtt Ferentz 
és Báronius vókak, kik az-utátj 
az Anya-ízent-egyház Kárdináli lec-
tek, és egyebek. Kiknek prédi-
kálláíbk-után, némelly meg-mon-
dott dolgokat e!6-hozott. Szent K* 
lep, és kinek kinek külőmb-féle 
§.ép lelki dolgokat,' vagy intéfe-
két adott eleibe , és egy .r&vid 
nyájas befzéddel, mindeneket .fel
indított az Iften fzeretetére, ma
goknak , és minden világi dolgok, 
nak meg-uiálására. 
- p. Hogy pedig az 6 halgatoi-
tói a' véteknek alkalmatofságát et 
távoztatná, azt rendelé, hogy a' 
farsang napjain, mikor kózónsé-
geíTen az inak hiúságok - után jár* 
nak, mennének-el véle a' hét Szent
egyházak látogatására : mélly dol-. 
got r6vid udó alatt meg-ifmérték, 
hogy az Iften fugallotta vólha né
ki, mivel noha elsőbben harmin-
tzan ha voltak, a' kik azt tseleked-
ték, nem fokkal az-után úgy meg-
fokafodának, hogy ezernél-is töb
ben voltának. Azt nyerte.ez igye
kezettel, hogy az ifiak nem tsak 
meg - oltalmazták magokat az ör
dög kezeitől, hanem ^fzolgklatot 
tettének az Iftennek. Es az egéfz 
protzefzíziot, olly rendeífe% és nagy 
lelki erőmmel véghez vitte, hogy. 
fókáknak nagy lelki épületet fzer-
zetc. De ez a' jó tseiekedet men*. 

nél 
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• né! inkái)*- tecfzeEt a' jóknak, an-' 
nál inkáb' vifzfza - tetfzet az iri
gyeknek , és gonofzoknak. Az-
okáért a' Pápa Vikáriufsánakhamif-
fan váciolák ótet, mintha nem csak 
tifzt kívánó,-és kevély volna,"ha
nem valami újságokat, és új.vvál
latokat kezdet volna , és öízve-
gyüjtvén az' embereket hitegetné. 
Hivatá étet a' Vikárius , és nem 
tsak kemény fzókkal meg-dorgá-
lá, hanem tömlótztzel-is fenyegeté 
ö té t , ha afféle dolgokat el nem 
távoztatna. Es meg - parantsolá 
néki , hogy mikor hivattatnék , 
mindenkor maga eleibe kellene 
menni, és azon-kőzbe tizen-ét nap 
alatt, fe gyónáft ne halgatna , fe 
ne prédikálna , új fzabadság-nélkül. 
Melly dolgokot halván, fémmiben 
ipagát nem menté, hanem víg or. 
tzával felele, hogy minden dol
gokban-, mellyeket az Elől-járói 
néki parancsolnak, kéíz volna en
gedelmes lenni, nem lévén néki 
egyéb dologra igyekezete, hanem 
a' Kriftus jésus tifztefségére , és 
lelkek űdvöfségére. Melly befzéd-
ért inkáb', tpeg-haraguván á' Pre
látus, mingyárt ki-veté ótec ma
ga-cl&l. 

10. Nem tsak a' világi embe
rektől , hanem az Egyháziaktól, 
kik Szent Jéronimus Kalaftromá-
ban véle egygyött laktak, egye
beknek hamis vélekedéfitol inge
reltetvén , igen üldöztetett, és nyo
morgattatott ez a' Szent Atya. 
Mindaz-által nagy békefséges tfi-

Szcnttfc Eltte. 

i Filep élete. 737 
réiTeS, és csudálatos őrömmel fzerr-
vedte mind a' bofzrzúságokat, és űU . 
dózéfekec , fokkal nagyobbakra 
méltónak kilvén magát, és azt mon
dotta : Azért 'engedce-meg az Itten,- . 
hogy úgy bánnának ö véle, hogy 
alázatos'lenne. • Annak felette men
nél jobban lehetet, mentette azok
nak fzerzöit, kivált-képpen ollya-
nok •előtt,, kik onnét ^ meg-botrán
koztak volna: .könyörgött az literi
nek , világofitaná..- meg fziveket, 
hogy vennék étiekbe magekat a' 
vétkekről. Nem fokkal az - után 
a' Pápa VikáriufTa magában fialván, 
és a' filep fzavait jól meg - gondol
ván, tsudálkozék az ö nagy aláza-
tofságán, és immár bizonyos lévén 
az ö ártatlanságáról, és az 6 eilen*. 
sjéginek'hamis vádolásáról, vifzfia-
botsára őcet az elébbi állapottyára. 
De egy nagy méltóságban 'helyhez-
tecect ember, ki igen kemény lé
vén , és meg nem fz&nvén a" Kri
ílus fzolgáját üldözni, véletlen ha
lállal meg hala. Mellyec meg-ért
vén az emberek, ujjabban nagyoöf 
buzgósággal kezdek a' Szent Filep 
Kápolnáját gyakorlani 7 kiket 6 
mind bé-fogadoct, meg-gyónca.toct, 
és olly nagy fzeretetcel íegétec, 
kinek kinek terméfzeeéhez magát 
alkalmaztatván _, és fbha el nem 
fáradván , ' hogy felettéb' tsudálá-1 

tos dolog vók. Nem kiűeb' íze-
recett&I vifeketec a' betegekhez, 
és az balálhoz közel lévőkhöz; mi-
vel-hogy azokaak nagy fzeretettel 
való látogatáíin, és vigafzialáíirj 

Aaa aa kivöl 
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kívül némeflyeknek egéfséget nyert 
kőnyőrgéfivel az lítentől: máíbkat 
tneg-fzabaditott az igen nagy. kisér-
tecekc&l ,- egyebekből pedig ki - űz
te az ördőgöc , és mindeneiének, 
mennél jobban lehecec, fegécséget 
nyújtott, 

n . De a' leg-tsudklatosb', nem 
tsak azokat fegétette , a' kik jelen 
vóleanak véle, hanem azokat-is r 
kik távúi vókanak tőle; meg-je
lenvén nékik, és csudálatos-kép-
pen meg-ízabáditvan őket , fok ve
szedelmektől. Egy ember Romá
ból Neápolisba menvén, és a ' tol
vajoktól meg-ijedvén, a' tengerbe 
xigrék; midón el-kezde merülni, 
fegétségfil hivat Szent Fiiepet, ki-
meg-jelen vén néki, az hajánál fog
va ki-húzá ötét a' partra , -és meg-
fzabadjtá. Más ember pedig a' teli
nek késértetét (zenvedvén, ö-hoz-
zá folyamodót elméjével , ki éj
jel roeg-jeíenvén néki , meg-fzaba-
ditá ötét a1 Kereízt jegyével. A* 
zon - közbe minnyájan csudálkoz-
ván az ó életén, if&t- elitendö-
ben a'Fíorentziaiak fzorgalmatoíían 
kerék étet , hogy az ö Anyaszent
egyházaknak Páfztora lenne, kik
nek kérésére,, minek-utánna fzo-
káfa-ízerént hofeízú imádságot tet 
volna, némelíyeket az ő tanítványi 
közöl Papokká fzenteJtete, és oda 
kűldé őket a' gGnd-viíeléíre Í Ő ma
ga nieg-maradván a' Szent Jéroni-
mus Kala (iramában, az hol a' töb' 
tanítványi véle egyetembe egyen
lő akarattal laktak , egyébre nem 

; Fitep éltté. 
igyekezvén, hanem tsak az Iftaj 
akarattyának bé-tellyefitésére, mm. 
denekben a* Sent Filep tanáttsác 
követvén, mint Áttyokét, és Páfz-
torokét, kit igen (zerettek, és tiíz-
teltek, minden nap hozzája men
vén , ki olly kedveffen igazgatta 
Őket, nem parancsolattal, hanem 
kéréffel, tiogy a' mit akart azt cse
lekedte vélek: a' ízerecetnek kö
telével olly igen- egybe - kaptsoíta 
őket, és úgy feí-gerjefztette az I-
ften fzerelmére, hogy minnyájok. 
nak egy fzívek volt, és egy lelkek. 

l a . De hogy a' lelki életnek 
bizonyos formáját bé-hozná kózik* 
be, minnyájoknak akarattyából né-
melly rendeleteket fzerze , mellyé-
ket orőmeft meg - tartván , nagy 
buzgósággal munkálkodtak az Űr, 
ízölőjében, gyónáfokat halgatván••j-
és egyéb Szentségekec fzolgáltat-
ván , mindenek nagy lelki épöle-
tére. Ebéd után-is bé- mentenek 
a' Szent Jéronimus Templomába, 
az hol minden nap négyen azok»k&-
zöl, kiket a' végre válafztottak, 
ízép incéfeket tettek, meílerséges 
beízédet, és kérdéfeket 4iátra hagy
ván, egyögyá-képpen a' jó erköl
csökhöz tartozandó dolgokról ízol-
lottak , és kivált-képpen a'Szen
tek példájával igyekezték az em
bereket az Itten ízolgálattyára ger-
jefzteni. De meg - irigyelvén az 
ördög a' nagy lelki gyámőlts&tj 
íel-indita némelíyeket , kik ha-
mifían vádolkodának Ötödik Pius 
Pápának, mintha Filep kép - mu-



Szene Nérii 
tacó volna, és meg-engedné, hogy 
a' minden napi intéfékben, bo
londságokat, és hiúságos do'go-

'itat mondanának., Mellyet halván; 
Í Pápa, két tudós , és fzent életfi 
Atyát válaíztata ,"kikre a' dolgot biT 
zá , úgy pedig, hogy egygyik fe 
tudná a' maiiknak igyekezetét; és 
azt parantsolá nékik , hogy fzor-
galmatóíTan meg-viígálnák az inté-
ípkec, tetteevén mintha nem a' vég
re mennének oda. Mellyet ók tneg-
tselekedvén, és igen tsudálkozván 
a' Filep nagy lelki buzgóságán, 
úgy meg-ditsirék ótet a' Pápa e!6tt, 
hogy az-után tellyes életében min
denkor ízerette. ótet. 

13. Annak-utánna , hogy az I-
ften ízolgálattyában , és a' lelkek 
nyerésében , a' táríáival magát job
ban foglalhatná, a' város k&zepén 
aikalmatosb' helyet gondolának, 
az hol á' Szentséges. Szűz Máriának 
egy romladozott Temploma vala. 
Az-okáért Tizen-kettódik Gergely-
Pápától kónnyen meg - nyervén a' 
Szent Gyülekezetnek Eróíitését, 
és a' roeg-.nevezett Szent-egyházat, 
midén a"Páterek beízélgetnének, mi 
módon azt meg-ujithatnák, nem lé
vén elegendő kéltségek, hogy ujjat 
tsinákatnánakj Sz. Filep, kinek az 
Iílen dolgaiban, mindenkor nagy ízi-
ve , és reménsége volt a'nehéz dol
gokban, aztakará, hogy a'régi Tem
plom tellyefséggül a' fMdig rontat
nék, és újjonnan fundamentumából, 
€gy igen ízép , fokkal nagyob', és 
bóveb' Szent-egyházat építenének. 

5 Filep élete, f$f 
Melly dolog könnyen az & akarat*; 
tya fzerént történek: mivel-hogy 
el nem fogyván a' költség, az új 
Szent-3gyház két eíztendó alatt úigy 
meg-épitteték , hogy Alekfzánder a"1 

Florentziai E-ríek , ki Szent Filepec 
igen fzeretce , nagy SzolemnitkíTal' 
Misét fzolgála benne, ki az-után 
Kárdinálik, és végtére Hatodik Leo 
Pápává váíafztacék- Inkáb' kezd-? 
vén nevekedni azoknak fzáma, kik 
naponként bá-mentek a' gyüleke
zetbe , és Szent Filep e' jeles do
lognak fzerzoje , még-is a' Szent _ 
Jéronímus Kalaílromában marad
ván) az honnan nem akart £l«mera,., 
ni, ha egyéb módon az ür Iílen. 
meg nem mutatná akarattyát: Vé-, 
gezetre 1582- efztend&ben, • meg-
parantsűiá néki a' Pápa, hogy men
ne a' .tanítványi k&zé •• m;ngyáre 
úgy tselekedék, gondolván , hogy 
az Idea akarattya volna; és így a' 
Gyülekezet, magával lévén a' fe
je > nagyob' tekélletefséggel kez-
de világoskodni. Mindaz-által el 
néni hagyá Szent Filep, az 6 magáa 
való, és mértékletes életét. Minden 
dolgokban jó példát adott tanítvá
nyinak, az Anya-fzent-egy ház ízolgá
lattyában igen ízorgalmatos volt.* 
Misét mondani hivattatván1, minden 
egyéb foglalatofságát hátra hadta , 
's mingyárt oda ment, és minden
kor ízerette az alatsonb Papi öltö
zetekben Misét ízolgální. Gyónás 
halgatátbkban, és egyéb lelki gya-
korlatoíságokban ízönetlen fogla
latos volt- Maga meg-utalásávals 

Aaa aa z fele-



740 Szent Nerius Filep élete. 
felebarátihoz, való fzeretettel, vi-
gyázáíTaí, és.; okofs ággal a'gond-
viíelésfaen, ízivének tekéfleteíségé-
vel,. és erkőitsiaek győnyőrfiségé-
vel ( meliy dolgokkal kivált-képpen 
meg-ajándékoztatotc volt az Men
től) mindeneknek nagyob' épfile-
tec, és elég tételt (zerzett. 

14. Azon közbe a' tanítványi, 
mint Attyokat, és a* Gyülekezet
nek igaz Fuodátorát, egyenlő aka
rattal annak Generáíiísává válaíz-
ták ótet, 1587. eíztendőben : ki 
mint az-előtt, úgy az-után , vi
lágoljon értelekre adá, jrni volna az 
ő kívánsága, tudni-illik: hogy a* 
Gyülekezetben mindenkor azt az 
életnek módgyát tartanák, rhellyet 
elsőbben kezdettek; úgy, hogy íen-
kl fogadáffal, és eskfivéfTel, magát 
egyébre ne kötelezné, hanem tsak 
-a" fzer£tetnek kőtelével lévén kő-
íeleíék, a' jóságos tseíekedetek-
nek jó ' illattyát igyekeznék adni; 

» jó példájukkal, és a' Kriftus igéi
vel építenék felebaráttyokat, és az 
üdvőfségnek útcyára hoznák őket. 
.Annak felette arm intette a' tanit-
ványit , hogy a" külső dolgokkal 
rie fokát gondolnának, hanem tel
ítés igyekezeteket a' jóságos tse-
lekedeteknek eí-nyerésében, és 'a 
cefti őldőkléfeknek gyakorlásában 
helyheztetnék: kivált-képpen int
vén ókét az engedeímeíségre, és. a' 
magok tulajdon akarattyoknak_a 
meg-tagadására , mondván , hogy 
ez bátorságosb", és rővideb' ú t , 
melly a* tekélletefségre viízi a' lel

ket. Ezt pedíg^ a'végre , hogy az-
ő életeknek módgya lenne, úgy. 
mint egy aranyas közép ú t , a' vj. 
lágnak íelettéb valá ízabadsága, 
és a' Szerzeteknek kemény fanyaJ 
rusága kőzött , hogy azok, kik 
el-akamák hadni a' világot, és a* 
nagy fanyarú élet miatt nem lehet
nének Szerzetefekké , lenne hová 
fordulnának , hogy lelki életet vi« 
felnéttek , és az lííennek fzoígáltú-
nak, mind magoknak, 's mind pe« 
dig feiebaráttyoknak, elő-mene
telére. -

i f . Noha Szent Filep minden* 
kor magát egy Sgyönek mutatván, 
el-akarta rejteni az ő nagy okofsá-
gát , mindaz-által ki»nyilatkozta
tott minden dolgaiban, mellyet 
tsudálatos-képpen véghez vitt; és 
a' tanáts adáfokbaa , mellyekben 
fenki meg nem tsalatkozot. Nem-
is kell tsudálni , mivel az okof-
ságnak ajándéka kivul, a' Próféta. 
lásnak lelkével-is fel volt ékefitve, 
mellyel nem tsak eléb meg-látta a' 
következendő dolgokat , hanem 
még a1 fziveknek titkait-is által-
hatotta. Mind ezekért az Iften 
ajándékiért, minden rend-béli em
berek , mint Szent embert igen tifz« 
telték ótet. Sok Prélátufok, Kár-
dinálok, és egyéb Fejedelmek gya
korlottak az-o kamaráját j . 6 - hoz* 
zá folyamodván tanátsért, vagy 
egyéb vigafztalásért, az 5 fzfiksé* 
gekben. Még a' Pápák-is igen fze-
rették, és fok nehéz dolgokban kö
vették az 6 tanácsát. Ellenbe pe-

. dig 



S^ent Nérk 
díg "Szent Filep, mennél inkáb lát-

• ca r hogy tifzteketnék az emberek
től, annálinkáb' meg-alázta ma
gát, é£ azt állította, hogy minden 

„tifzteletre méltatlan volná.* Az-, 
okáért beteg lévén ízo|ia vólc mon
dani: Ha az Iftén 6cet meg - gyó
gyítaná, az ő Szent malaíztyával 
meg-akarná életét változtatni, azt 
gondolván , hogy. 6 leg-nagyob' 
bfinós, és hála- adátíarab volna a' 
világon. 

16". Ki nem mondhatni, raelly 
nehéz volt néki, hogy máíöknak 
kellett parantsolni. Végezetre a' 
Kárdinálók által meg-nyeré az 6 
tankványitól, hogy ő helyette vá-
lafztanák Baroniuft , ki az-titán 
Kardinál volt , ki gondot vifelne 
a' Gyülekezetre , mivel 6 immár 
meg-vénhedvén, alkalmatlan vol
na. Meg-ízabadúlván azért a gond-
vifeléftől , magát tellyefséggel az 
Ifteni elmélkedéfre adk, néha két 
egéfz órát Lökvén a' Mife fzolgá-
lásban, ki-küldvén mind azokat, 
kik a' Kápolnában voltak, még 
a' ki néki a' Misén fzolgált - is, 
mikor amaz igékre jutott: Domine 
non finn dignus; Uram nem vagyok 
méltó : és tsak egyedfii őrvende-
zet az Ur Jésus Kriítus nyájaf-
ságával. Annak-felette egéfz étíza-
kákat töltőt az Angyalokkal, és 
a' ditsó&kt Mennyei lelkekkel, kik
nek énekléfeket fokfzor hallotta, 
azért fzokta volt mondani, hogy 
a' melly lélek igazán fzereti az I-
ftenc, annak a' jelen való élec uV 
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rés fzenvedésben vagyon, az halál 
pedig kívánságban. " 

• .17. Midőn egyízer Szent Fllep 
, ©Ily nehéz betegségben yúlna, hogy 
míanyájlán bizonnyal tartották,hogy 
fiamar, meg-halna , meg jelenék 
néki a' Ditsőíséges Szöz Mária, és 
mindgykrt megadá néki a'régi jó, 
egéfségét. Máfodik efetendőhen 
ujjonnan meg-bategedék, tudván 
azért, hogy el-kózelgetet vólha az 
óra, melly et igen kívánt, hogy eb
ből . a' nyomorúságnak völgyéből, 
meg-fzabadúlna, és az Urnák őrö
mébe bé-mehetne, kiőtec magához-
hijja vala; nagy bátorsággal, mint
ha az halállal hártzoini akarna, fel-
file az ágyban , és mind addig úgy 
marada^ miga' lelkét ki-adá azl-
ílennek. Jelen lévén, és minnyá-
jan firván a' tanítványi, kérek őtet, 
adna áldáft nékik ; minek - előtte 
őket elhagyná. Ki felnyitván, 
és az Égre emelvén fzemeit, kevés 
fidö múlva le-botsátá azokat, és a' 
tanitványíra forditá, tselekedettel 
meg-mutatván, hogy áldáft nyert 
volna nékik az Idéntől. Ezt tse-
lekedvén által-méne az órők nyu
godalomra, nem kölómben, mintha 
édesdeden el-alut volna r ugyan 
azan fzempillantásban, meg-jelenék 
kölőtnb - féle ájtatos embereknek 
nagy fzép fényefségben, meg-jelent-
vén nikik, mint menne Mennyek
be, az ő táradsagiuak jutalmát el
venni. Sok tsudákat cet az lítea 
Szent Filep által mind éltében , *s 
mind holta- ucán; moft-is meg nem 

Aaa aa 3 ízi-



; 742 Szent Kajetán '. 
feánik dicsőíteni az 6 malaízcyának. 
kölőmb - féle ajándékit engedvén 
azoknak* kik igaz hittel könyörög-
Bek néki , íégétségöl hiván Szent 
íilepet.. Az Anya-fzent-egybáz az 
& Innepét" fzenteK Pünkösd havá
nak l ő . napján. Az ő halála volt 
Kriftvts Urunknak i fpf . efztende-
jébeaj nyőkzvan efztendős kora-

Szent KAJETÁN 
í - Q Z e n t Kajetáfi Vintzentziábam 

k> Nemes nemzetből fz&letet: 
leg-ottan az Annyától a' Szentsé
ges Sz&z Máriának bé-mutattatott. 

^ Még kksinységétŐf fogva a' jó er-
Jtőksőknek tsudálatos ártatlansá
ga fénylett ő-benne, úgy-annyira, 
hogy mindenektől Szentnek hivat
tatnék. Teflij és lelki mind a' két 
Tőrvénynek Doktorságát} Pádvá-
ban meg-nyervén, Romába méné , 
holott a' Prélátufok közibe Máfodík 
Július Pápától helyheztetvén » és 
Pappá fzenteketvén , Meni ízere-
tetnek olly nagy buzgóságával fel-
gyuiádott,. hogy el-hagyván az Ud
vart , magát eellyefséggel Iftennek 
kötelezte. Tulajdon költségével 
fundáltatott ífpitályokban y még a' 
dőgleletés mirigy betegségben IS* 
vőknek-is tulajdon kezeivel ízol-
gál vala. Felebarátiinak üdvőfségéE 
íz&ntelen való gond - vííeíéflel ke^ 
íeftc: az-okáért lelkek vadüifzóji-
iiak hivattatott. • ' ' . • ' 

a* Az Egyháziaknak; d-efetcfi* 

Confef̂ fzyor élete. 
ban. Ki a' Szentek Lajftromába bé» 
iratot Tizen-ötődik Gergely Pápa 
által. Ez" z' Szent Pátriárka fok 
betegeket halálos betegségből tsu-' 
dálatos - képpen meg - gyógyítót; 
•Halottat-is támaíztot. " Szözefsé-
gét tellyes életében meg-tartotta 
fokaknak lelkeit nagy fényefségbert 
Mennyorfzágba fel-menni látta. 

Koofeízízor élete. 
gyeimét az Apoftofi életnek for
májára viízíza - hozni kívánván, 3' 
Regula-ízerént élő Papoknak Szer
zetét fundálta; kik minden világi 
dolognak ízorgaímatofságát meg
vetvén ,, fe jövedelmeket ne bírná
nak , fe az hívektől fegétséget ne 
kérnének, hanem tsak ízabad aka
ratból adatott alamiíhákkal élné
nek, Annak-okáért Hetedik Ke
lemen Pápától még-erőffittetvén.a* 

- Szent Péter Vatikánuro Templo
mának nagyobbik Oltáránál Ka
raja János Péter Teorini Pfifpók4 

kel , ki az-után Negyedik Pál Ro
mai Pápa vó í t j . és más két nagy 
Szent élető férfiakkal Szerzetefi fo-
gadáíakot tett Roma vároísának 
prédálásában az igen kegyetlen vi
tézektől rettenetes-képpen fzoron-
gattatván,, hogy vallani - meg. hol 
vagyon ar fumma pénz. , roellyet 
mar régen a' fzegények kezei a' 
mennyei kimtsekhez vittenek va-
tey vereségeket., gyötrelmeket, és 
tőmlőtzeket győzhetetlen tfirélfeí 

ízeo-
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fzenvedett. Áz életnek fel-vállákt 
rendelésében igen álhatatoííbn meg
maradóit, tekélléteffen támalzkod-
ván az ífteni gond-vifeléfre, mely
ben, hogy föha-rneg nem fogyatko
zott , tsudákkal meg -bizonyitta-
totta. _ " 

3. ífteni tüzteletnek igyekeze
tét, Iften Hazának ékefségét, Sz. 
. tzeremoniáknak meg - tartását, az 
Oltári Szentségnek gyakorlását, 
igen elo vitte. .Az eretnekségnek rút 
veízedelmét, és fecétségét ki-nyilat-
koztatta, ésmeg-rontotta. Az imád
ságot néha nyóltz óráig ízfintelen 
való kőny-hullatáfokkal vontat
ta: gyakron lélekben el-ragadta
tott, és prófétálásnak ajándékával 
tündöklött. Romában karátson 

. éjjen a'-Kriftus Jáfzolyánál a' gyér-

; Matai Sz/JÁkOS 
I. A ItAtai Szent János Rabok 

l Y l nieg-vákásának Szent Há
romság /i/z//?^a-alatt való Szerzet
nek íundá ló ja, Nemes, és ájtatos 
Kereíztény Atyától",, és Anyától 
fz&letett. Tanulásnak okáért Pa
risba, ment, holott a'Teológiát-is 
ditsireteílen el-végezvén, a'Dok-
j:orságnak7ő«rK/sát el-nyerte: ból-
tsefségnek, és jóságos tselekede-
teknek fényefségév'el tfindoklót. 
Méllyektól fel-indittatván a' Parilzi 
Pfifpók, Pappá fzentelé 6tet, ol-
lyan tanáttsal, hogy abban a' város
ban lakván, bóltseíséggel, és jőer-
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mek.Jés'uft az Iften fz516 Anyától 
ölébe venni meg-érdemíette. Né
ha a' teltét egéíz érfzakákon veresé
gekkel fanyaígatta: és foha rá nem 
vétethetett, hogy az életnek ía-
nyaruságát meg - enyhítené, bizo
nyítván , hogy hamuban, és fzör-
'zsákban akarna meg-halni. Vége
zetre lelki fajdalmából betegségbe 
elvén, hogy a' népnek párt-ütésé
vel látná az íftent meg - bántodni, 
mennyei látáffal meg- vigafztaltat-' 
ván.N eápoíisban Mennyorízágba mé-
ne. Az 6 telte a' Szent Pál Szene-
egyházában nagy ájtatofsággal tifz-
teketik. Ki fok tsudákkal mind 
éltében, 's mind holta-után meg-
dksóittetvén , Tizedik Kelemet*, 
Pápától a' Szentek közibe írat
tatott. 

•Konfeízfzot élete. 
k&ksókkel a' tanuló ifiúságnak vi-
lágoskodnék. Mikor pedig azon 
Pflfpöknek Kápolnájában, maga-is 
jeien lévén a* PáfpÓk máfokkal 
egyetemben, első Miséjét Mennek 
bé-mutatná, rtíennyei kedvqlséggel 
ajándékoztatott. Mert az Hten 
Angyala, tündöklő fzép fejér ru
hában lévén , mellynek a' mellyen" 
veres, és kék fzinű Kerefzt vólc 
varratva, a' karjait ki-terjefzvén t 
és alatta két felől oldalaslag két 

. rab lévén, egygyik Kereíztény, ma
lik Szeretsen , meg - jelenék. 
Melly látáíTal €l-ragadtatván, min-
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gyárt meg-ifmérte az Iften embere, 
hogy 6 a' rabokat a' pogányoktól 
meg-vákam rendeltetett volna. 

•z. Hogy pedig hafznosban el
járhatna illy nagy dologban, a' 
puíztába méné : és ottan Ifteni je
lentésből Váléíi Szent Felikfzet, ki 
azon puíztában íbk efztendeig la
kott , meg-taláka, kivel egyé tár-
íálkodván, három efztendők - alatc 
imádságban , elmélkedésben , és 
minden jóságos tselekedeteknek_» 
tanulásában gyakorlottá magát. 
Történek pedig, hogy midőn egy-
núffal Ifteai dolgokról, a*kút forrás 
mellett beízélgetnének , egy Szar
vas^ méné bpzzájok ,. veres, és-kék 
fcinfí kerefztet hordozván ízarvai 
kőzött. Midőn Felikfz a' dolognak 
ujságán tsudálkóznék , elő-beízél-
lé János a* Iatáíl, mellyet mikor 
első Miséjét mondotta, látott va-
la. Innét nagyob' buzgósággal 
foglalván. magokat az imádságban, 
faáromfzor álmokban meg-intettek 
Romába menni, hogy a' Pápától 
a* Rabokat meg - váltó új Szerzet 
rendelésének erMtését meg
nyernék. Az fidőben Harmadik 
Innotzentzius válafztatott vala Pa~ 

> pává.- ki őket kegyeimeíTen fogad
ván, midőn magában azon dolog
ról gondolkodnék a* Szent Ágnes 
máfbdik Innepe napján, Lateráni 
Templomban, á* Szent Misének 
fzoigálati kőzött , a' Kriíius Jésus 
teöének fel - mutatására , az Iííen 
Angyala, ízép fejér ruhában, veres, 
«s kékízinfi Kereíztel ékefitettben , 
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raboknak ki-váítáía formájára meg
jelent néki. Mellyet látván a' Pá-
pa, azon Szerzetet jó vallotta, és 
meg-erőfítette, és hogy a' Szent 
Há romság Rabok Meg - vákáfa új 
Szerzetnek hivattafsék, parantsolta; 
és azoknak, kik abban valláít tet
tének veres, és kék fzinu Kerefz. 
tel ékeíittecett fejér ruhát adott. 

3. így meg-eróíííttecvén az új 
Szerzet á' Szene Fondátorok vifz-
íza ménének Frantzia-Orízágba, és 
Meldenfzi tartományban, Hives 
ízarvas nevű első Kalaílromot 
építvén , annak igazgatására^* 
Felikfz meg - marada : János pedig 
némeüy tárfaival vifzfza-méne Ro-
mába^ holott Innotzentzius Pápa há
zat , Templomot, és Szent Tamás 
Ifpitállyát a* Tzélius hegyén ada 
nékik, íbk jövedelmekkel, és jó-

• fzágokkal. Es Mirámolinüs Maró-
ki Királynak levelet kőldvén , a' 
Rabok meg-váltásának dolga fze-
rentséffen el-kezdódék. Akkor az 
Spanyolságokhoz, mellyek a' po
gány Szaratzénufok igája alatt, na
gy ob'réfzre nyomorukul el-nyo-
mattactak vala, méné Szent János; 
a'Királyoknak, Fejedelmeknek,, és 
más Kereíztényeknek fziveket a' 
Rabokon, és fzégényeken való kő-
nyőr&íetefségre fel-indította. Ka-
laítromokat, Ifpitályokat épített: 
és a' lelkeknek nagy nyereségére, i 
fok rabokat meg-fzabadkatc. Vé- \ 
gezetre viízíza-térvén Romába, és í 
Szent tselekedetekben ó - magát , 
foglalván, ízántelen való faradsá-

, gok* 



Szent Felikfz Ke 
goktól meg-törettetvén, és a' be
tegségtől el-nyomattatván, lítenhez, 
és felebarkihoz igen buzgó fzere-
cetcel gerjedezvén életének végső' 
határára Juta, Azokáért a' Fráte
reket egybe-hivkn , és azokat a!" Ra-

Szent FELIK.SZ 
I,T?EIik(z annak-előtte Hugónak 

JT hivattatott, Valéria Királyi 
famíliából (zármazotc Frantzía-Or-
fzágban, kisded korától, fogva, jö
vendőbeli fzentségének. nem kí-
tsín feleit adta, kivák-k éppen kó-
nyőruletefségének a' fzegényekhez r 
merc még. kisded ifiatska lévén,. 
tulajdon kezével mintha nagyob' 
vált volna,, és az kilétnek tekéL-
létefségét meg. - nyerte volna ,. ,a'' 
fzökőlkődőknek pénzt ofztogatott. 
Már nagyobbacska lévén, azafzcal-
ra tétetett étkekből fzokott vak 
nékik küldeni •: és a melly job' 
izS eledet volt, azzal vigafztalta 
a," fzegény gyermekeket, Ifiú lévén, 
nem egyfzer meg-fbfzEotca 6 magát 
ruháitól , hogy a' fzegényeket be
fedezné. Az attyariától Teobal-
dus nevű1 Kfzaníani,, és* Bleízi GrófF-
tpl, egy halálra. ítéltetett embernek 
életét meg. - nyerte,, elévé meg
mondván y hogy a'' ki eddig, gyalá
zatos lator vők,, nem fokára igen 
Szene erkóksü: ember lenne, E' 
bizonyságot igaznak lenni meg
mutatta ,, a' meg - lett dolognak 
mivolta, 

Szeatek Élese,. 
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bok Meg-váltásának cselekedetére: 
fel-gerjeíztvén, a' mint Mennyei je-
lenéíekkei meg-mutattatott; ieg-
qttan Iltenbera. elnyugovék, Üdvö
zítő Kriílus Urunknak ezer, két 
ízáz tízen harmadik elztendejében.-

Konfefeízorélete. 
2. Hiúságának ideit dítsíretefc 

íen bé-tőkvén, a'Mennyei elmél
kedésnek kívánságából, a' pufzrá-
bans való lakásról kezde gondol
kodni. Mindaz-által elsőbben fel-
akará. a'' Papi Szent rendeket ven
ni, hogy az orfzágláshoz való 
(mellyre tőrvé'ny-fzeréntigafsága va-
la)1 minden reménségéc el-mettzené. 
Pappái lévén , és az. első Miséjét 
nagy ájtatofsággal el - mondván r 
nem fokkal az - után a' pufzrába 
méné, holott igen nagy mértékle
tes életet vifelvén, Mennyei aján
dékoknak bőségével legeketett az 
Ilteníól, Ottan Matai Szent Já
nos Parifzi Doktorral; kitől Ifteni 
jelentés által meg-kereítetett, és. 
meg - találtatott,. némelly eízten-
dőkig igen fzentul élt,. míglen Iíten-
tói az Angyal által nieg-intetvén y. 
Komába mentenek, hogy a'1 Pá pá
col életeknek rendeléséről, való Re
gulát nyerjenek, Az-okáért Har
madik Innotzentzius Pápának a1 Sz, 
Mife' fzolgklásnak tzérémoniái - kő
zött jelentés adatván, az új Szer
zet, és Rendelés a' Raboknak meg
váltásáról , ugyan a' Pápától tár-
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74ó Pennafojt Sz. Rajm 
sával egyetembe két fzinS Kerefz-
tel jegyeztetett: fejér ruhákba öl
töztetett , ollyan formán a' rriint 
az Angyal fel-öltözve rneg-jelent. 
Annak-felette azt akarta a* Pápa , 
hogy az új Szerzet, az hármas ízin-
ízerént, mellyel az ók&zet vagyon, 
a1 Szent Háromság titulufswaS. éke-
fittetnék. 

8. Innotzentzius Pápától meg-
eróílittetett tulajdon Regulát vé
vén, Meldenízi tartományban, azon 
a' helyen, melly Hives fzarvasnak 
mondatik, 6-t61e , és az ö társától 
fundáltatott első Kalaflxomot na-
gyobra terjefzté, holot Szerzeted 
meg-tartáft, és a' Meg - váltásnak 
Rendelését tsudálatos - képpen mi-
veltc , és onnét tanítványi-ál
tal , más tarcományokra igen ízor-
galmatoíTon ki - terjeízteíte. • Itten 
a' Boldogságos Szöz Anyától fényes
séges nagy kedvefségéc vett , mint
hogy minden Fráternek aluván , és 

ond Konfefzfzor éíete. 
a' Reggeli könyörgéfekre ( Iftea 
így rendelvén ) fel nem kelvén, Fe-
likíz fzokáía-ízerént vigyázván, és az 
órákat elól-vévén, a' Boldogságos 
Szűz Máriác a' Kórusnak kézepé
ben a' Szerzetnek -Kerelztel ékefit-. 
tetet ruhájában találá öltöztetve 
Mennyei Szenteknek hafonló-kép-
pen fel - öltöztetett társaságában. 
Kiknek közébe elegyedvén Szene 
Felikfz, elől énekelvén az-íften An-
nya , az Illeni dksiretéket el ének-
lé, és rendeilen el végezé. Es mint. 
ha már a'földi Kórusból a' Men
nyei Karba ki-hivattatnék , az ha
lálnak közel voltáról bizonyofsá 
tétetvén az Angyal-ákal, lelki fiak 
a' fzegényekhez, és rabokhoz való 
fzéretetre intvén , lelkét meg-adá 
az Iítennek, életének idejével, és 
érdemével teilyes lévén. Kriftus* 
Urunk fzületéíe-után , ezer két-fzáz 
tizen-két efztendóben, ugyan Har
madik Innotzentzius pápa-alatt. 

Pennafort Sz. RAJMOND Konfefz. élete. 
i . TlArrzinoni Pennafort Sz. Raj-

J 3 mond Nemes Atyától , és 
Anyától fz&letett, ki a' Kereízté 
nyi Hitnek ágazatit meg-tanólván, 
ínég kisdedetske lévén, tefti, és 
lelki dicsiretes indulattal , valami 
nagy dolognak következését lát
tatott jelenteni. Mint-hogy ifiats-
ka lévén, a' deáki tudományt ha
zájában jól még-canólván , Bono
niába méné, holott ájtatos tsele-

" kedetekben, Egyházi, és világi tör
vényeknek tanulásában, fzorgal-
rnatoíTon magát foglalván , ugyan 
ottan a' Szent''Rendeleteket, em». 
bereknek nagy tsudálkozására meg
magyarázta, avagy ki-fejtette. Az 
6 nagy hire neve minden félé ki
terjedvén , Berengárius Bartzenoni 
Pöípók, mikor Romából az ó A-
nya-fzent-egyházába vifzfza-menne, 
hogy ö-véle egygyezne Bononiába 

méné, 



Pennafort $z. Rajmond 
méné, és nagy kőnyorgéífel, hogy 
6-véle hazájába vifzfza menne, co
lé meg-'nyerte. Leg-ottan azon 4 r 
nya-fzent-egyhaznak Kanonokságá-
val , es''Prépofl:ságaval fel - ékefit-
tecvén j az egéíz Papi Rendnek, 
és kcfségnek életének tekélletef-
ségével, tserides maga-vííélésével, 
tudományával, és erkölcsinek gyö
nyörűségével , elÓl - fényeskedet. 
Es a' Boldogságos Sz&z líten An
nyinak (kknagy ájtatofsággai tifz-
tel vala ) tiíziefségét mindenkor 
éregbitette a' mint lehetet.; 

a,., Négy ven - öt efztendös lé
vén, a' Szent Domonkos Szerzeté
ben- lévő Fráter Prédikátoroknál 
jeles protzefzízióc tévén, mint új vi
téz a7 jóságos tselekedeteknek min-

-.dea'nemében, de kivált-képpen a{ 
fzökólkódökhöz , és a' pogányoktól 
fogságban, tartatott rabokhoz való 
fieretetben ónn&n magát gyakor
lottá. Honnét az 6 intésére, No-

-láski Szent Péter ( kinek Gyónta
tó Attya vala) ez irgalmafságnak 

•• tselekedecére világi gazdagságit 
forditotta. Mind ugyan néki , 's 
mind Noláski Szent Péternek, és 
Első Jakab Aragóniái Királynak 
meg-jelent a' Boldogságos Szftz , I-
ftennek Szent Annya, mondván, 
kogy' igen kedves léfzen néki , és 
az 6 egygyetlen egy Szent Fiának , 
ha Szerzet fundáltatnék, . melíy-
ben a' Szerzetefeknek kivált-kép-
pen való gondgya lenne a' Rabo
kat az hitetleneknek kegyetlensé
géből ki - ízabadicarü. Az«okáért 
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egy - más k&zőct tanácsot tartván, 
a' Szűz Mária Raboknak Meg-vál
tására való Szerzetet fundálák_s, 
mellvnek Szent Raj mond bizorayos 
.-.Regulákat-íra, igen alkalmacoío-
kat azon Szerzetnek hivatallyára , 
és. életeknek- igazgatására. Mel-
lyeknek meg-rfőfSfésép:, némelly 
efztendók -után Kilentzedík Ger
gely Pápától meg-nyeré. Es No
láski Szent Pétert, 6 maga tulaj
don kezeivel azon Szerzetnek ru
hájába 61c6zEetvén , Generálifsa 
tévé. • 

5, Ugyan Kilentzedik Gergely-
Pápától. Szent Rajmond Romába 
hivattatván, és Káplányságnak, és 
fö-gyóntató Atyaságnak tifzcével 
ékefittetvéa , a' Pápa parantsolat-
cyára ; fok KontzJ/iumokbm f és 
Levelekben lévé Romai Págáknak 
Dekretomit, avagy végezéíit, egy 
Dekretomi könyvben íümmkba fog-
lalá. Tarrakoni Erfekségnek, mel-
lyet 6 maga a' Pápa néki ajánla, 
álhatatoffon ellene monda. A' Pá
ter Prédikátorok egéíz Szerzeté
nek Generálifságát; mellyet két 
eíztendó alatt igen fzentiil vifelt 
vala, fzabad akarva le-tévé. :Arra-
goniaí Királynak, hogy az 6 Or-
ízágiban eretnekség eilea való visr 
gálás rendeltetnék , , tanatslotca. 

, Sok-csudákat tett;« mellyek között, 
az igen világos, hogy nagyob' Bal-
karitnak ízigecéböl Bártzinonába 
vifzfza akarván menni, a paláítyát 
a', vizekre terjefetvén , hat óra-
alatc, fzáz hatvan mély - f'óldnke 
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74* Noláski Sz. Péter Konfefzfzor élete. 
evezett-; és a' maga Kalaítromába, govék az Urban , Udvöfségűnknefc 
ajtók bé-zárva, bé - m e n t , vége- ezer két - ízáz hetven-őc efztende-
zetre közel ízáz efztendős lévén, jében. Kit Nyóltzadik Kelemen 
fok jóságos csekketekkel, és nagy Pápa a' Szentek közibe ízámlála. 
érdemekkel fényeskedvén, ei-nyu-

Noláski Sz. PÉTER Konfefz&or élete. 
l. 'VrOláskl Szent Péter Frantzia-

i \ Orízágbaa Nemes Atyától, 
és Anyától fzűletett, felebarátihoz 
kivált-képpen való nagy ízeretet-
tel viíeltetett. Jóságos tsekke-
detinek jelensége volt, hogy ínég 
mikor a' bölcsőben ííránkozó kis
ded gyermetske volna, £ raj-mé-
hek hozzá repfilének , és az 6 job' 
kezében édeíséges mézet kéízicé-
nek. Ifiú -korában fzöléitöl meg-
fofztatván; Albigenízi eretnekséget, 
melly akkor Fraocziában veízedel-
meskedik vala, gyűlölvén, el-ad
ván Acyai jóízkgát, Spanyol-Qr-
fzágba méné , és a' Boldogságos 
Szűznek a3 Szerráti hegynél; foga
dását bé-tókőtte, melly re régen b 
magát kötelezte vala. Az- után 
Bartzinonába menvén, mikor a' Kri-
ítus híveiért, azokat a' pogány el
lenségnek rabságából ki-fzabadit-
ván; minden pénzét el - költötte 
volna; őnnőn-magát azoknak íneg-
fzabadicásáért' el - adattatni, vagy 
pedig azoknak fogságba, fzabadu-
láfokért, vettetni kivánnya vala. 

2. Melly igen kedves volt Iften-
nél e' Szent embernek ez a' kíván
sága , e' következő dolog világof-

íön meg - mutatta: mint-hogy éj
jel imádkozván , és a' pogányok 
rabságában lévő Kerefztények fe-
gétségéröl íbkat gondolkodván, 
meg-jelent néki a' Szentséges Szfiz 
Mária, és értésére adta, ihogy az 
ő Szent Fiának, és néki igen ked
ves dolog volna, ha az ő tifztef-
ségére egy Szerzet fundáltatnék, 
íjiellyben a' Szerzetes embereknek 
kivált-képpen való gyondgya lenne 
a' Kerefztény rabokot az hitetlenek
nek kegyetlenségétől meg-fzabadi-
tanL Ez Mennyei intéfnek kg. 
ottan engedelmeskedvén Pennafort 
Szent Rajmunddal, és Első Jakab 
Aragóniái Királlya|,egyetembe, kik 
azon éjjel meg-intettek az Iften 
Annyától; Szent Mária Raboknak 
meg-váltásáról Srerzetet íondála, 
a' táríait negyedik fogadás tétellel 
kötelezvén, hogy zálogban naeg-
maradgyanak a' Pogányok hatalma-
alatt , ha a' Kerefztény Raboknak 
ki-váltásáért a' fzűkség úgy ki
van ná. 

3. Az - okáért fzözefségnek fo
gadásával , a' tifztaságot örökké 
meg-tartotta. Békefséges túréíTel, 
alázatoísággal, roércékletefséggel: 

és 



Nem Született Sz. 
és egyéb jóságos tselekedetekkel 
csudálatos - képpen tündöklött. 
Profétálasnak ajándékával tekinte
tes , a' jövendőbeli dolgokot elévé 
meg • mondotta : mellyek kőzöl 
inkáb' hireíittetík j hogy Jakab Ki
rály a' Maurutoktóí el-foglaltatott 
Valéntzia várafsát elsőbben a' gyö-
:zedelemnek bátorságát 6-tőle vé
vén , vifefza-vette. Az órzö An
gyalnak , és az Iften Sz&z Annyá-
nakgyakor Megjelenésével örven
dezett. Végezetre vénségtől el
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nyomadatván , az el - közelgetett 
halálról bizonyöfsá tétetvén, be
tegségbe esek, és a' Szent Szákrá-
mentomokkal, meg - eröfittetvén, 
az ö Fráterit a' Rabokhoz való fze-
retetre intvén, és ama 'Zóltárt:Di-
tsirlek téged Uram rellyes ízivem-
ből; igen ájtatoíTon mondván , 
amaz, igékre: Meg-váltáft küldött 
az Ur ö népének , lelkét Iften-
nek meg adá. Kriftus Urunknak 
ezer két-fzáz ötven-két eízten-
dejében. 

Nem feűletett Sz.'RAJMOND élete. 
I . O Z e n t Rajmond vezeték név-

l 3 r e , Nem fzületectnek mon
datott.: nierc a' cerméízetnek kö
zönséges folykfa kivul, meg-hóltt 
annyának méhéből ki-tpettzetvénj e1 

világra hozatott..- Kataioniában , 
Nemes 3 és Kereíztény Szüléktől 
ízármazott : kisdedségétől fogva 
következendő Szentségnek jelen-
.ségit adta. Mert a' gyermeki, és 
világi gyönyörűségeket meg-vet
vén , úgy adta magát az ájtatofság-
nak j hogy mindenek , gyermek
ben jóságos cselekedeteknek nagy 
voltát tsudálnák. Idejében neve
kedvén pedig, deáki tudományok
nak tanölására adta magát. De leg-
ottan az Attya parantsolatcyára, 
mezei munkás életet vífelvén , Por-
tellus vég helyében, gyakran ment 
a'Szene Miklós Kápolnájába, hogy 
az líten Annya Képét ( melly ab

ban a' Kerefztényéktől, nagy bőtsS-
lettel moft-is tifzteitetik) meg-lá-
togamá. Ottan kónyórgéfekbea 
foglalván magát, az Iften Annyá
nak , hogy őtet fiává fogadná, és 
a' Szentek uttyára, és tudománnyá, 
ra meg - tanítaná , igen könyörög 
vala. 

a. Meg-is halgacá ötét a' kegyes 
Szftz Mária: msre önnön magától 
rneg-érté, hogy igen kedves do
log volna néki, ha a Rabok vál-
tságáról nem régen fundáltatott 
Szerzetbe bé-menne. Az melly in
ted vévén, leg-ottan Bartzinonába 
menvén, az felebaráti nagy fzeretet-
nek rendelését követé. Az-okáért 
lelki vitézségre bé - Írattatván , a' 
fzözeíséget, mellyet régen a' Bol
dogságos Szűznek ízentelt vala, ő-
rÓkősón meg - tartotta: egyéb jó
ságos tselekedetekkel • is tfindők^ 
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75 o Szent Sziraeon 
i&tt, fó-képpen fzeretettel a1 Ke-
refztényekhez, kik a1 Pogányok 
hatakna-akt-í rabságban nyomorúk 
életet vitelnek vala. Ezeket, hogy 
jneg-vákaná, Affrikáta kfildettet-
.vén , midón már fbkakot a' fzolgá-
íattól meg-fzabadkott volna , hogy 
máfoknak-is az Hicet meg-tagadni 
ízorongatásban lévőknek ízőlgál-
hatna, már a1 pénz el-fogyván, Ön
nön magát zálogba vetette. De 
midén lelkeknek ftdvüfségére, igen 
buzgó kívánságtól gyúladozván, 
fok Pogányokot prédikálláíival a* 
Kriítus hitire meg-térkene , fzqros 
érizetbe vettetett a' Pogányoktól, 
és kSlőmb-féle gyötrelmekkel ki-
üóztaíott, az ajakit meg - lyuggat
ván T és vas lakattal bé-zárlatvan, 
kegyetlen mártiromságot tokáig 
ízenvedett. 

3.- Ezeknek, i s egyebeknek e-
rőífen- vifeléséért, az 6 fzentségé-
nek híre minden-felé ki-terjede. 
Mellytól Kilentzedik Gergely Pá
pa fei-indittatván, a' Romai Anya-
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izent-egyház Kárdinálmak táríasasá-
ba bé-irá ótet. De abban a' mél-
tóságban, minden pompától ircoz-
ván , a1 Szerzetei! alázatofságot_j, 
mindenkor eröííen meg - tartotta 
Komába való utazásában pedig' 
Kárdonába érkezvén, utolsó betesí 
ségbe esek. A' Szent Szakramea-
tomokkal igen kivána meg-erőffiu 
tetni. És midón á' betegség meg
nehezednék, és a' Pap kéíedelmes.-
kednék, az Angyalok ízolgálattya 
által, az 6 Szerzetednek képébea 
meg-áldozuték. Melíyet bé-vévén 
és Iftennek, hálákat adván, el-nyú-
govék áz l í rban, Í%J\O. Az 6 cefte 
tsudálatos - képpen , Iílen akarat-
„tyából, a' Szent Mikbs Kápolna-
,jába vi tetet t , hogy ottan temettet-' 
nék , . holott fzenteb' életének els& 
fUndamentomk vetette vala. -Ittea 
az 5 Szerzetének Kaiaíboma épít
tetvén , fogadás-tételből oda folya-
mó . Kerefztény népektől tiízteke-
tik 7 külőmb-féle jelekkel, és csu
dákkal» Iíbsntöl dks&ktétvén-

Szent SZIMEON Remete élete. 
Teed&rétuf, és Evígr'i'us-általfum-

mái>a foglalta-lett* 
1.- ^Zkneofl'Tzilitziá'baw,- egy Szl~ 

kJ Czkn nefö falúbán,kiífeb'Aíziá,-
batí fzüietet-C. Midőn ifiatsk-a vól-

' r tá , juhokot őrizett,, úgy akarváta 
az Attya, követvén Jófefet a Já
kob Pátriárka fiát. TórEénék égy-
ízer, téli, tidfo lévén» hogy a ' ju -

hokoc bátorságos helyié hajtván^ 
a' Szene-egyházba m é n é , holott 
amaz Evangéliumot olvaffatni hal
lá , mellyben mondatik ; Boldogok,, 
á' kik fimak,. és cifzta fziváek. Es 
kérdvén némellyektől , kik jelen 
valának;' miként nyerhetné - meg 
azt a' boldogságot ? Feleiének^ né
k i , hogyha Barastá lenne. O ízi-

vebe 
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vébe. vévé ezt, az igét, mint men
nyei magot , melly annak- ucánna 
csudálatos gyfimőlts&t hoza. Bé-
méne egy Kápolnába, és a' földre 
Borúiván j k&nyörge Mennek, mú-
tatnk-meg néki. mi mődon fzoígál-
hama Jobban b Szent Felségének. 
Meg-maradván 'a'-kérésben-, el*alu-
vék ,. és lácfzék néki , hogy egy 
árkot áfna a' f&ld&n , hogy egy 
épületet tsinállyanak oda. Azonba 
egy fzózacot halk, melly monda 
néki: Gondod légyen , mivel az 
ároknak igen mélynek kell lenni. 
O farad vala mélyebben áfni, és 
mikor gondola, hogy elégséges 
volna, hallá ugyan azon fzózatot, 
háromfz'or-is: azon-kiv&l azt-is hal
lá , hogy ha 5 nagy épületet akar 
tsinálni, fzükség íokac fáradni a' 
fundamentumban : mert fáradság-
nélk&l jó dolog nem léfzen. Mikor 
az-után fel-ferkene, igen jól fzivé-
ben, és emlékezetében tarcá-, a'mi 
néki mondatott vala : az - okáért 
a' Barátok Kalaftromába méné , 
mellynek Apátura Heliodórus nevű 
Szent életű ember vala , hetven-

» 6t efztendos , hetven - két efzcen-
dftkóc a* Kalaftromban téltvén , 
úgy, hogy mikor oda bé-ment, há
rom efztendos volt. Szimeon ab
ban a' Kalaftromban kilentz eíz-
tendeig lakék, mellyekben nagy 
fzentségnek jelét mútatá : tsudáia-
tos volt kivált-képpen a' bójtólés-
benj' mivel-hogy ha néha a Bará
tok két nap étek-nélkül voltak, 
és úgy látfzot fsékik, hogy az nagy 
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meg-tartóztatás volna, 6 egéíz he
teket t&lt&t, mellyekben tsak egy-
fzer evett. O egy k&telet kotort 
mezítelen tettére, és úgy meg-fzo-
rítocta, hogy az igen meg-febeíi-
tette, honnét néha a' földre tse-
pegett vére , melly azt a' titkot kir 
nyilatkoztatta. A'-Barátok azt a' 
kőtelet el - vévék télé , és mivel 
6 nem akará meg-engedni, hogy 
a' feb meg-gyógyittafsék , az Apá~ 
tur monda néki, hogy menne-el 
a' Kalaftromból, * tartván attól, 
hogy máfok, kiknek kevésb' ere-. 
jek volna, akarnák 6tet követni s 
és nagy kárra okot adna. 

1. El-méne Szimeon a' Kalaftrom
ból, és járván egy helyre méné,, 
holott egy vizeden kutat tálak.,, 
és 6c napig volt ottan, mindenkor 
ditsiretet énekelvén az Úr Men
nek. Mellyek el-múlvkn, a' Ka* 
lafirom-béli Í'6-Barácoknak vifzfza-
tetzvén a' Szimeon el-menetele} és 
kételkedvén , hogy el - vefztettéb 
volna ótet , két Barátot kőidének, 
meg-kerefhi Ótet, ollyan rendeléf-
fel, hogy meg - találván , viízfza-
vinnék a* Kalaftrotnba. Ezek né-
melly páfztoroktól meg-értvén a* 
Szent embert bol volna4, a vizct-
3en kúthoz ménének , és nehezen 
ki-húzák onnan , és vilzíza-vívék 
ötét a.' Kalaftromba: de kevés ideig 
marada ottaa : mert nagyob' fa-
nyaruságot kívánván, melly ottaa 
néki meg nero engedtetik vala , 
el-méne egy hegyre , holott egy 
kítsjn. tzéllkt találván, bé-reke(zté 
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magát abba, és ott lakék három 
efztendeig. Akará követni Mój-
feft , és Illyéft, hogy negyven na
pig böjtölne. Meg-jelenté akarat-
tyát egy Szene Apáturnak, ki né
ki , és más ottan magán lakó Ba
rátoknak parantsol vala. Monda 
az. Apátur, hogy a* magát meg
ölni akarás volna Í és következés
képpen igen nagy vétek. Feleié 
Szimeon , és mondai Atyám, adgy 
nékem tiz kenyeret, és egy edény 
vizet , és ba feúkség léfzen , eízemr 
és iízom. Ada néki az Apátur ke
nyeret , és vizet , és az ö kérésé
re , és könyörgésére, bé-rekefzté 
ötét abba a' tzéllkba, bé - zárván 
az ájtot. Viízíza-tére aiinak-ntán-
n a , negyven nap múlva, és be
menvén a' tzéllkba,. a' kenyeret, 
és vizet egéízen találá, és Szimeon 
úgy állott , mintha meg-hól t , és' 
néma volna, minden mozdulás-
nélkfiL Az Apátur egy fpongia. 
vizzel meg-mofván az ajakit, laf-
fan íaffan íeí - nyitá néki a' fzá-
jác, éS' egy-kevefet enni ada né
ki , úgy-hogy viízíza-térne magá
ba- El-teivén az három efztendök, 
mellyekben azon tzéllában lakott, 
fel- méné a'hegynek tetejérer ho
lott éjjel nappal: Ifteni imádságok
ban , és- elmélkedéfekben foglala
toskodott. Kűlömb - kfilömb he
lyekre ki terjede ez Szent ember
nek hire, és minden' állapotban_a 
íévó ízemélyek mennek vala meg
találni ötét; némellyek teíii nya
valyákkal , máíbk lelki betegségek-
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ke l , meg - febéíltve lévén lelkefc 
kölŐmb-féle vétkekkel, és kiki or-
vofságot taláí vala ; ki - hireíltvéa 
az-utárc az öxjeles tselekedetit min
denütt, az hol jártának. E volt az 
oka , hogy étet meg-találni men-
tenek r nem tsak közel való tar
tományok - béli népek , hanem az 
igen mefzfze; való tartományok-bé. 
li népek-is, úgy-mínt P'erfziábúl, 
Örmény - Qrfzágból , Frantziából, 
Spanyol-Orfzágbői Mindenek-few 
Jett nagy vőlt^az Olaízoknak ájta. 
tofsága ő-hozzaja ; mívef-hogy hí-
zokra, és bottyokra helyheztettéfc 
az ö képét , mint ókalmazőjok-
nak-í-.. 

5. Annyin voltak ar népek, | 
kik ötét látni oda mentenek, hogy ! 
továb' el nem fzenvedhetné : HÚ- Í 
vel-hogy meg nem elegednek vala j 
őtet látni , é* véle belzélleni, ha- j 
nem meg-ölelték ö t é t , némellyek i 
a' kezét meg-f ogták, és áldáft kér- j 
tek tőle. Hogy magát ez: unalom- j 
tol meg- mentse, életének egy űj í 
módgyát. találá , tudni-illik , hogy 
egy ofzlopoií állyon, melly első
ben hat könyökni volt,, az-után 
tizen-két könyökni, az-után húíz 
kőnyöknire magafztalá , azzal' fem 
elégedvén,, végtére harmintz-nat 
könyökni naagaíságra csináltatáL*. 
.Ezt, úgy mond , Szent Teodore-
ms ; , tseíekedé a' Szent ember, I- 1 
ftennek kivált-képpen való gond- | 
vifeléfe-által,, és az 6 parantsolát- i 
tyára, hogy a'lágy meleg , és reít j 
embereket penitentzia-tartáfra in- ! 
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dittsa, és hogy látván, melly nagy 
penitentziát tartana az a' Szene em
ber, és meg-gondolván, melly ke-
vefec ók mivelnének ödvőíségek-
ér t , fzégyenlenék magokban. Úgy 
ládzik bizonyára , hogy a'Szimeon 
fzeméllyében, az Ifteo az égö gyer
tyát a' gyerta-cartóra tette , hogy 
iiagyéb' vilkgofiágot tenne, a'mint 
próbálva lácízík. Mivel-hogy fok bál
ványozó pogány népek menvén 6-
tet látni , ő az ofzlopon alván pré-
dikállott nékik, bathatós-képpen in
tette őket, hogy lennének tiízta 
életűek: mivel-hogy a' tefti dolgok
nak feíettéb' való fzabadsága, tette 
őket Bálványozokká. Sokan kö
zölök meg-tértek, és meg-kereíz-
telkedceaek, és vífzfza-tértek hazá
jukba, olly igyekezettel, hogy jók 
legyenek* Egyfzer két Kapitány 
alatt való pogány népek jévének 
hozzája: egygyik réfz azon kérte a' 
Szent embert , hogy áldaná - meg 
az 6 Kapitánnyokot: mert jól vi-
feli magát, és meg-érdemli az ál-
dáít. A' más rézfról pedig azt 
akarták, hogy az 6 KapitányokoE 
áldaná-meg , hogy jó lenne , mi
vel gonofz vala. A' két réfz egy
más kőzött vetekedvén , tsak 
nem fegyvert fogtanak egy-más 
ellen. i>e a' Szent ember kemé
nyen meg-f eddé őket, és le-tsen-
delkvén, kinek kinek, illendő ál-
dáft ada. 

3. A' Profétáláinak ajándéka-
ís adatott volt azlítentől Szent Szí-
meonnak: mert látott vaja egy vefz-
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ízöt, melly fenyegetvén, igen nagy-
drágaságot jelent vala , a' melíy_ 
következett kevés efztend&k múlva-
' Az Iímaéliták Krirálynéja magtalan 
lévén, egy fia lén néki e' Szent 
embernek imádsága-ákal ? és azzal 
látogatáságra jőve néki, hogy meg
áldaná azt. Tsadálatos volt e' 
Szent embernek békeíséges tfiréfe,., 
és álhatacofsága: éjjel, és nappal: 
imádkozott , moll lábain alván, 
moft az .oízlópra le - borúiván. 
Mikor lábain alva imádkozott , 
fokfzor magát meg - hajtottta, kö
zel a' lábaihoz. Egéíz heteken_»i 
tsak egyfzer evett , és igen kévé
iét , és mindaz-által vók ereje 
néki igen fokízor magát meg
hajtani, és fel-emelni. igen nagy 
fájdalmat fzenvedett a' rettenetes 
meg - rógzöct íeb - miatt, melly 
egyik lábán vók néki. Egyfzer 
egy meízfinnen jött fó-ember ment 
ötét meg-látogatni, ki meg - gon
dolván , miként alhat a' Szent em
ber olly magas ofzlopon, éskeske-
nyess, minden fegétség nélkül, me
leg, hideg, efs&, izél-ellen íemmi 
óltalmazója nem lévén, mindenkor 
veízedelemben le - eíhi, és magác 
meg - ölni , monda néki : &íond-
meg nékem az lílenérc , ki örök 
igafság lévén, emberré le t t \ z em
berek fidvóíségéérc, ember vagy-e' 
t e , avagy teíi - nélffűl való terem
tett állati mivel-hogy látlak té
ged ollyan módan állani, és; úgy 
értettem, hogy fe nem efzel, fenem 
aiufeoi Akkor monda Szimeoa, 
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hogy tátpalztana egy lajtorját az 
ofzlophoz, jőne-fel hozzája , és tu
lajdon kezeivel illetné a' lábait, 
mellyek fz&r -'zákkal tellyefséggel 
bé-valának fedve, "Mellyeket mi
dőn a' f&-ember illetett volna, lá-
tá a' fellyfil emiitett íebet-is egyik 
lábán, és annál inkáb' tsudálko-
zék. Azután meg-mondatván né
ki , hogy efzik egyfeer egy héten 
a' ízent ember, el-hivé, hogy em
ber volna. 

?. Más tsudálatos penitentziát-
is tart vala Szent Szimeon, a'fóln-
• nep-napok étfzakáin , melly volt , 
hogy a* nap el-enyéízvén, lábain ál
lott kezeit íel-emelve tartván, mig-
len vitzontag a nap fel-j6ne. Tsu
dálatos dolog vala, hogy üly ret
tenetes íanyarú életet vifelvén e' 
Szent ember, nem volt darabos, és 
komor-kedvu, hanem nyájas, és 
emberséges: és meg-felelt minden 
kérdéfekre, mellyeket néki tettek , 
ízemély válogatás-nélk fii, mind Ne-
meffeknek, 's mind alatson rend-
bélieknek , mind Béltseknek , 's 
mind tudatlanoknak. Kivált-kép-
pen világoíittatott volt mennyei 
tudománnyal, mivel-hogy minden 
nap kétfzer prédikállott, nagy elég
tétellel , és elö-menetellel a' népek
nek, kik ótet halgatták, kik min
denkor fokán voltak. , Mindene
ket fó - képpen arra intett, hogy 
gondgyok lenne a' mennyei dol
gokra, és ucálnák-meg a* fóldi dol
gokat: emlekeznének-meg az lílen 
igiretiröl, és félnének a' jövendő 
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ödőktól. El-rendelte vala mikép
pen kellene tóíteni az údót. Ree-
gel jó idein imádkozott , ofztán 
prédikállott: az-után kölómb -fé]e 
ízemélyeket meg - halgatott, kik S 
véle akartak fzúllani, és egy. ffl^j 
kézőtt való. vifzfzálkodáíbkban_j 
és porlekedéfekben meg - alkutta 
6ket : oíztán egy lelki befzédet tett 
nékik, és vifzfza - fordította lelkét 
az imádságra, és ííleni beízélgetés-
re. El nem íeletkezett az egéíz 
Anya-ízent-egyház dolgairól, Iften. 
nek ajánlván azokat , és emberi 
orvofságokot-is keresvén .* mivel. 
hogy meg-intette a' Királyokot: és 
Prélátufokat mit kellene tseleked-
uiek. Meg-fzégyenitette a' Bálvá
nyozó Pogány népeket, igen hat
hatós okokkal: a* földre vetette 
a' 'Zietóknak hitetlenségét, a' Szent 
írásnak méltóságával, és meg-gy&z. 
te az eretnekeket" igen erős okos-
kodáfokkal. Ezeket' irta Szent 
Teodorétus e' Szent emberről, 
és meg nem irta az 6 halálát, mi
vel elfib' ki-múlván e' világból, 
életben hagyta ötét. 

6. Azt irja Evágrius, hogy Sz. 
Szimeon az ofzlopon állani meg-ma-
radván, egybe-gyökének" a' kózel 
való tartományokban a'magánofon 
lakó Remeték , és azt izenék néki; 
mondaná-meg az okát , miért a' 
tőb' magán lakó Kerneteknek k&-
z&nséges életét , mellyet a' Szene 
Atyák jóvallottak , el - hagyván 
ollyan fzokatlan, és az emberek
től ifméretlen életet vifelne, és in
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tették ötét, begy fzállana-le az ofz-
lopról, és élne agy , mint a' többi. 
Azt-is mondották vak ' azoknak , 
kiket követségbe hozzája küldöt
tek, hogy-ha sneg-értvén a'kövecsé-' 
get , engedelmefséget mutatna , 
hogy örömeit le-fzállana az ofzlop-
ról, hagynák ottan békével marad
n i , bizonyos jele lévén, hogy az 
Ken rendeléséből tselekedné azt. 
De ha ellenkezni akarna , kinfze-
ritenék ötét le-fzál!ani, és ronta-
nák-el az ofzlopot, elegendő jel 
lévén e z , hogy tulajdon akarat-
cyából állana ottan. Meg-értvén 
a' Szent ember V követségnek első 
réfzét, és kiktől k&ldettetett volna, 
lajtorját kére, hogy le - fzálhatna , 
mint engedelmefségnek fia. De a' 
követek meg - mondák néki a' kö
vetségnek más réízét - is , hogy 
meg-maradhatna. , 

7 . Ugyan Evágrius írja , hogy 
Teodofzius Tsáfzár meg - parantsol-
ta v a k , hogy adnák-vifzfza a' 'Zi-
dóknak a' Sinagogákat, mellyekec 
tölők a' Kerefztények el - vettek 
vala. Szene Szimeon levelet ira 
néki , olly Kerefztényi fzabad-
sággal, és buzgósággal oltalmaz
ván az Iften tifzteíségét, és meg
fedvén a' Tsáfzár tselekedetét, hogy 
a' Tsáfzár meg-máfolá a' parantso-
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latot, és követ-áftaí azon kére S* 
cet, hogy könyörgene Iftennek &-
érétte, és az Imperiomért. Ez a' 
Szent ember, ügy-mond Evágrius , 
ötven-hat efztendeig foglalta ma* 
gát az Iften fzolgálattyában , mi-
nek-utánna el-hagyta az Attya ju
hai önzésének gyakorlatofskgát_«. 
Elsőbben kilentz efztendeig lakotc 
a' Kalaítromban , holott meg - ta-
nólca a Baráti életnek erkölcsit í 
ciz .efztendeig a' pufztábart lakotc, 
igen darabos helyeken: hét efzten
deig alatsotnb Gfzlopokcn: és har* 
mintz efztendeig azon az ofzlor 
pon, mellynek magafsága harmititz-
hat könyökni vala. Végezetre az 
ö halálának órája el- jőve, melly 
volt ugyan azon ofzlopon, holott; 
mozdulhatatlanúi maradott az 6 
áldott tefte bizonyos ideig r ol-
lyan módon , a' mint lábain alva 
imádságot téfzen vala, mid&n még. 
életben volna. A' közel való né* 
pek őrizetben tartották , hogy el 
ne lopattanék az a' drága kints, 
Aző halála yólt Máfodik Teodofzi-. 
us Tsáfzár idejében. Annak-inán-
na Leo Tsáfzár a' Szent Szimeoh 
teftét Antiokiába viteté, és akko
ron , az úton nagy tsudák látca.-
taaak. 
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Szent ELEK Konfeízízor élete. 
Metafráfaes Síimeon-áltd' futamá

ba foglaltatott. 
I . npEodoízius Tsáfzkr halála-

JL ucán , az Imperum két fe
lé oíztaték, az 6 két fiai kőzött, 
kik Arkadius, és Honorius voltak. 
Arkádiusnak Nap-keleti Impérium 
juta 3 Honoriusnak pedig a' Nap-
nyugottí. Arkadius meg-hala, és 
á' Nap-kélleti Impérium az ö Fiára 
Teodofziusra marada: ki Konftan-
fizinápolyban lakék. Az ödóben 
Első Innotzéntzius Pápa fiivén a' 

- Szent Péter Széken, ki-nyilatko-
zék áz Elek Szent élete, melly 
titkon volt fok ideig. Ennek a' 
Szentnek Attya Eufémiánus , Ro
mai Tanács-béli nagy fó-ember,-. 
mind világi, 's mind lelki jókkal 
gazdag vala. Mint - hogy Ö irgal
mas vók j és az -6, háza kózonsé-
gellen íegedelme vélt az özvegyek
nek, árváknak, fzarándokoknak, 
és más-fele ízegény embereknek j 
minnyá|an ahoz az házhoz futot
tak , és ottan vigalztaláft találtá
nak. Eu'fémiánusíiak Agláel nevfi 
felesége valá, ki magtalan lévén, 
mind magának , 's mind férjének 
kevés vigafságo't ízerzett, mivel
hogy nem vala maradékok , kinek 
házokat, és jófzágokat hadnak. Az 
literihez folyamodván, íokízor kö
nyörögtek , hogy nékik egy fiac 
;adna; és mint-hogy meg-maradtak 

az imádságban , az Ur Iften meg. 
íialgatá őket", és egy fiat ada nékik 
kit Eleknek hivának. Igen őrö-
lének a jó íz&lék , és kivánnyák 
vala nagygyá nevekedését , hogy 
fejeséget kerefnének" néki, had' lát
hatnák inkáb' ki-terjedni az ö ma
radékokat. 

1. De az Elek kivánsága fa. 
kat kűlömbózótt az övéktől, mi
vel-hogy ő meg-tanóíván a' deáki 
és Iíleni tudományt, és kevés fidő 
alat nagy eló-menetelt tévén; jól 
kezde élni azzal, a' mit tanólt va
la, magát tellyefséggel Iftehi dol
goknak gyakorlására adván. Kfil-
sö-képpen felyem, és aranyas ru-

. hában jár vala, de az alatt egy va-
• fiag fzör-'zákot hordozott. Egy 
órában magához haíönlóltkal sétál: 
Romában, de az-után fokáig meg-
maradott az imádságban egyedöl az 
házban. Kulsö-képpen vig. kedvS-
nek mutatta magát mindenekhez, 
de a' maga kamarájában, az 6 fze-
mei kóny-hullásnak forráfi voltak, 
firacván a1 maga , és a' köfség vét
keit. Néha bizonyos ajándékot 
adott a', fzolgáinak, ne Ítéltetnék 
fösvénynek : de titkon igen íok ala-. 
misnát ofzcogatott a' (zegényeknek. 
Minden jó tselekedetekben, mel-
lyeket ó tselekefzik vala , fokac 
érdemlett , mind tselekedeciért 
azoknak, mind pedig mivel azokat 

titkon 
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titkon tartotta , ne morgolódnának 
némellyek 6 ellene. 

3. Immár Elek annyi fid6re-j 
jutott vala, hogy az Attya itélete-
ízerént, magának feleséget • vehe
tett volna. • Ki, egy fzép termetű 
nemes, gazdag, és minden jó er-

'• kóltsókkel tekéntetes leányzót ke-, 
refe néki , méltót ollyan ifiűnak. 
Elek íickon táíftk igyekezetét_s, 
és nem monda ellene az Attyának 

y femmi dologban. El-jőve az el
rendeltetett nap a' menyegző fzol-
gáltatksára, és 6 magához vévé 
jegyesül a' leányzót, és nagy lako
dalmat fzerzének, holott jelen volt 
áagyob' réfze a' Romai Fó-népnek. 
El- jovéa az étfzaka, mellyben a1 Je-

- gyefeknek egygyesülni kellett volna, 
• Eufétniarius fzólla a' fiának, mond-

, ván: Édes fiam Elek , meny-bé a' 
•v., te Jegyefedhez, és eröffittsed-meg 

véle a' házafságot az Iften fzolgá-
lattyára. Ezt mondván, meg-ál-
dá Ötét. 

'* • 4. Ugyan azon fzempillantás-
ban, fzólla az Iften Eleknek bel-
s6-képpen , és meg - jelenté néki, 
mit kejlene mivelni az 6 fzolgálat-
tyára. Az-okáért az Iften ízolgá-

. lattyára rendelé magát az ifiú : bé-
méne a' kamarába, mellyben az ó 
jegyeié" vala , hozzája kózelgete, 
és egy arany gyüröt ada néki, és 
egy igen drága 6yet, veres felyem 
fátyolba bé-takarva: és monda né
ki : Vifelne jó gondot azokra a1 drá
ga gyÓngy&kre, mig az Iften más-

• képpen rendelné. Az-utáu ki-mé-
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ne a' kamarából, és más kamarába 
méné , az hol drágab' portékáit tar-; 
tyavala; pénzt, és igea drága gyön
gyéket vévén, meg• .vákóztatá ru
hák, és ki-méne.az Attya házából. 

?. A' Tiberis vizéhez méné, 
ho'otc • Iften úgy rendelvén, egy 
hajót taíála, meíly mingyárt onnan. 
el-indúla, és a' rév-partra jutván más 
hajót fogada, mellyen Laoditzeába 
máne, holott ki-fzalván a* földre,. 
Edefzfza várasába rnéne Mefzopotá- . 
miába, bé-menvén a' városba, egy 
Szent-egyházat talála, mellybe bé-. 
menvén, a' Boldogságos Sziz Má
riának egy igen ájtatos képet-látá, 
az-okáért ottan akara maradni. A': 
pénzt, és a' drága gyöngyöket, 
mellyeket Romából hozott volt, a* 
fzegényekre, és Szent helyekre kól-
t é , és maga ízegénységben rnarada. 
Az 6 fzíintelen-való foglalatofsága, 
tsak nem mindenkor a1 Boldog Afz-
fzony képe el6tt való ájtatos buz
gó imádság volt : és ha valaki 
alamifnát adott néki, tsak annyit 
véfzen vala , a' mennyi néki elég 
volna, hogy éhei meg ne halna, 
a' többit a' fzegényeknek adta. II-
lyen volt az 6 élete bizonyos efz-
tendökig, mellyekben el-változék 
az 6 fzinének fzépsége, és a'fzavá-
nak zengéfe : Annak - felette igen 
fzegény , és alá-való ruhában járt; v 

ugy-annyira, hogy meg nem ifmér-
hették volna ótet, kik az-előtt tel-
lyes életében véle nyájaskodtanak. 

6. Eleknek az Attya házá
tól való el-távozálk, mivel femmic 

Cce cc-y' • nem , 
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nem tudhattak ő-f előle, meg-gon
dolhatni, melly nagy fájdalmára vők 
mindeneknek. Az Annya jó-reg
gel fel-kelvén, meg-látogatni ótec , 
tsak a' Jegyesét talála , ki mind 
meg - beizéllé néki, a' mit Elek_s 
tselekedett, és mondott vala. Min-
gyárt mindenfitt kezdé kereftetni 
ótet; és meg-értvén, hogy az ha
jón Nap-kelet felé ment , ki nem 
mondhatni, melly nagy fzivbéli fáj
dalmat érzettenek azAttya, és azAn-
nya, kik őtet igen fzeretik vala. Az 
Annya bé-méne egy íetét kamarába: 
el-terite egy 'zákot a' földön, és arra 
hamvat hintvén reá ále, mondván , 
hogy, mind addig ott akarna íirni, 
míg hirt hallana a' fia felöl. A' Je-
gyeíe-is- nem kevésbé bánkódván 
az Annyánál, minek-utánna (okáig 
firatta ; volna őtet , meg-fbíztá ma
gát minden drága, és gyönyörűsé
ges ókőzetektól , és azok helyett 
ízomorú , és gyáíz ruhákba öltö
zék.. Azt mondgya vala, hogy ö-
is ott akarna maradni , és- a! gerli-
tzét. akarná követni, ki a'társát 
ei-vefztvén , tsak magán marad ,. 
mindenkor nyögvén. ,. és. fzomor-
kodván. 

7. Eufémiánus- pedigj, kinek ha-
fönló-képpen- nagy réíze vők a' ke-
feröségben,, az 6 fiának él-távozá
sáért ,. fok fzolgákat kalde kfilőmb-
íele. helyekre ,, meg,-kerefni őtet. 
Kik közfil némeüyek Edefzíza vá.-
rafsába mentenek,. és alamiíaát ad
tak Eleknek, és meg nem ifinér-
ték ótet:. noha 6 meg-ifmérte azo
kat ' , ésíjálákoc adott az. l&samk , 
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hogy olly állapotra hozta volta 
6tet, mellyben fzágsége volna az § 
fzolgáira. Látván, ottan az Elek 
tsudálatos életét, íbkan Szentnek 
lenni tartották ótet. Ez a' véle
kedés meg - eröíitteték; mivel u-
gyan azon kép , mellyhez Elek 
olly ájtatos vók , (fzózatot adván 
abból az Iften Annya ) meg - jelen-
té a' Szent-egyház gond-vifelöjének 
melly kedves volna az Elek leli 
ke az Iften előtt, melly igen kel-
lemeceíTek az ó imádsági az Ifteni fel
ségnél. Ezért Elek nagyra bí-
tsöltetvén , és mindenektől Szent
nek hivattatván, hogy ezt a' QTZ-
teletet el-távoztaíla , mellyet.Béki 
adnak vala, Tzilkziába Tárfzusba. 
akara menni, a' Szent Pál Szent
egyházának látogatására, melly ot
tan igen hires vala. Az - okáért 
fzügség lön £ tengerre menni, és 
egy darab ideig evezvén az hajó
ban, egy nagy tengeri, háború tá-
mada, melly mindenkor nagyobra 
nevekedvén,. tŐKénék Iften akarat-
tyából,. hogy az hajó ákal-menne 
Olaíz-Orízágba, és az Ofztiai parton 
meg-állana. Az hajófok meg-ifrnér-
vén az helyt,, és Elek a' dolgot 
meg-érevén, meg-vákozcatá igye
kezetét , és az Attya házához aka
ra menni, és ott tsak titkon lakni, 
ha meg-engednék néki,- mert bizon
nyal tudta,, hogy íénki őtet meg, 
nem ifinérné. Nem- akarok ^ úgy
mond, más embereknek unalmára; 
lenni, ha az Atyára bé-akar fogad' 
ni házába, . 

' g.Vé-
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g. Végezetre bé-méne Komába, 

és némelly Szent-egyházakat, ésSz. 
helyeket meg-látogatván, azActya 
háza felé indúla, és az úron elül ta-
iálá Stet az Attya, kit méltóságos 
állapottyáboz képeíl fok íiolgák 
követnek vala. Kit midőn Szene 
Elek látott volna,' elejébe - méné, 

.és monda néki: Uram-, én. tudóm, 
hogy nem újság jót tselekedni a' 
fzegényekaek a' te házadban; az-
okáért kérlek téged az Iften ízere-
tetéért-, méltóztafsál, könyörülni 
rajtam, és nékem meg-engedni, 
hogy én maradhafíak-meg a te há
zadnak egygyík fzegletében, és él-
heífek a'morfalékokkal, mellyek 
hullanak a* te afztalodról En nem 
léfzek unalmadra néked, fem pedig 
tselédidnek ártalmára. Ezt mivel-
véa , jót tseíekefzel nékem, és az 
Iftennek fzolgálattyára léfzen , ki
nek fzerelméért kérlek téged e'do
logra; így a' te- dolgaid minden
kor fzsrentséfek léfznek, és az Iften 
raeg-áld téged. Meg-aüa az At
tya jól meg-nézni Eleket, és no
ha meg nem iíméré ötét, mindaz
által éppen k&nyőröletefségre in
dúla, látván 6tet. Meg-gondola 
az 6 befzédét, és meg-indúla azon 
a' fzive, hogy tudni-illik az 6 dol
gai mindenütt fzerentséfsek léfz
nek, és mindenekben meg-áldgya 
Stet az Iften: mivel akkor meg
emlékezek az 5 fiáról Elekről , 
ne talám fzarándokságot járna a' 
világon. Meg - adaték Eleknek 
a' mit kivána, és meg-parantsol-
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taték egy fzolgának, hogy gondot 
vifelne reá. Ez néki egy fetétes, 
kitsin hajlékotskát rendele, meljy 
mint-hogy, a' ki 's bé járóknak elle
nébe volt, nem kitsin unalmára,, 
és nehézségére volt a' benne lakó
nak. Ez-okáért Szent Elek igea 
fok alkalmatlanságot ízenvedett_s 
abban az helyben. De kivált-kép-
pen az házbeli ifi.ú fzolgák, meg
próbálván ötét, és látván, hogy 
femmivel nem gondolna, ,és íem-
miért nem panafzolkodnék, fem 
rofz kedvet nem mutatna s néha 
felettéb' tsufokák óte t , és ügy 
tartották , mint- egy efztelenc, és 
bolondot, Tafzigákák őtet, húz
ták haját, és fzakáliát, undok rút
ságokat vetettek reája; és 6, min
deneket békével fzenvedetc. 

9. Nem tsak ez vóít néki unal
mára , hanem más egy dolog fok
kal nagyob' hántására volt néki, 
mert tudni-illik az 6 Jegyefe foha 
nem akart vifzfza - téni az Attya 
házához, hanem mindenkor az Na
pának tárfaságában akart lakni, 
mint Kúth régen. Mindenkor, egy-
gyüct voltak , és mind ketten fzun-
teien firnak vala, egygyik a' fiáért, 
/náfik a' Jegyeséért. Egygyik mint
hogy nem láthatta, tsak nem meg
holt érette, maiik mint-hogy hiréc 
nem halhatta, tsak nem életét fo
gyatta. Az el-múlt fok üdö nem 
volt elégséges vigafztaláfokra, sőt 
fajdalmokat öregbítette; mert az hol 
fzeretet vagyon, a* távúi létei nem 
kiffebbki a z t , sőt öregbíti a ki-

•vánsa-
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vánságot. Látván. azért Elek 
mennyit fzenvedrie a'Jegyeffe az o 
fzerétetéért , olly nagy álhatatof-
sággal várja 6tec, oly nagy álha-
tatofságban marad , nem akarván 
más férfihoz menni ; annyi ado
mán , olly fok kőny-hullatáfokat 
6ntoz, mirt az első napon, mikor 
dtet el-hadta : halván néha ótec 
tsak magán firni} magát nyomo
rúknak kiáltván , (íratván a' maga 
ízerentsétlenségéc j mint-hogy ol-
lyan jegyeffe íett volna , kivel tsak 
egy nap fem örvendezhetett, kit 
keíerves fziveí kiáltott néha: Hol 
vagy édes Elekem 2 miért let
tél olly kegyetlen én hozzám 2 Mi
ért tselekedted nékem e* nehéz 
dolgot 2 Mit vétettem ellened 2 mi
ben bántottalak-meg valaha téged? 
te engem magadnak jegyesfii vá-
íaíztortál, miért hactál-el engem 2 
Ha el-ákartál hadni engem, miért 
jegyesfii válafztottál 2 Avagy pe
dig miért tartod annyi ideig füg
gőben ízivemet 2 Talám nem talál
tatik papiros, és tenta, az hol vagy, 
hogy leg-aláb' meg-írnád, mihez 
tartsam magam. 

i o . Ha pedig velem nem gon-
•dolíz , mintha nem volnál köteles 
én-hozzám , tekéntenél bár tsak az 
édes Anyádra , ki mindenkor fo-
háfzko:iik a' te fzereimedért- Mi
ért nem kőnyörfiJfz a' te keíerves 
édes Anyádon, kinek nagyob' fáj
dalmat ízérzettel el-távozáfoddal , 
hogy-íem IzületéíeddeL Ezeket , 
és egyéb hafonló dolgokat mond 
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vala az 6 JegyeíTe. Mellyeket hal-
ván Elek, meg-háborodott, és 
igen nagy késértetet fzenvedect. 
De az Ménhez folyamodott , és 
erőt kért a' késértet ellen való tu-
íakodásra. Azon-is konyórg&tc az 
Iííennek , vigafztalná meg az 6 ke- ' 
ferves Jegyefsét, és adna békefsé- I 
ges tfiréft az Annyának. <5 pedig j 
meg-maradott ízent igyekezetében, 
minden foglalatoísági imádság {. ' 
fteni elmékedés, és, fzőntelen va- ! 
ló b&jt&lés lévén 6-néki. Sanyar- i 
gatta a' tettét roíz ízakado^ott ru- i 
bakkal, kemény ágygyal, mellya' ! 
pnízta fold volt. Lelkére pedig 
nagy gondot vife/t; minden nyol-
tzadik napon a' Kriftus Szent Te
ftét magához vette, és illyen volt 
az & élete fok efztend&kig „ mig el
jőve a' ditsófséges halálának óra- j 
j a , meg-akarván az Úr Iften 6tet 
ajándékozni , a' jó tselekedeti-
ért. Meg-jelenté az Iften néki az 
ö halálának napját; az-okáért a' 
ízolgától, ki reája gondott vifelva-
la , papiroírat, és tentát kére, és 
maga meg-irá egéíz életét. Az
után őtzve-fogván a' papiroffat, ke
zében tartá, és úgy vára. halálának 
óráját. 

í r . Az fidSben Első Innotzen-
tzíus- Pápa fii vala a' Szent Péter 
Székében; lön, hogy ő> Misét ízol-
gálván , és jelen lévén Honorius 
Tsáízár, és népeknek nagy foka-
sága; egy fzozat.hallaték a': magaf-
ságból , melly mondar Jőj hozzám, 
a' ki munkálkodtál, ? és nieg-vagy 

terhei-
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terhelve j és én meg-nyugtatlak té
ged. E' (zúzaton minriyájan álmél-
kodának, és meg-remülének, és a' 
földre efvén igen kiálcának, mond
ván : Uram kőnyőröly rajtunk. 
Áz-ucán az Oltárnál egy ízózac hál-
•íaték, melly • monda : Kerefsétek-
meg az iften ízolgáját, és a' kö
nyörög Romáért, és fzerentséfek 
iéfznek az 6 dolgai. És vegyétek 
'elzetekbe, hogy péntekéi* múlik-
ki e' világból. Ezt monda a' ízó
zat , (zólván az egéfz köftégnek -s 
mivel elsőbben úgy látfzék, mint
ha tsak a' Szentnek ízóllot volna, 
hiván' 6tet az 6 fáradtsági jutalmá
nak el vételére. E' dolog ki-hire-
fedék egéfz Romában, és el-j&vén 
a* péntek nap, a' Szent Péter Szent
egyháza ( holott elsőbben hallatott 
vala a' fzózat) meg-teíék népekkel, 
ki ki akarván meg-tudni, ki volna 
az Iften fzolgája. Jeleri valának a' 
Pápa, a'Tsáfzár, és Eufémiánus a' 
Szent Elek Attya , tőb fok' né
pekkel egyetembe. A'fzózat, melly 
az-előtc hallatott vala , akkor - is 
ízolván, monda : hogy az Iften fzol-
gáját keresnék az Eufémiánus há
zában. Eufémiánus a' Tsáfzár mel
lett áll vala, ki hozzája fordslván, 
monda néki: Te tartottál illy nagy 
kincset titkon a' házadban ? Men
nyünk oda azért meg-látni azt. 
Eufémiánus elöl' kfildé mind a' (zol-
gáit, hogy kerefnék-meg az egéfz 
házban, és kéízitenék-el az házat; 
mivel a' Pápa, és a' Tsáfzár oda 
akarnának menni. Hozzája közel-
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gete a' fzolga , ki gondot vifeíc 
vala Elekre, és monda néki .-
Uram, én azr állítom, hogy az Iften 
fzolgája, az a'fzegény ember, a'ki 
felől nekem parantsoltad , hogy 
gondot "vifelnék reá , mert én lát
tam őcet fok jóságos tseíekedete-
ket mivelni. Az minden héten a' 
Kriftus Szent Teftét magához vet
t e , mindenkor b&jtőlt; (zúncelen 
az Ifteni imádságban maradott, és 
fok alkalmatlanságokat békével 
Szenvedett az házi cselédektől. 

XI. Ezt értvén Eufémiánus, el&i 
méné, és a' Palotájához érkezvén, 
bé-méns a1 Szentnek kis hajlékots-
kájkba r mellyben alig fért-el egy 
ember , és látá a' Szent ceftec a' 
földre terjedve , bé-fedve lévén or-
tzája rongyos tsuklyájával. Mel-
lyetfel-fódózvén Euférniánus,mind-
gyárt igen nagy fényefség. j8ve-ki 
onnan, és fzép vala az ortzája mint 
az Angyalnak , és végtére efzébe 
vévé, hogy meg-hóit vól..', Latá 
hafonló-képpen a ' levek ' , meílyec 
kezében tart vala, és el-akará azc 
venni, de ki nem veheté azt a' ke
zéből. Az-ucán mingyárc vifzíza-
tére a' Tsáízárhoz ,• és monda néki: 
Én meg - találtam az Iften • fzófgá.-
ját, a' kit kivánlz látni. Meg-hók 
az, és egy levél van kezében, meí
lyec ki nem vehetni onnét, mint
ha er&fíen oda ragalztották volna. 
A' Tsáfzár meg - parantsolá, hogy 
az a' teft vitetnék, égy nagy öreg 
házba, és helyhezcetnék egy ko
porsóba. Az-után bé-menvén oda a* 
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y6z Szent Elek K< 
Pápa, mind ketten térdekre állának 
a* Szene Teft előtt , és alázatoflon 
kérek a levelet, mellyet kezében 
tart vala: hozzája járulván , oda 
epgedé néki a' Szent embef teíle. 
O k pedig Eczius nevö Kantzeüárius 
kezébe adák, hogy azt nyilván 
tneg-olvafnáj minnyájan figyelme-
teffen halgatván: olvafni kezdé a* 
Kantzeüárius a' levelet, és midón 
oda jutót volna, az hol az Attyá-
nak s Annyának, és a'Jegyefsének 
neve olvaftatnék, és mi-képpen az & 
el-menet«lekor adta volna néki a' 
gyarüt, és az ővetj nem fzenvedheté 
továb' Eufémiánus , hanem igen 
kezde íirva kiáltani. Áz-után a' 
Szent teftre borúla, és monda: Ah 
édes fiam miért tselekedted azt ve
lem fzegénnyel, és a' te keferves 
édes Anyáddal. Te minket min
den nap láttál firni a' te fzerelmed-
é r t , és miért voltál ollyan kemény, 
hogy magadat meg nem ifitnércet-
ted, tudván, hogy te volnál oka 
íiralmunknak. Te fok efztendeig 
voltál az én házomban, és én nem 
tudtam, hogy te volnál az én fiam; 
moíi pedig, hogy téged meg-ifmér-
telek, nékem nagyob' fájdalmam 
vagyon , mint-hogy minek - előtte 
tneg - ifmérnélek téged , halva lát
l ak^ . 

13. Az Annya-is meg-értvén e' 
dolgot', ki-méné a' kamarájából,' 
és keíerves feivel kiáltani kezde, 
és ruháját meg-ízaggatván: igen ke-
ferveíen fira. Szólla az emberek
nek, kik <ket tartóztattyák vala, 

afefzfzot élete. 
mondván : BotsáíTatok-el engem 
meg-látni azt , kit méhemból ízfi]. 
t em, mivel-hogy meg-hólt ma az 
én reroénségem. Ma vége fzakatt 
az én reménlett vigaíztaláfomnak 
melly nem egyéb vók, hanem.hogy 
láthatnám egy nap az én fzeielmes 
fiamat. Már látom őte t , de e' Iá. 
tás okot adott nékem nagyob' fira. 
lomra. El-j&ve az-után a' JegyeUe. 
is, olly igen kefervefTen firván, hcx» 
minden kemény fzivet kónyőrfile. 
tefségre indíthatott volna. Szűk
ség volt, hogy a' Pápa, és a' Tsá-
fzár magokat közbe-vetnék, hogy 
el-vonhatnák őket a' Szent teíb-61 
és valamennyire le-tsendeffichetnék 
a' nagy fíráft. 

14. Annak-utánna a'SzentPé. 
ter Szent - egyházába akarák vinni 
a' Szent teftet, de nem lehete, mert-
igen nagy volt a' népeknek fzoron. 
gatáfa, kik a' Szent teílnek illeték 
sere jőetek vala. Azt igirvén. az-
után a' Pápa, hogy bizonyos napig 
nem temetné-el á' teftet, meg-fz4. 
nék egy-keveísé a'népek fzoronga-
táfa. A' Szent-egyházba vitetek, 
és magas helyre tétetek, és hét na-
pig állott abban a' hellyben; az-alatc 
az Attya, és az Annya, és azjegyef-
íe el nem akartak távozni a' Szene 
tettől. Sok betegek meg-gyógyú. 
Iának ottan , és végtére el - te* 
metteték a' Szent Bonifátzius Tem-
plomában. Az Anya-fzent-egyháí 
az 6 Ihnepét fzenteli Szent Jakab 
havának 17. napján. Az 6 halk* 
la vók , Kriítus Urunknak négy; 



Szent Roíms Konfcfzfzor élete. 763 
ízáz efeténdeje táján. Honorius , dokságotj az-utáa-Js 17, efcten-
és az ifiú Teodofzius ídejeben_9. deig lakott az Attya házánál tk-
Szenc Elek el -hagyván a' mát- kon mind halálig. 
kaját, 17. eíztendeig járt {zárán-

Szent RÓKUS Konfefeízor élete. 
y'ekntzei Diegs ,Fermt%-által Jhm-

mábtt foglaltatott* 
I . * Z U r i f t e n , hogy a'bűnösök 

i * \ meg-térjenek őhozzá, néha 
kfilömb-féle rettenetes csapatokat, 
és oftorokat fzokott botsátani a' bű-
nősökre , úgy •. mint drágaságot, 
éhséget, dög- hálák, és hadakat: 
rnindaz-ákal midőn valamellyikkel 
ezek közfii oftorozza az embere
ket , mindenkor valamellyiket a' 
Szentek közíii a' végre rendeli 6 
Szent-Felsége, hogy annak efede-
zéfe-áltai meg-tarcóztaffa az 6 igaf-
ságának lüllyosJcarjác, hogy az oíto-
rozás ne légyen ollyan nehéz, és 
vefzedelmes, a' mint a' bűnösök 
érdemiének. A1 dog-halál-ellen a' 
tób' Szentek közöl nagy Patrónus 
Szent Rókus Konfefzfzor, kinek éle
te a*-képpen vagyon: Franczia-Or-
ízágban Nárbona tartománnyában, 
nemes Atyától, és Anyától fz&ieték 
Rókus. Az Attyát Jánosnak , és az 
Annyát Liberának hittak. Rókus ti-
izen-kéc eíztendös lévén, kemény pe-
nitentzút kezde tartani, böjtölvén, 
és külömb-íéle faoyargatkfokkal öl
dökölvén a* teliét. .Az Attya, és 
Annya balála^után pedig , minden 
atyai, és anyai fok ingó jólkágot 
*' legényeknek afzcogata: az (*• 

rökségeket, fok fzántó -földeket,' 
és a' jobbágyoknak igazgatását, 
egy attyaíiára bizáj és maga íze-' 
gény fzarándok ruhában öltözvén , 
tsak egy bottal méné Olafz - Or-
fzágba. 

a. Akkor Romában, és a' kö
zel való tartományokban igen nagy 
dög-halál vala. Szent Rókus To
kákat meg-gyógyitott a* dög-halál
ból a' kereíztnek jelével. Platzen-
czia várafsába érkezek, holott fok 
dög - .halálos betegségben fek&yö-
nyomorult fzegény, és gazdag em
bereket talála, és azokat mind meg-
gyógyitá. De ó-reá-is el-ragada az 
a' dógleletes gonofz betegség, melly 
a' bal-lábát igen meg-febeíité néki, 
meliy miatt igen nehéz fajdalmo
kat , és gyötrelmeket fzenvedecc 
Minek-ucánna meg-győgyula, viíz* 
íza-tére Frantziába, holott akkor 
kegyetlen hadak vifeketnek vala> 
és meg nem ifmércetvén, meg-fo
gattatok a' maga hazájában, mint
ha kém vók válna, és a' cömlctz-
be tétetek ;. holott öt efztendeig 
volt, éhséget, hideget, és fok e-
gyéb nyomorúságukat fzenvedvéas 
de mindeneket zúgolódás - nélkül t 
hálk*'adú ízivel fzenvedecc. 
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76.4 Szent Iftváti Király éíete. 
3. , Végezetre , Illeni buzgó 

imádságban meg-maradván , és kö
nyörögvén az Iíiennek, hogy íza-
badktsa - meg a' Kerefztényeket a' 
dóg-halálnak vefzedelmes betegsé
gétől , ez életből az órők életre 
méné , Kis - Aízízony havának ti-
zen-hatodik napján, Kriftus Urunk
nak ezer három -ízáz hetedik eíz-
tendejében , életének harmintz-
kettódikében. Az ő teliénél egy 
tábla találtatott, mellyen ezek az 
igék voltának írva: A' dőg-halál-
nak betegségében lévő emberek, 
kik (egétségfil hijják Szent Rokuft, 

•az ő érdemi-álcal gyógyúláíl nyer
nek az Mentől. Minek-utánna 
Szent Rókus meg-hala, meg - if-
mérteték az Attya-fiaitól, kik nagy 
tifzteíségeffen él-teme.ték őcet, igen 
nagy íiráíl tévén érette, Annak-után-

na egy gazdag Szent-egyházat épi. 
tenek, az Iíiennek az ő tifzceíségére-
Es mint-hogy kúíómb-féíe helyeken' 
fok dőg-halálos betegségben lév | 
emberek meg -gyógyúkanak az 6 
kőnyőrgéíi-által, fok Szent-egyhá-
,-zak, és kápolnák ópittetének az 6 
tifzteíségére. Ezer négy-fzáz nyólt2. 
van efztendőben az ő tefte Velcn. 
tzébe vicetett, holott egy gazdag 
Szentegyház épiccetett az ő tiízc<£ 
ségére, és igen nagy.tifztelettel tiíz-
teltecik a' Kerefztényektől. Kér-
jók ezt a' Ditsőséges Szentet, efe-
dezzék mi-érectünk az Iíiennek, 
hogy minden teít.i, és lelki dőgle-
letes betegségtől meg-fzabadúlván 
holtunk-után mehefsönk-bé azór&k 
dicsőségbe , . holott famrni betegség 
nincsen , Ámen. 

Szent ISTVÁN Király, a5Magyarok EISQ 
Kerefztény Királlyá élete. 

Mafféus Péter Jéfuita-által meg
íratott. 

1. \ ' Pogány nemzetek kőzöl , 
l \ kik Iíiennek igaz itélete-fze-

rént, a' Romai Birodalomnak meg
rontására, bizonyos űdőkben feltá
madtak, voltak az Hunnuíbk; kik 
Sztziyának belső réfzeiből , két,, 
vagy három úttaí-is ki-jó vén, vég
tére bé-jóvének Pannoniába, és on
nét a Longobárduíbkat ki-vervén, 
magokat Magyaroknak , Panno
niát pedig Magyar - Orízágnak ne-

vezék.Az.után-is nagy kegyetlenség
gel, ragadozáfokkal, égetéfekkel, és 
rabláfokkal, az Anya-ízent-egyhazat 
fildőzni, és háborgatni meg nem fzfin, 
nek vala/ Ők bálványozok lévén, 
az íften tőrvénnye-fzerént nem akar
tak élni, hanem ízabad akarattyok*, 
ízerént magoknak Fő - Hertzeget 
válaízcanak vala, ki őket fzabadsá-
gokban meg - tartocca. Utolsó ki-
jóvetelek-után, Negyedik Fő-Her-
tzeg volt Géjza, ki noha haragos, j 
és keméay terméízetö ember vők, j 

mind-. ! 



Szent Iftváí 
mindaz-altal okofságtúl vifeltetvén, 
a' kőmyöl iévó Kereíkényeknek 
keferves panafzolkadkíá-ákal meg-
engefzeelteték ; és a' Kereíztén'yi 
hicec, és tudományt, mi légyen , 
meg-akark érteni. Az-okáé i t a' 
fzomízéd Orfzágokka!:, és tartomk-
nyokkal békefseget fzerze : és erős 
törvénnyel a' Magyarokat meg - za
bolázván, nem tsak meg-engedé, 
hogy a' Kerefztények batorságof-
fon bé-Jőheffenek Magyar - Qrízág-
ba, hanem meg - parantsolá , hogy 
mindenike kónyőröletefséggeí be
fogadván ókét , illendő bótsfilet-
tel tárcának. Kivált-képpen a' Pa
pokra , és Szerzetes emberekre jó 
akarattyát ki-terjeíztvén, őrőmeft 
maga fzine elejébe botskttya vala 
6ket , és figyelmeteffen halgatta , 
a' miket az Iítenről, mennyei dol
gokról , és a' lelkeknek ödvőíségé-
ról mondottanak*: el-annyira, hogy 
a' Papok cekélletes életének példá-
ja-álcal, prédikáiláfok-által, az Iften 
igéinek nagy ereje-ákal, és a' Szent 
Lélek viiágoíkáíá-által, Géjza Her-
tzeg magát el-kéfzitvén , gyökerez
ni , és nevekedni kezde az o fzivé-
ben a' Szent Evangéliumnak fid-
vőfséges magva : és tsak hamar 
olly gyümölcsöt hoza 3 hogy 6 ma
ga, és Udvari népének nagyob' rc-
íze meg-kerefztelkednének , és ma
gában el-végezé, hogy mind azo
kat a' népeket, kik az 6 hatalma-
alatt valknak , az egy igaz hitnek 
ifméretére hozván, meg - tericené. 
E' végre a' Papok, és a' Szerzetes 

Király élete. ?6$ 
emberek , és töb' Iften Tzoigaihak 
tankttsa-kítal el-rendelé, hogy Lelki 
tanítókat ide 's tova kfildené, Szent
egyházakat épitene , Plebaniákot, 
és Pufpókségeket fondálna. 

a. Első Krónika Könyvnek a i -
réízében meg-vagyon irva, i . Par. 
12. v. g. & aö'. hogy^Dkvid'hazat 
akarván, építeni a-z Ur Iftennek, 
lön az Ur befzéde ő-hozzá, mond
ván: Sok vért ontottál-kij és íöfc 
hadakat vifeltél: nem épithetz házat 
az én nevemnek , annyi vért ont^. ' 
ván én-elöttem : a' fiú ki néked 
ízületik, igen csendes férfiú léizen. ' 
Ó épict házat az én nevemnek, 
és ö nékem fiam léfzen, és én né
ki Attya léízek : és meg-erőflitem 
az ö Orfzkgának Királyi izékét. 
Hlyen módon lön válafztza az Iften-
töl Géjza Hercz-egnek- '̂s , ki há
zat akarván épiteni az Úr Iftennek, 
az az: egéfz Magyar-Orfzkgot meg
akarván téríteni az igaz hitre, az 
Iften Angyala meg-jelenék néki 
álmában, mondván: Iften áldgyon-
meg téged Kriftusnak válafztotta: 
A* miket elmédben forgatfz , vég
hez' neai viheted , mert a' kezeid 
bé - vannak az emberek vérével 
mocskolva :• de léfzen néked egy 
fiad, ki Iften•akarattya-által, mind 
azokat véghez vifzi, mellyekec te 
moft véghez vrnhi igyekeztéL A" 
pedig Király léfzen, és azok kőzöl 
való , kikét az Iften elsőbben e' 
világi koronával,' annak - utánna 
érők életnek koronájával meg-ko
ronáztató Azon-kŐzbe' té-hozzád 
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7 66 Szent Iftván 
cl-jő az Iílen embere lelki követ
séggel , azt íogadd bötsűlectel , 
tarcsd illendő tifetelettel: intéfíc, 
és tankáfit hidgyed tellyes fzivei, 
néki tekélleteflen engedvén. 

3 . E' látáfön tsudklkozván 
Géjza , és magában ízorgalmatof-
íbn erről gondolkodván , meg.je
lenté Udvarában lévő tudós , és 
okos embereknek : és alázatoffbn 
artzal a' földre borulván , nagy 
hálá-adáffal, és-fok kónyhullacáf-
fal, magát, 's Orfzágát a'fzfüeten-
d6 fiatskájával egyetembe, kegyes 
gond-viíeléíe-alá ajánlá az Iftennek, 
ki íbba nem alufzik, hanem éjjel, 
nappal az 6 hiveit táplállya , és ol
talmazza. Ezek-után az hozzája 
jövendő íften embere követségét 
elméjében forgatván: immár hir 
érkezek , hogy a' Prágai Albert jö-
ne már ő-hozzá , fok lelkeknek az 
líten-hez meg-céritésére. Ez az hir, 
az Ménhez újjonnan meg-terc ke
vés Magyaroknak nagy örömökre 
!&» r és Géjza Berezeg , minden 
kéfedeiem^ nélkül., egéfz U ivari 
népével , az líten embere elejébe-

• méné > és nagy böcs&iettel bé-ío-
gadá- ö t é t , és magát tellyes fiúi 
ecigedeímeíséggei néki engede. Ez 
a'. Páípők nevezetes uala, és Tseh-
Or&ágban. tekintetes nagy nemze
tő, tudós,,bóks ember, Itteni, és 
felebaráti buzgó fzeretettel tellyes. 
Ki annak-eíötte két út tal- is Ro
mába menvén , az Anyarzént-egy
háznak Fá-páíztoíát, a' Romai Pá-
pác alázatoiíbii köfzóíitótte , és 

Király élete. 
mint Kriílus Jésusnak Vikáriufs^, 
fidvözlótte, és riíztelte. Sok jóságos 
cselekedetekkel, és Apoftoli hia. 
tudománnyal tellyes lévén, a' R.Q. 
mai Pápától nagy hatalmat y és fza. 
badságot nyere, hogy ha a' Tsehek 
vakmerő - képpen ellene állanának 
a Szent Evangéliumnak, más Or» 
fzágokba mehetne , az Iften Or&á. 
gát ^Pogányoknak prédikállak. 
Az-okáért meg-ércvén, hogy Iftea 
kegyelméből nagy kapu nyittatott 
Magyar-Orízágban a' Szent Evangé. 
liumnak bé-vételére, nagy öröm
mel oda méné. Ki nem mond. 
hatni, melly nagy lelki buzgóság
gal, fzorgalmatoísággal kezde tnin-
gyárt fáradozni , hogy a' Magya
rokat az Elő Iftennek ifméretére, 
és lelkeknek őrök ndvőfségé?e_* 
hozhaífa, erre igyekezvén Géjza 
Hertzeg-is az ó világi hatalmával. 
Melly fokát harznáíTyon pedig a' 
világi hatalom a' Szent Evangéli
umnak bátorságos hirdetésére, és 
elő - menetelére , minnyájan tud-
hattyák , kik az Anya-ízent-egyház 
hifioriák olvaísák. 

4. Az ödőben a' Gejza felesé
gének Saroltának gyermek fzálésé̂  
nek ideje el-kőzelgetvén, az Ifteni 
igiretnek nagyob' meg-erófitésére, 
meg-jelenék néki-is Szent lílván 

•Első Mársir Levita ruhában,, és-
kegyes ortzával nézvén őcet, mon
da néki: Oxt\lyy 's vigadgy Sároka, 
Hiivel-hogy néked egy fiad léfzen, 
ki a' Királyi méltóságot f és koro
nát bé'hozza a te házadba, Min-

gyárc 



Szent Iftvái 
gyárt fzSlecéfe-után a' Szent Ke-
refztségben , az én nevemen hijjad 
őtet. E' befzédec halván, és tsu-
dáíkozván , nagy lelki vigafztaláí-
fal bé-telvén Sarolta, meg-kérdé 
az Iftennek Szentét, k'i volna, 's 
kinek hijnák. Ki felele, mondván: 
Én vagyok Iftván Első Mártír: és 
mingyárt el-rejtezék. Ezek a' dol
gok e'-képpen lónek , Kriftus ti
nink fzuletéfe - után 969. efztendö 
táján, Eíztergom Vár2fsában , ho
lott kevés napok múlva, a'Magya
roknak nagy örömére fzfileték aK 

kisded, és illendó-képpen a Szent 
Pufpók-ákal meg-kerefzteketék , és 
a' látás - ízerént Királyi koronára 
litvánnak hivattaték. Vala akkor 
Magyar-Orfzágban egy ember Olafz-
Orfzágból fzármazandó , kinek ne
ve Teodatus volt. Ez tekéntetes 
nemb6l lévén, ditsiretes maga vi-
feléfe-ákal nagy kedvet talált vala 
Géjza Hertzegnél, ki hív fzolgá-
iattyáért fel'- magafztalá 6tet; az-
okáért midőn a' kisded gyermets-
ke meg-kerefzteketnék, Teodatus 
Kereízt Attya 16n néki; az-után 
pedig Királyi erköltsőkre tanitó 
meftere : kit fzeretvén a' gyermek, 
és Attya hellyec tartván Olafe-
roódra Tatának hijja vala őtet. 
Teodatus ennek a' gyönyörűsé
ges fzónak emlékezetéért, a' Duna 
mellett egy Kalaftromot épite a" 
Szerzetefeknek, és Tatának neve-
zé. Mellyet annak -utánna ama 
nagy Korvinus Mátyás Király, fzép 
épületekkel., kertekkel, és halas* 

Kiráíy élete." j6f 
tokkal ki-terjeíztvén, és nagyítván^ 
győnyörüségeííen meg-épite, és 
mind e* mái napig Tatának hivat
tatik. ; 

5-. Mi-képpen pedig a' kegyes
gyermek Királyi erkőksókben Teo
datus*. által fel - neveltetek j úgy 
az igaz Kerefztény hitnek ágazati
ra , és azoknak a' jóságos tseleke* 
deteknek, meüyefc Iílen-elott igen. 
kedvefek, gyakorlására, Szent Al
bert PöPpők • által rneg-tanittaték z 
úgy annyira, hogy elsőbben kez« 
dette a' Jésus névét hijni, hogy, 
fem kenyeret kérni: és egyfzer 's 
mind a' Grammatikát, és Kereíz-
tényi tudományt fzépen meg tanól-
ván, tsudálatos dolog volt, melíf 
igen jól tudta mind a' kettőt. Ifiú-
ságának ideire jutván Szent Iftván,. 
Kereíztényi kegyefségnek nagy di
tsiretes példáját adgya vala , nem 
tsak tselekedetivel, hanem közön
séges gyülekezetek ben-is a' vétek
nek rút voltáról , a' jóságos tsele-
kedeteknek fzépségéról, az Itteni 
félelemről, azalázatofságról Illeni f-
és felebaráti fzeretetröl, és minden 
igafságról el nem múlattya vala 
ízüntelen befzélgetni , tsudálatos 
nagy lelki erővel Minden úttal 
"s móddal igyekezik vala, kemény
ségeket meg-lágyitani, ésmeg-(ze« 
üdíteni kegyetlenségeket a* Magya
roknak. Az igazság ízeretetétól 
olly igen gerjedezett fzive, a' kőf-
ség erkÓltsinek meg - jobbítására s 
hogy alkalmatoíság adatván •> néha 
illendő móddal az Attyát-is meg-

inte-



7<>8 Szent Iftvan Király éíete. 
i n t e n é , Iíleni fzeretettöl viíHtet-
vén. Sokfzor az Attya kérésére, 
az Orfzág gond-vifelését-is magára 
vállalta, nagy kedveliéfekre 's jó-
valíáfokra mindeneknek; tanácsot 
tartvan , mind közönséges 's mind 
magán való dolgokat ditsireteffen 
véghez vívén : a' Királyok 's Feje
delmek k&vetit bé - fogadván , és 
azoknak fogyatkozás - nélkfi^ meg
felelvén *s váláfzt adván. 

6- Ezeket nagy örömmel .'lát
ván az 6 Attya Géjza Hertzeg, ki. 
6reg lévén immár, világi veízedel-
m e k , 's nyughatátlanságok miatt 
xneg-íáradott vala : naeg-iíméré az 
Ifiúnak nagy-okoíságát, és Királyi 
maga viíeiését, hogy tudni-iliik 
akar melly nagy Orfeágnak Királ
lyá lehetne. Semmit immár olly 
igen nem kíván vala, mint az Or
fzág gondgy át magáról l e - t évén , 
a'fiának adni, és érdeme-ízeré'nt. a' 
Királyi izékben iel-magafztalva ízé-
relmes fiát látni. E\ végre Orízág 
gyöléft hirdete, és igen könnyen 
meg-nyeré az Orízág béli minden 
Fő-Rendektől, hogy maga helyett," 
mivel b immár az Orfzág gond-
vifeíésére alkalmatlan volna, az'b' 
fiát iíínérjék, Iften-után, Uxoknak 
lenni: és magokat hatalma-alá ad
ván , hogy minden fidöben énge-
delmefek léfznek néki , és híven 
ízolgálnak ; eskuvéfíel hivségeket 
meg-eröílíttsék. E' befzédét, és il
lendő kérését Géjza Hertzegnek 
halván a' Magyarok, ugy fel-gerje-. 
dének ízi vek ben , hogy. ott min-

gyárt Géjza - előtt, Szent IftyáM 
nem Hertzegnek, fem Vajdának 
hanem igaz Királynak lenni nagy 
örömmel kiálcák: és a' Fö-Kap/> 
tányok vallókra fel - emelvén fitet 
magas Királyi fzékben helyhezce-
ték. Onnét pedig ugyan azon_, 
nagy Őrömmel a'vitézek táborára 
vívék , otc-is hafonló-képpen Kirá< 
lyi méltóságát egyenlő akarattal 
és nagy fzeretettel tifztelék. ' 

7. Meily dolgot látván Gejza, 
kőnyveznek vala őrömében a' fze-
mei; nem-is lón hála - adatlaa a' 
Magyarokhoz, fok fzép ajándéko
kat ofztogatván nékik; Meg-kön
nyebbítvén a' rajtok való igát: a' 
kőfségnek fok pénzt hányatván; 
és mind tselekedetivel s' mind be-
fzédivel kÓBjfíőj&letefséget] mutat. 
ván hozzájok,7azoknak ízi vét', ma. 
gához, és fiához kótelezé. ' A'mi 

< pedig leg-nagyob', azt el nem tim-
" latá, mert meg-iímérvén az Ur I-
fiennek nagy jó téteménnyét, fok 
Szent Misék ízolgáltatásával, imád- • 
ságokkai, alamifaálkodáfokkal, há
lákat ada ő Szent-Felségének , di« 
tsirvén, és magafetalván a'Menny. 
nek , és földnek Teremtő Urác ' s ' 
ííienét. Az-után nem fok fiefó 
múlva , a' vénségtől, és betegség* 
tői meg-győzetvén, lelkét Iften-
nek adá ; Kriftiís fzfiíetéfe - utáa 
977. efzcendóben.. Szent Iftván_A 
Király a' mint az ő édes Attyát 
éltében mindenkor illendő bots&4 
lettel tifzteke, úgy hólta-után-is 
fcép kőnyőrgéfekkelj Szent Misék-

fzol-



Szent litván 
fzolgákatásával, és alamifnálkodá-
fokkal fegétvén ötét nagy tifzteP-
ségeílen temeté. Annak - ucánna 
nagyok ízabadsággaí, és ízorgal-
xnatofsággal az Orfzág goai-víCe-
lésében foglalván Szene litván Ki* 
raly magát, leg-etsö dolog, melly-
re minden tselekedetében nézett , 
volt az Iftén dicsősége; minden
kor jól meg - gondolván, hogy az 
Ur Iflen , riiivel irgalmas kegyel
mes Atya, az igazaknak nagy ju
talmat ád: úgy igaz, és rettenetes 
Eiró lévén, a' gonofz embereket, 
fzemély válogatás - nélkül,. rettene
tes -képpen meg-bünteti. Tudván 
pedig, hogy a' Király élete, példa -
adáfa, igen erős a' népek -előtt , 
mind jónak, 's mind gonofznak kö
vetésére , mind meg - tartására a' 
kőíségnek; 's mind örök vefzedel-
mére: úgy tündöklött példa - adá
sával , és világoskodott jóságos 
tselekedetivel, hogy az embereket, 
Ifteni ízeretetre, félelemre, és fzol-
gálatra tsudálacos-képpen fel-ger-
jeíztetce. 

8- Hogy külső , és bels6 há
borúságoktól meg - menekedgyék, 
követeket küldvén a' kórul való 
Nemzetekhez, azokkal meg-eroí-
lité a' barátságot , és ízővetsége-
k e t , mellyeket az Attyával kötöt
tek vala. Hlyen módon ef- vágá 
még reménségét-is a' külső íegé-
tségnek , a' végre tudni-illik , hogy 
ha némellyek a' Magyarok - közül 
bé nem akarván venni a' Szent E-
vangéliumot, és pártot ütvén el-

Sxcatck ílcte. 

Kiráíy élete. 7Ó9 
lene - támadnának, íenki ne lenna 
a' kitől magoknak fegitséget vár
hatnának. Minthogy pedig jól 
értette, hogy az Orfzág birodalmá
nak ereje, 's meg-tartáfi, fó-kép-
pen az Iftenhez , és emberekhez 
való igafságnak meg-tartásában áll: 
kevefec bizván maga elméjében , 
's okofságában; réíz-ízcrént a' Sz. 
írás tankáíihoz, mellyet éjjel nap
pal, gyakran olvafott: réíz - fzerénc, 
okos, és tudós, jámbor Iíten-félÖ 
embereknek tanításához folyamo
dott r fö-képpen Szent Albert PüC-

• pökéhez. Ki látván , hogy Iften 
kegyelme-ákal, Szent Iftván Király 
minden dolgokat jól véghez vinne 
Magyar Orfzágban, más tartomány
ba akara menni, az hoi fzükségesb' 
lenne a.' lelkeknek Iftenhez való 
meg-téritésére. Szabadságot kér
vén azért Szent Iftván Királytól, 
harmad magával Pruífiába méné, 
holott a Szent Evangélium tudo
mánya még az emberek fzivébe 
nem öntetett vala; Ottan midőn 
fzorgalmatoííbn igyekeznék a' Po
gányokat az ördögök fzolgálatcyá-
xól, és baromhoz, 'sífene-vadakhoz 
illendő rút erkölcsökről , az élő 
Mennek ifméretére, 's Kerefztéqyi 
ízelidségnek feeretetére fordítani i 
meg - íbgattaték a' gonoíz Pogá- , 
,nyokcói, és egy hegynek tetején, 
egy ofzlophöz kötöztetvén, két 
lantsával által-verettetek , és e'-
képpen a' Sz. Evangélium prédikál-
lásánák érdeméhez a' Mártiromság
nak dicsőséges koronáját kaptsolá.. 
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77o Szent Iftván 
9. Szent Iftván Király pedig 

•midőn meg nem ízurmék, a" (ete
tés pogányságnak vefzedelmes er
deiből , az igaz Kerefzcényi tudo
mánynak győnyőr&ségeííén vilá-
goskodó mezeire kergetni a' Ma
gyarokat; és magában el-végezte 
volna j hogy az ó birodalma alatt 
lévő pogány nemzeteket , a' terem
tő Iíiennek ifméretére vagy meg
téríti , vagy pedig Orízágát, 's éle
tét el - hadgya az Iftenért: mint
hogy nagy réfze a* Magyaroknak, 
iakáb1 a' Fejedelemhez való hizel-
kedésért, és földi jóknak meg
nyeréséért , hogy-fem jó akaratból, 
és igaz feivbéü indulatból lőtt volt 
Kerefzténnyé: némellyek pedig 
a' Kerefztényi tudományt femmi-
képpen nem akarták bé - venni; 
Szent Iftván Király, mint egy ma
ga akarattya-ellen , kénízeritteték 
keíerü, és íányargacó efzkőzökkel 
élni. Meíly miatt a' Nemefség kő-
zótt öémelly vakmerő kemény nya
kú férfiak fel - háborodának , úgy
annyira, hogy az igát el-vetvén, 
rélz-ízerént meg-utálák együgyűsé
ge t , réfz-ízerént meg-gyuiólék ke
mény reguláit az Evangéliumnak. 
Fegyvere fogván táborba fzállának, 
és dulláffaí, fofztáíTal, és rabláífal 
kezdek egygyik réfzét rontani Ma-
gyar-Orfzágnak; és az embereket, 
kik Kriftusban hittek, és Szent 
I%án Királynak engedelmefek vol
t a k , rettenetes - képpen öldőzték. 
Ezeknek a' gonofz párt-ötöknek 
Feje a* Szirmiai Hertzeg vol t , ki-

Kiraly ékte. 
nik neve Kupa vala, nagy hatal* 
mu ember, kit íbk fzámu ezer vj. 
tézek követtek; ki régtől fogva 
Magyar-Orföágot álnokul rhaga.bi-
rodaima alá akarta hajtani. Az*ö-
káért ez alkalmatofságot látván • 
fok igiretekkel, és csalárdságokkat' 
fok hamiíság Géjza , és Szent' 
Iftván ellen mondáflal, Kriftus élten 
és az igaz hic ellen rettenetes ká
ró mkodáPokkaí, úgy magához, kap-
tsolá a'fokaságot, hogy nem elé
gedvén , a' mezőkőt, majorokat 
tálukat, Kaftétyokat, és,mező vá* 
raíökat el-rontani 's fel prédálni, 
kevés napok múlva, fel-emelé ízar-
vait a' kerített várafok ellen.is, 
és nagyob* boízuságára a' Szent 
Királynak, nem késékBefzpritti vá-
rafsát-is tneg-fzállani. 

10. Szent iftván Király, ezt a' 
rút part-fitéft meg-értvén 7 minden 

.'módon, a' Kupa Hertzeg kevély 
elméjét, meg akará tsendefkeni, 
a' meg - bolondult fókaságot eízéfé 
hozni, és a' kőfség kőzött való tá-
madáfokat meg-orvofolni. De vég-s 
téré látván a' gonofzban vakmerő
képpen való meg-máradatokat, az" 
Iftennek töredelmes fzivel könyö
rögvén , Szent Márton Pufpókót, 
Magyar-Orfzágnak tündöklő csilla* 
gá t , és ditsőséges Szent György' 
Mártírt fegétségoL hiván: e' két_s 
Szentnek Záízlója - alatt ízép fere-
geket rendele , és az Ellenség
nek elejébe méné. A' Szent Iftván 
Király nevezetes vitézi között va-
Iának hárnsan, Iften félő ájtatos 

Keretz-



Szent litván 
Kereíztény Fő-Kápitányok, az ha
dak - vifelésében igen ércelmefek: 
kik annak- előtte, Géjza Hertzeg-
nek az Igaz Hitre való ráeg-téré-
sét halván , az 6 fzolgálattyára fia-
bad akarateyok-ízerént jöttek vala, 
hogy ötét a' Szene Evangéliumnak 
ki-terjefztésére, tehetségek-fzerént 
fegétenek. Egygyec ezek-kézül, 
tudni-iUik, Ventzellinuíl, Szent lit
ván Király az egéfe hadi íeregek-
nek Generálifsává tévé. Ketteit 
pedig: Humtet, és Páznát, válafz-
tott lovaglóknak F6-Kapitányok
ká- rendelé. El-ofztván azért min
den tifzt - vifelétéket , a' Kapitá
nyok, és Hadnagyok között, egy 
kévef&é meg-nyúgotá a' vitézeket, 
és a^-után erős bátorsággal, és fzép 
reníl-tartáffal meg-ütközék a1 páa ' 
ötö ellenséggel. 

i i . De Kupa Hertzeg-is nem 
volt reft & meg-utkőzéíre, nem ki-
tsin bizodalma , és reménsége lévén 
a' győzedelem felől. Sok óráig 
tárta a' hartz, rettenetes vér-ontáf-
fal , mind a' két - feliek bizonyta
lanok lévén 7 a diadalom felől. 
Szent litván Király nagy bátorság
gal , és Jzorgalmatofsággal , el-jár-
ván a' féregeket, kifztette az eröf-
fekee, meg-tartóztatta a' rettegó-
ket ; fzorgalmatoíTon fégétséget 
küldött j az hol a' ízökség inkán kí
vánta : és mindenek felett, illy 
jgaz oka lévén néki az badakozáf-
rá, meg nem ízunt az Mennek nagy 
jó voltát fegétségÖl hini. Nem-is 
•yókak hafzontalanok az 6 kőnyóx-

Király élete. 77* 
géíi; mivel-hogy Ventzellinus, ki 
az el-rendek feregeknek job (zarvá--
ragondot vifel vala, érezvén ma
gát belső képpen meg erőílítcetrai, 
midőn jó darabig ízeméivel kereíle 
volna aT gonoíz pogány Kupa Her-
tzeget, végezetre meg- találván * 
mingyárt ellene rugafekodék , és 
midőn ketten kézről kézre hartzol-
nának, meg-érté a' Király, és vá-
lafztot erős lovaglókkal , íiete a' 
Ventzellinus fegétségére: el-közel
getvén látá, hogy Ventzellinus a$ 
ellenséget a főidre le-vervén, tu* 
lajdon kezével fejét vőtte volna ,. 
mellyet nagy örömökre a' Kereíz-
tényeknek , egy kopja hegyére té
vén , ide 's cova hordoznak vala t 
mellyet meg látván a' párt-5t6 el
lenség , úgy meg-rettenének, hogy 
mingyárt rendetlenül nagy romíá-
fokra meg - futamodának. Mindem 
nőtt hátokon lévén z' Kereízté* 
nyék, kémélleden vágták a' futaira 
indult pogányságot. 

19. Míglen Szent Hiván Király, 
meg - könyörülvén olly nagy vér-
ontáíbn , meg-fuvatá a' trombitát 
a rabok fogására: kik köz&l némeí-
lyek igen vétkefek lévén a' Király 
ellen, rettenetes böntetéíekecfzen-
vedének. A' Kupa Hertzeg tettét, 
négy réfzre vágatván, a' nyugha
tatlan gonofz embereknek retten
teinkre , és példájokra, egy darab
ját a* Befzprimi kapu-elÖEt, más 
darabját Efztergom kapuja - előtt, 
harmadik darabját Győr kápuja-
elött, negyedik darabját pedig Ér-
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77s Szent Iftván Király élete. 
déiyben Gyula Fejér-vár kapuja- rek fiainak tizedét-ís 
elótt, magos karók hegyébe vona
ta. Szent litván Király, a' mint 
a-' büntetésben igafsággal élt, nem 
kulőmben meg-mutatta a zt, a-' Ka
pitányokat , Hadnagyokat, és a' 
tób' vitézeket meg-ajándékozván, 
kinek kinek méltósága, tifzti *s hi
vatalivá, és maga viíeléfe - fzerénc. 
Rivált-képpea-való igyekezete volt 
néki, az 6 nagy ízerentséi k6zótc, 
a' hiuságos dicsekedcít el-távoztat-
n i , és az Iftenhez minden jóknak 
•fcut fejéhez, és az Iften Szentéihez 
iüendó hála-adáíl mutatni. An
nák-okáért látván az Iftennek fok 
|ó téteményit , mellyekkel őtet 
meg-áldotta vala, ájtatos protzefz-
Jzio járáfokkal, Sz. Misék ízolgálta-
tásával ditsoité az llr Iftent, hálá
kat adván 6 Szent-Felségének. Fun 

nékik ad|, 
és gazdagsl. A' tób; féldi jókat, 

gokac , meliyeket igafság"- fi-erMc 
el-vehetett a' párt útó népektől 
réfz-fzerént a' ízegényeknek tápFa' 
lására, réfz-fzerént pedig Ifteni tí&» 
teletnek őregbicésére rendeié. 

13. Szent Iftván Király az Ifteá 
és felebaráti fzeretettöl fél - gerjed
vén , meg nem fzfinik vala mindea 
órában; néha ,fzór-'zákban, és"ha. 
múban, az Ur lítentól irgalmat, 
kegyelmet kérni, hogy elsőbben 
egéfz Magyar-Qrfzágnak meg-téré-
sét láthaíta , hogy-fem halála órá
jának el-jövését. Tudván azt bi
zonnyal, hogy ha Iften irgalmafsa-
ga-által, a' Magyarokat a' Kerefl* 
tényi igaz hitre téritheti, az egérz 
Anya-fzent-egyháznak , és Kerefz-
ténységnek erős óltalmok , és fel-. 

üamentomából kezde egy nagy épit&jók íéfznek, a* gonoíz pogány 
Szent-egyházat az Iften ditsóségére , Nemzetségek ellen. Ezt a' Szene 

- és Szent Márton Pfifpók dízteísé-C igyekezetet, és kegyes kívánságot, 
gére építeni, azon a'helyen, mel- fok nehéz dolgok ellenzik, és gá 
lyet Szent Márton hegyének hinak: 
holot? Szent Márton ízokott vala 
imádkozni, és Ifteni dolgokról el
mélkedni, az alatt a' kevés űd6 
alatt, míglen hazájában mulatott. 
Szent Iftván Király a' minemű nagy, 
gazdagságot, a' meg - vert ellensé^ 
gitól nyert vala , annak a' Szent
egyháznak épületére forditá. An
nak felette a' gabonának, bornak, 
és barmoknak egéfz dézmáját, az 
ott lakó Papoknak rendeié; a' mi-
leg-nagyob', a' Váras lakói, és egéfz 
Szirmia tartományában lakó estiké

től! yák vala : de femmi nehezeb' 
nem volt, mint a! lelki tanítóknak 
kevés volta. Mivel a' Papoknak, 
és Szerzetes embereknek fzáma, fcik 
féle háboruságokmiatt, igen meg-fo-
gyatkozott valá; kevefen lévén már 
azok-kózfll , kik Géjza idejében, 
a' Magyarok meg - térítésére , más 
Orfzágokból jöttének vala. Az-
okáért Szent Iftván Király, az As-
tya tselekedeti-ízerént, ízép leve
lekkel, és nagy igiretekkel, a'Ke-
refzténységnek minden réízeire, 
követeket külde, tudós, és Szent 

életű 



Szent Iftván. Király élete. m 
életű Papokac, és Szerzetes embe
reket , * nagy bötsfilettel hiván: 
úgyannyira', hogy réfz-fzerént illy 
űágy bőtsölétes hívására a'Király
nak, réfz-ízerént pedig (zabád aka-
ractyokból, ífteni malafzt által feí-
indkatván, íok Papok, és Barátok 
jövének Magyar - Qrlzágba, kiket 
a'-Király nagy tifzteletteí, és íze-
retettel fbgada. Kik közöl volt 
Afztrikus Apátur, a' Szent Benedek 
Szerzetéből, aémelly tanítván yival 
egyetembe, kinek más neve Anafz-
táízius vala, ki fájdalmas tefti fe-
bekec-is fel-vévén Magyar-Qcfzág-
ban az igaz bitért, a' töb' Lelki 
janitokat., Kriftus Jésus követésé
re , példájával fel-gerjefzté. 

14. Lengyel - Orfzágból pedig 
két nevezetes Remeték jövének, 
András, és Benedek: kiknek egy-
gyikét fok tsuda-tételekkel, maii-
kát Mártiroms'agnak fzenvedésével 
meg-ditsöité az Ur Iften. Ezefc-
által, és töb' fzolgai - által az Ur 
Iftennek, kik naponként jönék, és 
íbkaíbdnak vala, Szent Iftván Ki
rály , a' Magyarokat, az igaz Ke-
refztényi hitnek tudományára, és 

• ífteni' tekélletes erköksöknek gya
korlására ízorgalmatoífon meg-tani-
tá; édesgetvén őket béliedének, 
és tselekedetinek kegyefségével. 
Mikor pedig fzökség kivánca, még
is fanyárgatta 6ket, és kénfzeritet-
te a' rút bálványozáíl, és hamis 
Iftenek tifzteletéc el-hadni. És 
mind addig meg nem fzSnék , mig 
saindeu réfzeit Magyar-Orfzágtiak,, 

a' rút fajtalan erkóksöktSI, és ör
dögi praktikáktól meg nem ciíztt-
tapá. Hogy pedig minden do'gök 
rehdeffen, és illendő - képpen foly
nánakV és illy nagy fáradságnak 
gyfitnókse meg-maradna: elsőbben 
jól meg-gondoFvánV & Szent életűi 
tudós emberekkePt'ariátsoc tartván, 
Plébániákat, Káptalanokat, és Ba
rátoknak Kalaftromokat, elegen
dő, és bőséges jóvedelmekkel keáf-
de fondálni, és építeni. Egéfz Ma-
gyar-Orfzágot tiz Pofpökségre, és 
egy Erfekségre ofztá , Efztergora 
varasát a' P örökségeknek Annyá-
vá válaíztván : okos , tudós , és 
jimbor tiízta életö Egyházi embe
reket helyheztete minden P&fpők-
ségbe: nagy Privilégiumokat, és 
fzép jófzágokat ada nékik örökse* 
gül, hogy ök ítdvőíséges tanitá-
fokkal íegelteísék , és példájokkaá 
az örök életre vezérellyék az em
bereiket. 

1 y. Ezeknek a Szent Iftván Ki
rály tsudálatos nagy jóságos tse
lekedetinek hire egéfz Európában 
minden-felé ki-terjedvén , igen ör
vendezett a'Kerelzténység, és fenki 
nem találtatott, ki meg-értvén illy 
nagy fzátnú, és hatalmas nemzet
ségnek, az új Király-áltai Iftenhez 
való meg-térését, nagy ditsiretteí 
fel-magaíztalván ötét, Királyi nagy 
Felségre méltónak nem kiáltaná. 
Ő pedig magát meg-aláiván , fem-
mit magának nem tulajdonított; 
söt mindeneket keyéfre bötsölvén, 
»' Királyi nevet - is nem akarta 

Eec se 5 fel-



774 Szent litván 
fel-venni, méglen a' Pűfp&kségek, 
és azokhoz, tartozandó dolgok , a" 
Romai Pápától meg nem eroflíttet-
nének , *s maga-is a' Királyi méltó
ságban^ Az üd&ben a' Szent Pécer 
Székéhen Nyóltzadik Benedek Pá-
f a 61 vala. Annak - okáért négy 
efztendovel a' Géjza Hertzeg há-
íála-után, a* párt - ötó ellenséget 
meg-vervén, a' nyughatatlanokat 
cr&fíén- meg - zabolázván , közön
séges; dolgokat véghez vívén, és 
az igaz hitet minden-felé ki-terjefzt-
vén i ízép illendő keízölettel Kö
vetet kfilde Romába a' Pápához, 
fellyeb meg-nevezett Afztrikuíl tud-
üi-illik,. kit Anaízcáíziufnak-is hit
tak t kinek már a' Kalotsai Pűípók-
ségetadta vala. Az-ökáért midin 
Romába érkezek Ánafztáízius alá-
zatoffan a' Pápa lábaihoz borúiván , 
azoka-c meg-tsókolá, tekéíletes en-
gedelmeíségéc mutatván nékL Az
után' pedig , minden dolgokat , 
snellyeket az Iften , Szent litván 
Király által t csudálatos -képpen y 
nem fok ádő- alatt véghez vitt vala, 
a.' Pápának, eló-beízélvén , nagy alá
zató ííőa.> három- dolgot kére ő 
Szentségétől* Elsőbben;,, hogy mél-
tőztaísék meg-áldani az újjannan 
meg-térs Magyar Nemzetet. Má-
fodízor: hogy a' miket a: Pfiíp&k-
ségek y és Erfekség-fétóí , Szent, 
litván rendelt ,. íftentől; adatott 
nagy hatalommal erSífittsé - meg-
Hármadfeor: hogy tniVeí a' Magya
rok ízabad aka-rattyok-fzerént ri'fz-
telték Szene Kívánt Királyi aév-

Király élete. 
vei, és méltósággal, azt - is meg, 
eröffitvén , hadgya helyén. Hogt 
tudni-iiíik, mind ezekben, a1 K,rf 
ftus Jésus Vikáriuísától, ínea^J. 
datván, és er&íUttetvén Szent ift. 
ván Király, nagyok', hatalommal 
és méltósággal., az ííleni ízolgát 
toc , és tifzteletet &regbitheffe 
mellyre minden igyekezete T tsefeí 
kedeti , és ízorgalmatofságj Vzéí-
loznak vala. 

16. Híy kívánatos Kévetséeet 
és lelki vigafztaló gyönyörűsége? 
jó híreket halván a' Pápa,, ki-moad-
hatatlan nagy őrömmel > és vigjf 
sággal, meg-nem ízűník vak di-
ts&iteni az Úr Iílent,, tsudálatos.-
képpen; való írieg-áldásáért, és &. 
regbitéséért az Anya-ízent-egyfíáz. 
nak.Kivált-képpen mivel ugyan azoa 
efztendóben, Miska Henzeg-aktc^ 
a*Lengyelek-is az igaz hitre térvén 
hafonló - képpen Követet küldöt
tek vala, hogy ők-is az Anyaszent
egyház tagjai-közé fzámlákafTanak, 
és illendő engedelmességeket mu-
tafsák ar Romai Pápának.. A'Sz. 
litván kérésére, a' Szent Gyüleke
zet tetízéfe-fzerént, nagy fzeretet-
tel reá hajla ar Pápa r Magyaro
kat ar Krütua jésus aklyába- nagy 
őrömmel bé-fogadá , nem tsak A-
pofioli nagy áldanál,, és a'Pfilpólísé-
geknek meg-eröflítésévek, vígafztal-
ván őket ;. hanem- Királyi drága 
Koronát, meHyet Miska Hertzegnek 
kéízi'tett vala,. az Angyaltól meg-in-
tetvén,. Szent litvánnak kfilde,, eV 
otec Királynak , és a Magyarok 
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Apoftolknak hivá, teliyes hatalmat 
adván néki az Anya ízent-egyház 
igazgatására. Annak-felette egy Ke-
reíztet-is kálde, mellyet Szent Ifl> 
ván-előtt, mint Apollói előtt, min
denek láttára hordoznának. E' 
rendbéli ajándékit pedig , illyen 
igékkel, fel-ékeííté a' Pápa, mond
ván : En Apoltoli ember vagyok, 
de 6 méltán Iften Apoftolának hi
vattatik, mivel 6 általa Kriftus ti
nink hagy fokaságot nyert magá
nak. Az-okáért néki engedgyök 
az ottan váló Anya-ízent-egyházak-
nak, és PSfpSkségeknek 's Eríék-
ségeknek gond-vifeléséc, igazgatta, 
és rendellye azokat, a' mint néki 
adatik a' Szent Lélektől. 

17. Hlyen-képpen Anaíztáfzius 
fzerentsés követséggel , mindene
ket kivánsága-fzerént meg-nyervén, 
nagy ór&mmel vifzfza jőve Magyar-' 
Oruágba. Ki midón Eíztergom vá
rafsához közelgetne, Szent litván 
Király a* Papok , és a' Nemeíség 
fokaságával elejébe méné. Annak-
utánna a' Komái Pápától küldetett 
Apoíloli Levél el-olvaftaték: a Ki
rályi drága Korona, és az Apoftoli 
Kerefzc a' Királynak adaték; mel-
lyeket Iftván Király, nem tsak 
nagy őrömmel , hanem alázatos 
tifztelettel vévé : a' töb' dolgok-
felett 5 térdet hajtván , mindenek 
láttára, mikor a' Szentséges Pápa 
nevét emiitették, hogy az ö példá
jával a' Magyarok ízivét könnyeb

ben az Ur jésus Kriftus VikáriuíTa 
illendő tifereletére gerjefztheffe. 
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Mingyárt ízép tzeremoniákkal $ 
nagy öröm, és vigaság, között* 
Szent litván Király, az Erfek-által, 
meg-kénettetvén, és meg-koronáz-
tatván, nagyon' erővel, és hata
lommal kezdé eí-rontani, és fem-
mivé tenni a' Szent Evangélium-
ellen lévő dolgokat, igaz fzeretet-
nek fok jeleivel meg-tartván a* kül
ső békeíségec a' jó {zomfzédsigokkaí; 
a' belső békefséget pedig ineg-erőt' 
fitvén , erős parancsolatokkal, és 
igafsággal teliyes törvénnyel 

18- Mint-hogy pedig az Orfzág-
nak, és a' Fejedelem életének meg
tartására, a' gonofz jobbágyoknak, 
és fel-fuvalkodott vakmerő kevély 
embereknek meg - zabolázására , 
íz&kség, hogy fiai*is legyenek a' 
Fejedelemnek; tudós okos Sz. életá 
emberekkel azt végezé, hogy tnefz-
fze ne hálafzíza a-' Szent házafságot : 
annál inkáb', hogy Giízela a" Szene 
Henrik Tsáfzár Húga, abban az 
udőben , méltób vók a' tőbTz&zek 
kőzött, ki Szent Iftván Királynak 
adatnék házas-társúl. ( Szent -Hen
rik Tsáfzár Olafz-ürfzágba men
vén , a* Komái Pápától meg-koro-
názeatott: és a' Szaratzénus Pogá
nyokat, nagy erővel, és gyézede-
lemmelfok tartományokból bi ver
te ) Annak-okáért Szent litván Ki
rály bótsáleteílen , és Iften rende-
lérc4zerént vévén magának házas-
cárfatVaz-után-is oily Szent életet 
vifek miiSt, igaz Kerefztény Feje
delemhez illett. Az ő Királyi há
zában nem vojc helye az htúságos 

ponv-
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pompának, bé nem mehetett oda 
a' nyughatatlanság , rendeden ké
telkedés , gyanakodás, zúgolódás, 
és egy-más kőzött való veríengés: 
hanem a5 Szent írás tankáía - fze-
rént tifzta fziyb&l fzerecték egy-
roáít, kép-mutatás-nélkől, minden 
dolgokat az Iílen dicsőségére ren
delvén. * 

tg. Szent litván Király minden 
Pöfp&kségeknek bizonyos határt 
rendeléj hogy ne adafték alkalma-
tofság egy más kőzött való veíze-
kedéfre; hafonló - képpen tseleke-
dék az Apátürságokkal mellyeket 
fundált vala. Ki nem mondhatni, 
meüy nagy fzorgalmacofságot mu
tatott a' Szent-egyházaknak épité-
fiben. A' Boldogságos Szűzhöz 
igen ájtatos vol t , és azt akarta, 
hogy minden népek, kik Királyi 
hatalma-alart voltak, hafonló-kép-
f>en ájtatofok legyenek az Iftennek 
Sjzent Annyához, és minden Inne-
pit meg-fzentellyék,, ;és. azoknak 
böjtit > kivált-kégpen Nagy Boldog 
Aízfzqny böjtit meg-tartsák. Szé
kes Fejérvárat . tsudáktos nagy 
fzépségü Szent-egyházat épite, a' 
Szentséges Szfiz Mária tifztefségé-
r e , mellyetnagy privilégiumokkal, 
fok gazdag jövedelmekkel, drága 
eízközókkel, és öltözetekkel, arany
ból , és ezftftből csinált edényekkel 
fel-ékefíte: azok pedig az edények 
drága kövekkei, és gyöngyökkel 
rakva voltak. A' régi Budán más 
igen nagy gazdag Szent-egyházat 
épi te , Dicsőséges Szent Péter ? és 

Pál Apoílolok tiízteíségére ,- melk. 
nek építésére, fok-féle meíter c t ^ 
berekét, Görög - Orfzágból drága 
költséggel hozata. h 

ao. Romában a' Tzéiius hegyéa 
egy gyönyörűséges kerek Szent. < 
egyházát fzenteltece, a' Szent $. 
ván Első Mártir tiíztefségére és 
ottan fok drága költséggel 'egy 
gazdag Káptalant fundálván: tizen-
két Magyar Papokat helyhezteté ' 
abba, hogy a Magyarok mindé*' 
fldóben könnyebben nykjaskod-
halfának Komában, és a' RQ. 
mai Pápának mindenkor enee. 
delmeíek lennének- Hogy red» 
azoknak-is, kik ájtatofságnák oki-
érc az Apoílolok Fejedelmi, Szene 
Péter, és Szent Pál Koporsója látó-
gátasára mennek, jól lenne dol
gok Romába, egy ízálláíl, Iípitály 
formára , bővséges jövedelemmel 
fondála a' Vatikánumban. MásOr-, 
ízkgokra-is ki-terjefztvén az 6 bő
ségeién adakozó kezeit, Konílan-
tzinápolyban j egy gyönyörűséges 
Szent helyet épite; és Jérusálem-
ben egyKalaílromat a'S?erzetes em
bereknek, a 'végre , hogy Kriftus 
Urunk Koporsójánál, minden nap 
Szent Miséket fzolgállyanak, a' kö
zönséges Kerefztény Anya-fzent-
egyháznak őregbfiléséért. Ezek, 
és tőb' fok Szent helyek fundál-, 
ta t tak , és építettek Szent litván 
Király-által. 

ü l . De ki gondolhatná-meg r 
meKy kegyes , és könyörülő volt 
az emberekhez, kivált-képpen a'íze-

gények-
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senyékhez, kik az örök életre te
remtettek az lifentól, de a' vétek 
miatt fzámki-vettettek, és kölömb-
féle íök nyomoruságoktól fzoron-
gattatnak , e' firalomnak^ völgyé
ben. Azt irják Szent litván Király 
felöl, hogy foha tsak egy úton já
ró fzarándok fem ment elejébe, kit 
bé nem fogadott volna, és az-után 
úti költséggel el nem botsátott 
TÓlna. Nagy gondot vifelt a' íze-
gén y betegekre, minden napi ele
dele böségeíTen fzolgáltatván nékik j 
és némellyeknek közölök meg-pa-
xantsolta ^ mondván : A' Krjftus Jé-
sus nevében mondom néktek, kel-
lyetek-fel az ágyból, és mingyárt 
meg-gyógyúlnak vala. Néha éjjel 
fel-kelvén , és nagy őrömmel a' fze-
gények lábaihoz borúiván, azokat 
meg-mofta, és az-után pénzt ofz-
togatott nékik. Egyfzer éjjel a' 
ízegények látogatására titkon men
vén az Iípkálba, nagy télé zacskó 
pénzt oíztogatott vala nékik, kik 
kőzöl némeilyek rendetlen kéván-
sággal kapdosván az alamifnán, reá
ja rohanának az irgalmas Királyra, 
és meg nem ifmérvén 6tet3 haját, 
's fzakállát fzaggattyák vala. Melly 
dologéit, nem hogy meg-haragutt 
volna a' Szent Király , s6t inkáb' 
mingyárt az Iften Szent Annyának 
Templomába menvén , teilyes fü
vei hálákat ada az Mennek, hogy 
6cet méltóvá tette feenvedni az ó 
Szent Nevéért. És annak-utánna 
még inkáb' foglalta magát az ala-
mifnáiko.lásban, és az hgalniáíság-
uak egyéb' tseiekedetiben. 
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as. Nem tsak maga, hanem 

baráti, 's hiv fzolgáiákal-is meg nern 
fzfint a' fzegényeknek bóséges ala-
miíhát adni: kiváit-képpen Gunte-
rus Remete-által, ki Szent Iftván 
Királynak kegyes rendeléfe-fzerént, 
minden rendbéli fzegényeket, és 
igye-íogyottakat egybe-hiván, meg-
vigafztalt, és a' Király javaiból bé-
ségeffen alamifnálkodott nékik j 
némellyeknek titkon , némellyek
nek pedig mindenek láttára. Mikor 
Gunterus Remete a' Sz. Király láto
gatására j&tt, mindenkor a' kíntsét 3 
és jéízágác kezébe bizta, és a' Reme
te özvegyeknek, árváknak, fzarán-
dokoknak, és koldufoknak bóséges 
alamifnát adott:- gyakron a' Királyi 
tár-házat, tsak nem öreffen hagyta. 
Melly dolgon örvendezett Szene 
Iftváa Király, ifrnérvén, hsgy af
féle felebaráti ízeretetnek tseleke-
deti által, a' Kriftus Jésus fzerel-
mére inkáb' gerjedezne, és Itteni-
fzép dolgoknak elmélkedésére in
káb' fel-gyúladna: melly dolgokról 
gyakran elmélkedvén, néha el - is 
ragadtatott lélekben. Egyfzer nagy 
ájtatofsággal imádkozván a' maga 
sátorában, ízép fényeíség k&rnyöl-
vette ótet, és sátoroftól fel - emel
tetett a' fóldröl a' levegő égbe. 
Iftenhez való nagy fzerelméérc 9 né-
meliy titkos dolgokat-is meg-jelen
tett néki az ur líteh. Midőn egy-
ízer a' prédán kapó, és ragadozó 
pogány Trátziai népek , a' Magya
roknak kegyetlen ellenségi, nagy 
döhófséggel Erdély - Orízágának 

Fii' íi' rontá-
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rontásárabé-akarknak menni; Szene 
íftván Király meg-inteték álmában 
az Iften Angyala által, és mingyárt 
nagy fzorgalmatofsággal követet 
kfilde Gyula Fejérvárra, meHy ál
tal jó idején hirt tévén, az Erdé
lyiek minden Vármegyékből, drá-
gáb' marhájokkal erős helyekre 
mentenek, és magokat meg-óltal-
tnazták : és a' pogány ellenség né-
melly falúkat, és mező-várafokat 
el-égetvén, embereket űem vihetett 
magával, hanem tsak barmokat, 
és egyéb prédákat. 

•23. De a' pogány ragadozó nem
zetség nem fok ideig kevélyked
hetek hamis prédájával, mert új-
jabban bolzízúságot tévén a'Magya
rok ellen, Szent íftván Király ízép 
erős hadi íeregekkel, bé-menvén 
az h Orízágokba, azoknak Tzeás 
nevű Fejedelmét maga le-vágá , és 
a' meg vert pogány ellenségnek fok 
kintseit, és drága marháit el - hoz
ván , nem világi dolgokra, hanem 
Szent helyekre, fzegények táplálá
sába , és a' Szent-egyházak épületé
re íbrditá. Ezekért, és tób' ha-
fonló ditsiretes tselekedetiért , e' 
világon minden felé ki-terjedvén 
a* Szent íftván Király neve , min
den felöl jónek vala a' népek Ma
gyar Orfzágba, hogy igaz térvényt, 
és jó erkőltsókőt tanúllyanak ot
tan. A'Trá.tziaiak kőzfil-is nagy fő
emberek, úgy-mint hatvanon, ma
gokat meg-alázván, és fok fzép kin-
tset, aranyat, ezSftőt, és drága 
marhákat vévén, el-indúlának Ma-

1 
Király élete. > 
gyár • Orfzágba , Szent íftván Ki
rálynak ajándékokat hozni; de ve-
fzedelmek, és károk következek 
a vkézek-miatr. Mivel-hogy Sz. Íft
ván Király meg-eróllitvén az utakat 
a' pogány ellenség ellen, fok vitéze-" 
ket rendele, hogy az Orfzágba fem. 
mi némü ellenséget bé ne botsáta-
nának. Midőn azért a' Trátziai 16-
emberek, íbk kintsel, és drága mar
hákkal jőnének; a' vitézek azok 
ellen való gyüíőlségtől vifeketvén 
avagy pedig a' kintsnek, és drága 
marháknak rendetlen kívánságától 
meg-győzetvén , mihent őket meg-
láták , mingyárt réájok rohaná-
n a k , és nem tsak mindenekt&l 
meg-fofzták őket, hanem némel-
lyeket k&z&lők meg - ölének , né-
mellyeket pedig hólt - elevenen ha-
gyának. Mellyet meg-értvén Szent 
íftván Király , mingyárt titkon_» 
minden támadás-nélkül, a' gonofz 
vitézeket maga elejébe hozatá, és 
keményen meg-dorgalván őket, az 
Orfzágnak minden útaira. akafztó-
fakat tsináltata, és kertönként a' 
lator vitézeket azokra fel-akafzta-
t á , mindenek láttára. Ezzel az igaC 
ságnak fzolgákatásával, nem tsak 
meg-b&nteté a' vakmerő vitézek
nek iftentelenségét, hanem a' tőb' 
prédán kapó embereknek íziveket-is, 
úgy meg-rettenté, hogy a'mig élt, 
fenki a' jövevény emberen hatalmat 
nem tett : minden rendbéli ember 
igafsága lévén , békével jöhetett 
Magyar-Qrfzágba , és mikor akarta 
halonló-képpen vifzfza mehetett. 
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Szent lűván 
• i \ . Mint-hogy Szent litván Ki

rály , olly igen fzerecte , és meg
tartotta az igafságot, az úton-já
rókra nagy gondot vifelt: a1 fze-
gényeket, és erőtleneket az hatal-
mafoktól meg-mentette; az Iften-is 
6tec minden dolgaiban meg-oltal
mazta, fok rend-béli vefzedelmek-
b&l ki - fzabaditotta; a' mint fellyeb 
meg-látók , és a' kővetkező dol
gokból jobban meg - érthettyük_«j. 
Minek-ütánna a' Szent litván Ki
rály Sógora , Szent Henrik Tsáfzár 
meg-hala , Svevús Konrádus lőn 
Tsáfzár rá. E' mid6n valami te-
kéncetektói vifeltecetvén, fokáig kéf-
nék Komába menni , az-alacc az 
Hertzegek, és az egéfz Olafz-Or-
fzági Fő-rendek , okoc 's módot ke-
refvén meg - fzabadulhi a' Tsáízár 
hatalmatói, pártot-ötének. Es hogy 
könnyebben ellene álhaffanak a' 
Tsáfzárnak , hadi feregeket gyűjte
nek , nem tsak magok kőzött; ha
nem kölsŐ népeket-is hivának fe-
gécségöl. Szent litván Királynak-
is könyörgenek , fegétséget kérvén. 
Annak - felette Tseh - Orfzágbóí, 
Lengyel-Orízágból, Dalmatziából, 
és egyéb Orfzágokból fegétséget ké-
rének. Mindaz-által illy nagy ké-
fzftlettel-is Olafz - Orfzág akkor el
lene nem álhata a' Konrádus Tsá
fzár erejének, ki meg-értvén a' Né
peknek ellene való támadását_a, 
míngyárt rettenetes nagy hadi fe-
regekkel meg-ízálíá Mediolánum 
várafsát: mellyet olly ifzonyú Ín
ségre jutcatas hogy mind a't&b'vá-
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rafok igen meg - rettenvén, meg-
adák magokat , és engedelmefek 
lőnek a' Tsáfzárnak. Ki az - után 
a' párc-fitésnek okait fzorgalmatof-
fon kezdé kerefni, és meg - ércé } 
hogy azOIafzok leg-inkáb' a' Magya
roktól igértecete fegétségben bizcak. 
Meg-tudván a' tőb nemzeteket-is, 
kik ellene támadtak vala, nagy ha
raggal, és rettenetes hatalommal 
viízlza-tére bofzút állani. Es mi-
nek-utánna meg-rontá Tseh-Orízá-
goc, és a' kör&l való tartományo
ka t : Lengyel-Qrízág új Hertzegéc 
Bolefölauít igen meg-íanyargatá, és 
a' fiát Meskont még az Órízágból-is 
ki-veré. 

a j . Az-után pedig rettenetes 
nagy táborác Magyar-Orfzág ellen 
forditá, mellyet megértvén Szent 
litván Király, az tír Iítenben bíz
ván , mingyárt hadi íeregekec gyöj-
te , és noha a' Tsáízár hadaihoz 
képeit , igen kevefen volnának , 
mindaz-álcal azokat táborba fzállitá > 
biztatván őket, hogy minden ie-
ménségekec az Iítenben vefsék, és 
erőífen hartzollyanak, az hazájok , 
és fzabadságok meg - maradásáérc; 
merc nem azoké a'győzedelem, a1 

kik többen vannak, hanem a' kik
nek az Iíten adgya. Itt lem csa
latkozik-meg Szent litván Király, 
az Iítenben vetett reménségben .-
merc nagy haraggal bejövén a' Né
metek Magyar Orfzágnak réfzeire, 
és alkalmatos helyen táborba fzál-
vánj Szene litván Király el, nem 
múlatá az ő vitézivel ellennek-ál-

Ff f f fa Iani: 
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lani: és immár mind a' két réízr&l , 
kéízölnek vala a' kegyeden hartzra, 
és fzérnyfi vér-ontáíra - midón min
deneknek reméníége kiyul, a' Né
metek táborába egy követ érkezek, 
ki a' Kapitányok, és Hadnagyok, 
ízálláíit mind el-járván , a'-Tsáízár 
nevérel meg - parantsolá az egéíz 
hadi feregeknek, hogy mingyárc 
vifzíza-térvén Némec-Orfzágba, ki-
ki hazájába mennyen. Melly dol
got meg-értvén Konrádus Tsáízár, 
igen tsudálkozék rajta, és egybe-
gyöjtvén a' Kapitányokat; és min
den tiízt-viíelökót, ízorgalmatoí-
fon tudakozék e' dolog felól, és 
fel nem találván , kitol küldetett 
az a' k6vet ó-hozzájok; eízébe vé
vé , hogy az Iftentől Angyal kfil-
detetc vol t , a' Szent Iftván Király 
íegétségére: és mingyárt magában 
meg-rettenvén, őrök békefséget_9 
akara fzerezni a'^Magyarokkal, ki
ket , hogy az Úr Itten illy tsudá-
latos-képpen meg-óltalmazott, bi-
zonyoffan meg-értette vala. 

16. ílly rettenetes vefzedelem-
tól meg-menekedvén Szent litván 
Király, ifmég űj alkalmatoíság ada
ték néki, mellyben Iftennek hozzá 
Való kegyes jóvókát bővebben meg-
ilrnéré. A' pogányságban vakme
rőképpen meg maradott Magyarok 
kózfil, vala Szent Iftván Királynak 
egy Gyula neváattyafia, ki a' Kri-
ftus Jésus igáját meg-vetvén i a' 
Királynak nem akara engedelmes 
lenni. Ez Erdélynek Fejedelme 
lévén, a' Magyarokat a" régi po-
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gány valláfra vifzfza-akará fordita. 
n i : melly iftentelenségre nem csak 
a' kőz népet, hanem a* f'ó renden 
valókat, és magát-is a' Királyt kén. 
fzenceni akarván; nagy erővel tá
borba fzáila, és Erdélyben, 's Ma. 
gyar-Orfzágban fok várafokac ke
gyetlenül meg-ronta. Midón Szent 
Iftván Király Gyula Hertzeget 
femmi-képpen le nem tsendeíichet-
n é , és az udvófségnek úttyára vifz
íza nem hozhatná, végtére kénfze. 
ritteték fegyvert, fogni, és ó-elle
ne menni: az Ur Itten, ki mindent 
meg-tselekedhetik, úgy meg-fegjcé 
őtet , hogy hé-menvén Erdélybe, 
és kevés üdó alatt, a' párc-ficókec 
meg-gyózvén, és meg-büntetvén, 
a' köfséget meg-térité, az attyafiác 
pedig." Gyula Hertzeget,,'feleségé
vel , és fiaival egyetembe , Magyar 
Orfzágba vívé : és minek - utánna 
6tet-is minden háza népével meg
térítette volna , viízfza bocsátá a' 
Fejedelemségre. 

0,7. Ez öldózés-után más-is kó-
vétkezek, melly mennél titkosb', 
annál veízedelmesb' volt. Négjr 
Palatinufok, kik azOrízágban leg
elsők voltak, és a' Királynak bels& 
és titkos tanácsi; kik az emberi, 
és Itteni hitben álhatatlanok, és 
tekélletlenek vólcak : nem_i 
fzenvedhetvén a'békefséget, ésKe-
reíztényi nyugodalmat, azt vége
zek magokban, hogy minek-el&tte 
â  Kerefztényi tudomány mély gyö
kered-verne a* Magyarok ízivében, 
oíték-meg a' Királyt, és az-után 

mindé-
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mindenekét fel 'is alá fsrgatnának az 
Orfzágban , és pkrc - űtéfeket fzer-
zenének , hogy a' Magyarokat a' 
régi pogányságnak kegyetlen fza-
badsagára vifzíza-fordithstnák. Illy 
gOEOÍz tanácsot tartván ö magok
ban , egy közölök hofzfzú mentéje 
alá rejté mezítelen pallosát, és be
menvén eftve titkon a' Király há- , 
zaba, midőn ide 's tova tapogatnia 
a' fetét hátbari, véletlenül el -ejcé 
a' mezítelen pallóit, mellynek tsen-

7 § I 
dőlésére a'Király fel-kiálta,ftiondván: 
Ki vagy, 's mit akarfz ? A' Palatínus 
meg-fzégyenülvén, 's igen meg-ré-
műlvén, a'Király lábaihoz borúla, és 
alázatoíTon bocsánatot kére: meg-en-
gede néki Sz. litván Király,de a' cárfai 
felöl fzorgalmatoíTon tudakozván, 
nem hagyá azokat illendó bünte
tés- aélkűl, hogy máfok ezeknek 
érdemlett bfintetéíeket látván, ve
gyenek példát, és az Iften fzine-
elÓtt gonofzc ne tselekedgyenek. 

Szűz Szent IMRE Hertzeg élete. 
*8- C O k fzép fiakkal meg-áldotta 

Cj vala az Iften Szent Iílván 
Királyt, és azok közül vúlc Szűz 
Szent Imre Hertzeg, ki terméfzet 
felect való fok jóságos tselekede-
tekkel fel vók ékeíitve. Bé-tellye-
fédett 6-rajta a' Bölcs mondáía: 
Sáp. i- v. 10. 18- A' ki az Men
nél kedves, fzerelmetefsé lett, és 
a' bűnösök kőzött élvén , el-vite
tett. Kővid űdőben vége lévén, 

• fok fidőket töltött bé: mert kedves 
vó!c az Mennek az 6 lelke. Szűz 
Szent Imre Herczeg 7 róvid űdeben, 
fok fidőket c&ltőtt-bé; mert olly 
nagy buzgó fzeretettel fzolgált az 
Mennek , hogy fok nagy hofzfzú 
idejű, és Szent életű embereknél, 
kedvesb' volt az Men-elÓct. Ki 
befzélhemé-meg, melly nagy örö
mére , 's vigasztalására volt Szent 
Imre Hertzeg, nem tsak az Attyá-
nak Szent litván Királynak, és az 

Annyinak Giízela Királynénak, ha
nem minden embereknek, kik ótet 
látták , és iftnérték. Mivel-hogy 
elsőbben gyönyörűséges belső,' és 
kűlsö tálentomokkal , fok ízép I-
fteni áldáfokkal fel - volt ékefitve 
az Mentől: és az-után fzorgalma-
toííbn neveltetett a' dajkák által: 
az Iíteni félelemre, fzeretetre, és 
fzolgálatra taníttatott tudós , és 
bőlts Meílerek álcal: de kivált* 
képpeti látván jó példáját, Szent 
erkölcsit, és halgatván údvóíséges 
intélic áz Attyának. Mivel Szent 
Iílván Király, nem elégedetc-meg 
tsak eleven Izóval tanítani, az,.6 
fiát Szent Imre Hertzeget, hanem 
egy ízép lelki kónyvetskét - is íra 
néki, mellyben tekélietes Szent é-
lecnek meg-vagyon a' Sommája.. 
Ezek így lévén, rövid ödó alatt, 
az~ó Szent életének olly jó-gyű-
m&ltsit kezdé mutatni, mellyec illy 
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jó , és ritka gyömoks-hozó facol, 
és fzorgalmatos miveléítól méltán 
várhatott a' Kerefzténység. 

09 . A' cob' jóságos tselekede-
tek k&zotc , meliyek Szent Imre 
Hertzegröl elö-ízámlákatnak, vol t , 
,hogy 6 még kis gyermekségét&í-
• fogva 5 igen mértékletes volt az 
ételben, és inaiban, kevefet alutt, 
fokát vigyázott éj - felkor fel-kel
vén, a' Szent 'Zókárokat olvafta, 
nagy ájtatofsággal ditsirvén az I-
ftent, és a' 'Zúkárok k&zórx, gyak
ran magában fzálván, lelki iímére-
téc meg-visgáka, és ha mi fbgyat-
kozáfokac talált magában, t&redel-
•mes fzivel bocsánatot kért az Iíten-
t&l: minden módon igyekezett, az 
Klen malafztya - által tekélleteífen 
fzolgálni az Iítennek. Látta azt 
néha Szent litván Király, de ma
gában titkon tartotta, nagy őrfifn-
mel ditsirvén az Ifién t , hogy néki 

. olly Szene életfi fiat adott volna. 
50. Es mivel-hogy Szent litván 

Királynak nagy privilégium, és ha
talom adatott vala Romából az 
Anya-fzent-egyház gond - vifeiésére 
a''Templomokat, és Kalaftromokat 
.gyakran meg-látogatta ,. figyelme-
telfen reá vigyázván az Egyházi 
emberek maga vifelésére. Midőn 
egyfzer a' Szent Márton hegyére 
ment volna, az holott Szent Bene
dek Szerzetében léve fok Baráto
kat táplált, hogy éjjel,, nappal az 
Iftennek fzolgáliyanak : el - vívé 
magával a' kedves fiát Szent Im
rét j 'és mikor a' Kalaftromhoz kó-
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zelgetne , meg-látá a* Barátokat 
nagy féreggel elejébe j6ni , hogy 
6tet fzép j>rotzefzfi,iova\ bé-foga/. 
gyák: mingyárt elő káldé a'fiát Sz. 
Imre Hertzegec, hogy a Barátok." 
n a k , mint líten fzolgainak illendő 
botsáletet aclgyon. Kit nagy tiTz-
telettel fogadván a' Barátok, ó-is 
az Attya-elótc kezdé azokat egy-
gyenként tsokolni; de nem mind 
egy-aránt: mert az Iften tsudála. 
tos-képpen meg-jelencé néki, ki
nek-kinek érdemét, és maga-vife. 
lését ; és a' fzerénc némellyeket 
háromfzor, némdlyeket négyfzei 
némellyeket" öt-fzor tsókolt - meo-* 
Mauruft- pedig hétfzer. Meüyet 
látván Szent litván KirSly, tsudál-
kozék, és vévé efzébe, hogy nem 
történet - fzerént, hanem Iftennek 
titkos kilete-ízerént, tselekedte azt 
az é fia Szent Imre Hertzeg: mitid-
az-ákal meg-akarván bizonyofodni 
ilíy titkos dolog felől, Mife-után, 
magán vévé Szent Imrét, és ker
tié tőle; mi októl yifeketvén tse
lekedte azt, hogy azon egy Szer. 
zetben, és egyenlő ök&zetben lé
vő Barátokat 'egyfzer 's mind k&-
fz&ntvén , néniellyeknek közülük 
tőb tsokót adot t , némellyeknek 
kevesbet ? Felele a Szent ifiú, 
hogy 6 kinek-kinek tifzta fzivét,, 
és tekéíletes életét , tekénret-
t e ; és- a' fzerént a' kinek tifztkb 
fzivekT és tekélletesb életek vók, 
azoknak tob' csókot adott r és a* 
kit kőzülók hétfzer meg - csókok, 
az olly tekéletes Szent életfi, hogy 

gyei-
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gyermekségétől fogva mind addig 

•az óráig, fzuzefségét tifztán meg
tartotta. E' feleletén az ifiúnak 
inkáb' kezde tsudálkozni az Attya. 

31. És hogy jobban meg-bizo-
* nyofodgyék Szent Iftván Király illy 

titkos dolog felől, akkor el men
vén a' Kalaftromtól, Királyi ru
háját meg-váltóztatá, és két tudós, 
okos embert melléje vévén, vifz-
fza téré titkon a' Kalaftromba; és 
éjjel bé-menvén a' Szent-egyházba, 
a' karba méné, és látá, hogy mi
nek - utánna , a Barátok az Ifteni 
Szolofmát éjjel el-végezték vóína 

I. azoknak nagyob' ré&.e alunni, és 
nyugodni méné, ki-ki a'maga tzél-
lájába : és csak azok maradának-
meg, kiket Szent Imre Hertzeg in-

'* káb' tifztelt vala : kik magokat 
bizonyos helyekre rejtik vala a' 
Szent-egyházban, hogy kőnyőrgé-

1 féket, mint fzép lelki áldozatot, 
nagyob' ájtatofsággal , és buzgó
sággal mutathafsák-bé az Iftennek. 
Akkor Sz. Iftván Király, elsőbben 

• egygyikhezjl'az-után maiikhoz, har-
madikhoz,negyedikhezkőzelgetvéa, 
magát,ki légyen, meg-jelenté nékik: 
bőcsöleteflen kőfzőnté őket; ők-is 
nagy tifztelettel fogadván , aláza-
toffan kőízőnték a.' Királyt, felben 
hagyván imádságokat. Nem igy 
tselekeéék Maurus', ki ájcatos ifte
ni imádságban, a'Mennyei dolgok
nak elmélkedéfitől éppen el-ragad-

. tátott vala : mert őtet igen édes 
befzédekkel kőíkőncé a' Király, de 

• 6 ÉSak meg feni nyitá a fzáját; ha-
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raggal-is fenyegeté btet, de ő mint 
a' néma femmit nem felel vt'n, meg-

, marada az el-kezdett Ifteni elmél
kedésben. 

31. Az-okáért Szent Iftván Ki. 
rály, hogyannál-is erőffebben meg-
probállya a' Maurus Barát Szent 
életét, kővetkező nap harangoztata 
a' Kalaftromba, es mind a' többi 
előtt, nagy haragot mutatván, íbfc 
dolgokat hánya - fzemére Maurus-
nak, mellyek Szerzetes emberhez 
femmi-képpen nem illenek vaia: de 
a' Kriftus fzolgája, bizván jó lelki 
ifmérecében, és ieg-úikáb' azíften-
ben, ki mindent lát, és igazán ícéi; 
mindenkor meg-naarada tsendes 
maga vifelésébea, és femmit nem 
féle. Innét bizonyodon meg-ifmé-
ré a' Király, hogy Szent Imre Her
tzeg méltán citztelce olly igen a* 
Maurus Szent életét: és mnden tet
teted le-tévén , ki-nyilatkoztatá a' 
Barátoknak, mi októl vifeltetvén, 
tért volt olly hamar vifzfza látoga-
táfokra : ki-nyilatkoztatá, miért 
akarta olly erőílen meg-próbálni 
a' Maurus tekélletes életét; mellv
ért nem tsak itt magafztalá őtet 
ditsiretekkel, hanem az-után nem 
fok fidő múlva , Pétsi Pöfpfikké 
válafztá őtet, és a' Romai Pápától 
Confirmatzióx. nyere néki. 

33. Azon-közbe Szöz Szene 
Imre Hertzeg, inkáb'nevekedik va
la mind idejében , '&. mind pedig 
íok jóságos tselekedetekben. Mi-
kéás Próféta az,Ur lilén népének 
képében fzólla, mondván: Mich. 6.' 

"v. 6; 8.'' 
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v. &• 8- Mitsoda mékó dolgot mu-
xaíTak-bé az Úrnak ? Az-ucán maga 
sneg-felele, mondván : Meg-jelen
tem néked, oh ember, mi legyen 
a! /jó , és mit kivánnyon az Úr tő
led: Nyilván, -hogy ítéletet tsele-_ 
kedgyél, és fzereíiéd az irgalmaf-
ságat, és fzorgaimatoííbn járj a1 te 
Méneddel. így Szent Imre Her-
tzeg-is Ifteni nagy tifztelettól vi-
feketvén , nagy kívánsággal kivan 
vala, valami nagy jeles dolgot cse
lekedni az Iften tifzteíségére. Ez 
ajcatofsággal, egyízer csak egy íze-i
gájával bé-méne a' Szent György 
Templomába, és ottan térdeire kí
ván •> elmélkedni kezde, és fzorgal-
máronon gondolkodni , minémá 
ajándékot találhatna, melly leg-ked-
vesb' volna a'Teremtd Iften fzemei-
ei&tt. Imé mingyárt nagy ízép fényét 
seggel meg-teiék a' Templom , és 
egy ízózat hallaték, melly monda : 
Szép dolog, és igen kedves Iften-elötc 
a Sz. ízftzefség: ezt mind teftedben, 
's mind lelkedben tellyefséggel kí
vánom tóled , ezt mutasd-bé áldo
zatul az Mennek: és ebben mind 
végig tekélleteíTen maradgy - meg. 
Ezek az igék, meüyeket az 6 fzoí-
gája is hallott , úgy által-haták, 
és íel-gerjefzték a' Szent Imre ízi
vét , hogy a' nagy kívánságtól gyú-
ladozván a' fzent fzázefség meg-sar-
tására, maga erejében pedig nem 
bízván, mingyárt az Iftennek vég
hetetlen nagy irgalmafságához fo
lyamodók,, és így imádkozék: Min
denható «r Iften, ki minden ízi-
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veknek titkos indulatát világofíbn 
látod; a* te ízemeidnek mindenek 
ki-vannak nyilatkozva; és mi-kép.| 
pen az hatalmatokat, igaz kiléted* 
fzerenc ie - hányod , és életektől 
meg-foíztod; és a' földi Királyok
nál igen rettenetes vagy; úíry ^ 
ka t , kik magokban nem bizvan 
alázatofon te-hozzád folyamodnak' 
Szent lelkednek erejével bé téltöd' 
hogy a' gonofz ellenség , femmit 6 
nékik ne ártháíTon. Adgyad, hogy 
én - bennem tekélleteffen légyen-
meg a' te Szent akaratod: és a'te 
irgalmafságodnak harmattyávaLj 
oks-el az, én füvemben , minden 
ártalmas kívánságokat , er&ifitsd-
meg a' te ízegény fzolgádnak, erót; 
lenségét; és hogy a' te igaz ófvé-
nyidrol foha el ne fordúllyak, 6-
rizz-meg engem a' te kegyefséged-
é r t , a' tefti érzékenységnek min
den hizelkedésétól; és enged-meg, 
hogy foha olly dolgot ne tseleked-
gyero, melly miatt a* te Szent ma-
laíztodat el-vefzteném.' 

34 El-végezvén könyörgését 
Szűz Szent Imre Hertzeg, nagy lel
ki vigafztaláffal bi-telék , és csadá-
latos-képpen meg-er&ílítteték. És 
hogy az hívságos ditsőfséget el- tá
vozta fla , íeakinek ezt az Itteni 
nagy vigafztaláft meg nem jelenté: | 
és a' fzolgáiának nagy büntetés.a- ! 
latt rheg-parantsolá , hogy a' mit : 
látott j és hallott f tellyefséggel el- ] 
tickolván , a' mig ó é l , fenkinek 
meg ne jelentse. Annak-utánna pe
dig kivált-képpen vezéreltecvén a' 

Szene 
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Szent Lélekt6!, meg nem fzfmik 
valaa'maga tefíét (ányargatni, tój-

\ toléfékkel, vigyázáfökkal, és ko-
| nyőrgéfékkel: rneg-tartván Üdvö

zítő Kriftus Urunknak tanítását: 
Matt. a6". v. 41 . Vigyázzatok, hogy 
kísértetbe ne elletek. Nagy fzük-
ség vók pedig r% okoísággal élni, 
mert az Űr it ten, { kinek íemm} 
jó tselékedetek , ha .meg nem pró
báltatnak, nem te^tízenek ) úgy reri> 
délé, hogy Szent Imre Hertzeg 
meg-pfóbáltatnék az 6 tulajdon At-
tyától, Szent litván Királytól, ki 
óte'e arra kénlzerité, hogy egy föép 
fz&z leányzót, Királyi nemból va
lót, venne magának házas-társul. 
Szent Imre Hertzeg fokáig ellene-
monda az Attyának ebben a* dolog
ban i de végtére, hogy feíettéb' 
meg ne ízomorittsa 6tet, engedel
mes l&n néki ; nagy reménséget 
vetvén az Iítenben, hogy igéreti-
fzerént 6 néki fegétséggel lenne, 
a' mint meg fem fogyatkozék az 
Ifteni fegétségtól. Mert minek-u-
tánna nagy tzeremoniákkaí, a' néki 
rendeltetett Királyi kegyes fz&zet 
JegyesM vette volna magának I-
ften fegétsége-által, fok fzép okok
kal, és kéréíekkel, az Ifteni fzere-
tetre úgy fel - gerjefzté a' ízözet, 
hogy az házafság paláítya - alatt, 
fzüzeíségét tekélktefíen meg - tar
tani fogadáft tenne: nagyobra bó-
tsütvén azt minden gazdagságnál i 
és Királyi méltóságnál. Nem fok 

, öd& múlva etzcoe vévé azt Szent 
litván Király, de az literinek, na-

Sxcntík Lhit, 
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gyob' dicsőségét lelki fzemei elotc 
forgatván, nem akará Szent Imre 
Hertzegec meg-háborítani az & eí-
tekélletrfzándékában. 

3f. Sok világi történetek, íze* 
rencsés, és dítsiretes gyözedelmek 
kózótt, nem vók Szent íftván Ki-
rály-is íbk próbák^ és Mborúságök 
nélkfil: fok ízép fiak égy-más-után , 
e' világból ki {zollitváh az Ur Iften, 
tsak Szent Imre Hertzeg marada-
meg, kiben néki nagy kedve tők 
vala; de ez-is életének virágjában, 
fok jó tselekedetekkel tellyes lé
vén, el-ragadtaték : hogy Menny-
orízágban az Ur Iften-elótt, annak 
a' Nemzetnek ízúfzóllója lenne, 
mellynek a' világon élvén, igaz Ki
rállyá lett volna. Szent litván Ki
rály, igen bánkodék a' Szent Imre 
Hertzeg halálán, de királt-képpen 
óregbedék bánattya, mivel nem fok 
fidó múlva , a' kedves házas-tár-
la, a' Királyné-is meg-hala, és nem 
találtatik vak Királyi .mag, melly
nek az Orízág gond - vifejését bá-
torságoffon hagyhatná: és hólta-
után olly ember k&vetkezhetflék 
a' Királyi izékre, ki az Ifteni fzol-
gálatot, és Kerefztényi jó.cseleke
deteket nagyra nem bótsölvén, 
végtére el-is hadná; és e'-ítéppen 
az igaz hitre újjonnan még - tért 
Magyarok nagy vefzedelemre jut
nának í és ne talám az okádáíra, 
és az elébbi pogányságnak gonofz 

' tselekedecire viízfza-íordúlnának. 
36. Szöz Szent Imre Hertzeg' 

temetéfe, nagy tiíitelettél l&n Szé-
Ggggg . kes-
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Jkes-Fejér-varrat t fcóldog ki-múlásá
nak harmintzadik napján. Az Úr 
Iften nyitván való nagy csudákkal 
meg - dicsőké Őtec , mellyeket lát
ván az emberek y. mingyárt a', fzo-
morúságOt Őrömre fordicák. Az ó 
özvegyen hagyatott házas »táría, 
igazán meg-válik mindenek előtt, 
az ő férjének tiiztán meg - tartott 
ízözefségét : meilynek' nagyob1 hi
telére, az ő ízoigája-is eiő-beízél-
í é , melly tsudálatos-képpen, a'Sz. 
György Templomában, meg-ditső^i-
tette Szent Imre Hertzeget az Úr 
Iften. 

37. Szent litván Király mind 
végig meg-maíadván az Ifteni fzol-
gálatban , és minden dolgokban , 
az Itten akáratt.yához alkalmaztat
ván magát: végezetre teíti erejé
től el - hagyattacván, nagy fájdal
mas betegségbe esek, mellyet to-
váb' harmíntz holnapnál nagy lel
ki békeíséggel ízenvede: el-kőzel-
gecvén az óra, mellyben e' világi há
borúságoktól , és nyomorúságok^ 
tó i , meg-akará az Iften ötét fzaba-
ditani y bivatá a', Prélátuíbkat, és 
világi nagy Urakat, kik gyakran 
forgottak Királyi Udvarában : ta
nácsot tárta vélek .a' következen
dő Király válafzcásáról , minden-
kor lelki fzemei előtt vifelvén az 
Ifteni íiolgálatot, és az igaz bitnek 
őregbflléséc: és Atyai fzerecetcel 
inté őket mind ezeknek tekélle> 
tes meg-cartására , még véreknek 
ki-őntésével-is , ha kévántatnék. 
Igen ajánlá nékik az Úr Iften pa-

Hertzeg élete. 
rantsolatinak meg-tartását 3 az \, 

. nya-fzent-egyház Fő-páfztorához a' 
Romai Pápához való engedelrnef-
séget: a' íelebáráci fzerecetet; igaf, 
ságnak, egygyeíségnek, és béke(. 
ségnek meg-tartását, nem csak őn-
nőn magok-kózőtt, hanem idegen 
és jövevény emberekkel-is. Az* 
után fel-emelé ízeméit., és kezek 
az Egek felé, és elsőbben alázatos 
és töredelmes fzivel lelkét Iftenneka* 
jánlá, mondván: Uram a'te kezeidbe 
ajánlom lelkemet: Meg - váltottál 
engem Igafságnak Iftene: az-után 
pedig a' Boldogságos Szöz Mária, 
nak , mondván: Oh Mennyorfzág. 
nak ditsőséges Királynéja-, Világ 
Meg-vá Írójának, az Iften Szent Fiá
nak: áldott Annya, a' te kezeid
b e - is ajánlom az én lelkemet, az 
Anya-fzent-egyházakat, Papi rende
ke t , Világi tiízt-vifelőkőt, és Ma» 
gyar-Orfeágnak minden fokaságát 
Ezek igy lévén a' Szent gyónás-
után, az Oltári Szentséget, a'Kri-
ftus jésus Szent Teftét, nagy áj-
tatofsággal, magához vévén, az 
utolsó kenetec-is fél vévé, és fzép 
tsenrlefen ki-adá lelkét az Iftennek: 
ugyan Nagy Boldog Afzízony nap> 
ján , mellyec mindenkor kévánt aa 
Ittentőí: mivel gyermekségétől fog
va mindenkor kivált-képpen tifz-
telce az ó ínnepic. Az ó halála 
vók Kriftus Urunknak 1038- efz-
tendeje cáján: életének 69. koro
názásának pedig 41 . efztendejében. 
Az ő cefte, nagy pompával, és minden 
rend-béli embereknek egybe-gyfilcc 

lökasá» 
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fbkaságával, Székes -Fejér-vára vi
te tek, , hogy a' meliy Szent-egyhá
zat a' Boldogságos Szöz Mária tifz-
tefségére épitect vók az fitennek , 
abban helyheztetnék r melly Szene-' 
egyházat mint-hogy meg nem (zen-
teltek vo l t , tetfzek a' Pöfpóknek 
ízép tzeremoníákkal, és Ifteni fzol-
gálactal elsőbben meg - fzenteketni 
azt, meílyet el-végezvén , 'Zóká-
rok éneklésével a' Tettet tiízteísé-
geffen egy tifzta márvány.-k6 ko
porsóba tévék: holott íökáig nagy 
tsuda - tételekkel meg - dks&ité az 
ü r Iílen az 6 kedves fzolgáját, sán
táknak, és egyéb rend-béli bete
geknek meg-gyógyúláft adván_». 
Ugyan azon helyen étfzaka gyak-
ron Angyali fcép énekléfek hallat
tak , igen gyönyörűséges fzag kö
rős kőről minden felé ki-terjed
vén. 

38. A'Szent Iftván Király te
tte a' meg - nevezett koporsóban 
negyven-ót efztendeig fekött. Az 
ödében Szent Láfzló Király orízá-
golyán, ( K i hetedik vók Szent 
l i tván-után) parantsolat érkezek 
Ronnábúf , hogy fzorgalmatoffon 
kerethék-fel a' Szent Iftván Király 
teftét, és mind azoknak tetteket, 
kiket elejéül fogva efzközöl vá-
laíztott az Úr líieh, a' Szent Evan
gélium prédikállására, és a* Magyar 
nemzetnek meg - térésére. Nagy 
őrömmel engedvén Szent Láfzló 
Király a' Romai Pápa parantsolat-
tyának, az egéfz Orüágban három 
fiapi bojtot hirdete , imádságokkal, 
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és alamifnálkodáíbkkal. Annak-. 
utánna a' Piifpök&köt, és töb' Pa
pi rendeket egybe gyűjtvén, Világi 
Urakkal, és a' népeknek íokasagá-
val a' Szent Iftván Király koporsó
jához méné: de feromi erővel, és 
mefterséggel a' koporsót meg nem 
mozdithacák, .míglen egy fzi\z le
ányzó által ( ki a' Kalaftromban, a* 
tób' Apátzák között, igen rifita, 
ésfzent életet vjíek> meg nem je
lenté az Iften , hogy Salamont,. ki 
Orízág-béli fok vefzekedéfekért 3 
fogságban tartatík vala, botsáca-
nák-el. Minek-utánna azért Szent 
Láfzló Király,, Salamont az Attya-
fiát el - botsátoeta volna „ újjabbau 
böjtölvén, imádkozván, és alamif-
nálkodván, mingyárc a' meg-neve,-
zett koporsó olly könnyen fel-emel-
teték j mintha fzáraz gyapjúból , 
avagy fzalmából lett volna. Fel* 

«,yévén azért a1" koporsót, • és azzal 
egygyuct fzép protzefzhiot járván, 
és a'Vetsernyét el-énekelvénja'Tem-
plom közepében egy fzépen fel-éke-
íittetett oltárra tévéké Azon ar na
pon, és következő egéfz éjjel, meg 
nem fzöntenek a' tsudák. Reggel 
Kis-Afzfzony havának ao. napján, 
Szent Miséket fzolgáltatván, és 
egyéb Ifteni fzolgálatokat el-végea,-
vén, Szent Láfzló Király, a'Púf-' 
pókókkel, és a' Nemefségnek Fő
rendivel, a' koporsóhoz közelget
vén , a fokaságot pedig £ lelvén 
ne talám valami lopás történnék ) 
távúi állatván; nagy ájtatofsággal 
íel*nyiták a* koporsót, és láták, 

Ggg gg % hogy 
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hogy a* Szene litván Király tette 
el-olvadote, és a' csontyai mint
egy" balíamom-fein& olajban láttat
nak lenni, honnét gyönyörűséges 
paradicsomi feagnak jó iliattya min
den felé ki-terjede. Figyelmete-
fén nézvén Szent Láízíő Király , 
és ízorgalmatoíiön kerefvén, a' Sz* 
litván Király gyűrűjét , meiiyet, 
hogy meg-találháííbn, a' Pűípőkők 
keze - által ezűíl edényekbe kezdé 
ki-merictetni, a' tettből léte meg
nevezett: olajt: de mivel-hogy a' 
mennyit ki-mericnek vala, magától 
annyira ibkaíbdik vala a' koporsó
ban , és minden ízorgalmacofságok 
hafzontalan vala, igen tsudálkoz-
ván vifzfza-tölték , és mindaz-által 
az olaj leró töb fem kevefeb' nem 
lón: vifzfza-tévék azért a* csonto-
kat-is, mellyekec ki-vettek vala, 
és erőflen bé-fedvén a' koporsót, 
el-vívék onnan egy gyönyörűséges 
gazdag Kápolnába. 

39- Azok-kőzul a' Papok - kö
zül , kiknek meg nem engedtetek, 
a' koporsóhoz közelgetni, vala egy 
Merkurius nevfi Barát, Mgyan azon 
Templomnak őrizésére rendeltetett. 
Ez igen bánkodván,hogy kévánsága. 
ízerént, meg nem láthatta, és tsokol-
hatta a' Sz. Iftván Király tsontyác: 
meg-voná magát kuión egy fzeglec-
ben, és egéíz étfzaka Czomorú lélek
kel ott ál vala, midőn minden re-
ménsége kivfil, meg-jelenék néki 
egy Angyal fzép ifiú képében, és 
tifzta gyóítsban bé-takartt ajándé
kokat ada néki, mondván: Mer-
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kűri, ved' kezedbe, a' mit oUy ígetl 
kévántál, és némelly napokig ma-
gadnál tartván, az-után vid' Lá&. 
ló Királyhoz. Ez igék után nem 
iáthatá továb' az Angyalt, és min-
gyárt nagy őrömmel bé - telvén^ 
Merkurius, ki-türé a' tifzta gyol» 
tsot, és meg-talála a* job'-kezét 
és a" gyúrujét Szene Iftván. Király-' 
nak. Es mikor kedve cartá, e'drá-
ga ajándékkal kedveskedék Szent 
Láízló. Királynak, mellyet Ő nagy 
őrömmel vévén , drága edénybe 
helyhezteté V és nagy tifzteleccel 
kölőn más Kápolnába tévé. Mél
tó dolog volt, hogy minden rotha
dás nélkül meg-tartatnék az a' ke
gyeden adakozó job'- kéz, melly-
olly gyakran ki-terjefztetett az ala-
mimálkodáfra, és, a' fzegényeknek 
táplálására. Ezekkel, és tőb' csu
da-tételekkel meg-dicsőitetté az 
Úr Itten Szent Iftván Királyt. 

/ 4 0 , Hogy a' többit moítan e!6 
né hozzam, fzóllok még egy csu
dálatos dologról, mellyel egyEer 
*s mind , mind Szent Iftván Királyt, 
mind pedig az ő fiát Szfiz SzenE 
Imre Hertzeget, noha nem egy-a-
ránc, meg - dicsőitette ó Szent-Fel
sége. Ugyan Szent Láfzló Király 
idejében, egy Konrádus nevú Né
met , igen gonoíz életfi ember lé
vén , és kfilómb'-féle rút tzégéres 
vétkekkel meg ferteztetect, ki vég-
téré efzére térvén, és meg-bánván 
gonofz vétkeit Romába méné, és 
ottan minden vétkeiről nagy töre
delmes fzivel gyónás-valláít tévén, 

az 
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az. adaték néki penitentziáúl, hogy 
a' mezítelen teftén ót vas lánczal 
kot&ztetett ,' vas fegyver derekat 
hordozna , és abban egy levelet, 
mellyben az 6 leg-rutab' vétkei Ír
va, valának , meg - petsételve , a' 
Romai Pápa Petsétével: és illyén 
képpen kellett e' világon fzéllyel jár-

. ni, a' Kerefzténységben iévö Szent 
helyeket meg - látogatván , mind 
addig » . raiglen Itteni erfi-álcal, a' 
vas lántzok ó-róla le - feakadozná-
nak, és az irás tsak magától, ém*. 
béri kéz nélkfil el-tóróltetnék-

41. Ez a' penitentzia-tartó bfinSs 
ember órómeít engedelmes !6n , és 
minek-utánna Jerusáletnet1, az hol 
Meg-váltó Kriftus Urunk ízenve-
dett; és e' világon töb' nevezetes 
ízent helyeket meg-látogatot vol
na; végezetre áltaí-méne Székes-
Fejár-várra, és ottan le borulván 
a' Szent litván Király koporsójá-
aál imádkozik vala , . el * tekéivén 
magában, hogy fel nem kelne on
nan , roiglen az Iftentöl tellyef-
séggel kegyelmet nyerne ; és 
immár egy órától fogva kilentz 
éráig éjjel meg - maradott vala az 
imádságban; és midón a' nagy fa
radság miatt, a' mély álomtól el-
nyomattatott volna, mingyárt meg
jelenek néki Szent litván , mond-

- ván .* Konrádé, kely-fel hamar, és 
«* meny ama Kápolnába, rnelly k&-
[. zeleb vagyon ide hozzám, és az 
•• én fiam Imre Hertzeg tiCttefségéró 
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fzenteketect az Iftennek ; 6 - néki 
kivák-k éppen privilegioma lévén » 
ízfizefségének fzép afaán" való meg
tartásáért, kétség-nélkfi! a' te nagf 
vétkeidnek botsánattyát meg-nye-
ri az ilíentól. Mivgl-hogy 6 azok 
kózfil vagyon ̂  ApociA,. £ kik an 
afzfeony-állatokkal meg nem fer-
teztettenek: mert lzuzék, és kö
vetik a' Bárányt valahová mégyea: 
és az o fzájokbán nem taláítatoce 
hazugság , mert makula-mélkfil va
lók azlitennek Királyi fzéke előtt: 
és új éneket énekelnek. Ezeket 
mondván, el-rejtezék. fis. Konrá-
dus femtnit nem kéfvén, mingyárc 
Szűz Szent Itnre Hertzeg kopor
sójához méné, holott mihent el-
kezdé könyörgését, mingyárt egy-
fzer 's mind a' vas lántzok le-fza* 
kadozának róla, és a' petséces le
vél magától fel - nyilván, femnsi 
irás nem talákaték rajta. A' vas' 
lántzoknak zörgését halván a'Tem-
plom őrizói, és. egyéb emberek» 
kik imádkozni mentek . vala a* • 
Templomba , KonrádushoZ futá
nak , és féfz-ízerént meg-értvéft 
tőle a' dolognak mivoltát, refe-
fzerént pedig ízemekkei látván e' 
isudalatos dolgot, meg nem ízön-
nek vala magafztalni az Ur Iftent, 
minden jóknak adóját, ki tsudá- . 
latos az 6 Szentéiben: kinek ditsi-
ret, hálá-adás^ és fel-magafztalás 
mind órókkés Ámen, 
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Szent LÁSZLÓ Király élete. 
Pikus Ranuktxítts , Pármai Ihk-

tor-áhal meg-iraiott-
i . \ ' Magyarok mint-hogy ke-

i \ meny terméfzetöek, rette
netes tekéntecüek, gonofz - erköl-
tsóek, és inkáb' fegyverhez, hogy-
fem a' kegyefségaez hajlandók vol
tak;; az Ur Iften, ,ki az b Szent 
lualafzcyának harmattykc, néha in
káb* fzokta ki - önteni a* fovány, 
gyúrnókstelen fóldre : a' Kriftus 
hitére roeg-téréfeknek kadétében, 
kivák-képpeti való kegyelemmel 
"akarta a.' Magyarokat az igaz 
hitnek tifztektére vezérleni ':• mi-
tlőn nékik némelly Királyokat", 
az elsők kézé], kik 6ket igazgat
ták , igen Szent eletőeket, és az 
igaz hithez ájtatoffokat méltózta
tott adni , kik Ifteni, és felebará
ti ízeretetekért , Szent erkóksók, 
ért , életeknek tekélleteíségéért , 
melíyekkel féalettek, itt a' fhld&n 
jó hirc nevet , és dksiretet nyer
tek : Mennyorfzágban pedig, hogy 
a' Szentek- khzé feámláltaffanak, 
meg - érdemktték. Ezek jóságos 
tselekedeceknek példájával inkáb'} 
kogy-fem a' térvényeknek erejével, 
•yakmeíó kegyetlenségeket a' Ma
gyarok meg - lágyiták , és nagy 
lelki elŐ-menetellel, az Éten ifmé-
letére, és igaz tifzteletére vívék 
éket. Mindeneknél elsób*, ki ab-
b4n nagyt>b' nevet nyert öiagácakj 

volt Szent Iílván Király, ki a* Ki-
xályok közfii-is első vók , minek-
utánna a' Kerefztényi ' tudomány 
a Magyarok között kezdett plán
táltatni. Ugyan azon Szent igyeke-
zetét meg-mutatá hafonló-képpea 
az o fia-is Szent Imre Hertzeg, ki 
még az Attya ékében, Mennyor, 
fzágba ragadtaték, életének virág. 
jában; mivel mékób' vók Mertay, 
orízágban élni, hogy-fem a' fóídön. 
Nem igen fok eíztend&k múlva 
következének Gójza, és ennek az 
6ttse Láízlój' kik Szent litván Ki. 
rály attyafiai vókak Í kik fok jó
ságos tselekedetekkel, ííteni 's fele
baráti fzeretettel, igaz hitnek buz-
góságkval tíindőklóttek az Iften, 
és emberek előtt: de annál inkáb* 
LáCzló a'Báttyán&l, mennél, még 
e' világon élvén , az o tsudídatos 
jó voltáért, konySrídetefségért, & 
Szent erk&ksiért, inkáb' meg-ér-
demlette, hogy kegy efnek, és Szent
nek hiyattafsék , kit még ékében-
is az Úr Iften fok tsuda - tételek
kel meg - dits&ke. Az Attya Bélá
nak hivattatott, ki Kalvus Láfzld 
fia vók , a' Szent Iílván Király Ac* 
tyafiáé. Az Annya Mikifzlaus Len» 
gyei Király leánya v ó k , -kit nagy" 
ditsireteffen nyert vaía Béla magá
nak házas-társül: midónazó őttsei* 
vei Andráffaí, és Leventával, eí-
fzaladván a'~ PeEex dúhófségétölj 

(ki 
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( ki Szent lílván Király után a' Ko
ronát , és az Orfzágot magának 
tulajdonította vala, noha a\ meg
nevezett Atyafiakat , mint Szent 
litván Királynak Vér - fzerént való 
attyafiait illette volna igaíság-íze
rént) Lengyel-Orfzágba ment va
la , holott az fi'doben Mikifzlaus Ki
rály a' Pomeránufok-ellen hadoko-
zik vala, mivel-hogy a' fzofcott adó 
fizetéft meg nem akarták adni. Bé
la nagy bátorsággal ajánlá magát , 
hogy ízemélye-fzerént meg-hartzol 
azoknak Fejedelmével, iüyen. ok
kal, hogy ha ó azt meg-gyozi, a' 
Pomeránufok minden ok-vetetlen 
meg-adgyák az adót, ha pedig 6 
•meg-gyózetik -azoknak Fejedelmi
től, élíyenek fzabadságban. Tetfzék 
a' tanács mind a* két réfznek, hogy 
fok ezer embereknek vér-ontását 
el-cávoztafsák. Béla meg-ütköz
vén , ditsireteíien meg - hartzola , 
és sem fok vágáfTal a' földre véré 
az ellenséget-, és meg-ölé. Áz-
okáért nagy órómmel fogadá 6tet 
a' Király, ki, hogy kivált-képpen 
•való nagy vitézségéére, méltó aján
dékkal tifztélné ótet, a'maga le
ányát adá néki házas - társul , és 
Pomeráníának Hertzegévé tévé 6-

• cet. Ez házaíságbúl ízületének né
ki Géjza, és Láfzló, midőn még 
Lengyel-Órfzágban laknék. 

a. A' más két atyafiak, An
drás , ék Leventa, nem akarván 
továb' meg-maradni az 6 Iiáttyok 
mellett , ki már nagy méltóságra 
emeltetett vala; el-menének, hogy 
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máfütt alkalmatofsagot kerefvén, 
ízerentsét probállyanak : minek-
utanna egy darab ideig, ide"'s tova 
•vándorlottak volna, aíkalmatoíság 
adaték nékik,- viízfea-nyerni Ma-
gyar-Orfzágot, meily igafság-íze
rént 6ket illeti vala. Mint-hogy 
a' Nemefség, és tób'nagy tírak á?s 
Orízágban nem ízenvedhetvén to
váb' a' Péter nagy kegyetlenségét* 
fel- tárnadának , és kóvetek - aífcajl' 
hivatván a' még>nevezett két atya-
fiat, meg-igirék nékik, hogy .az-
Orfzágot,, és magát-is Pétert ke
zekbe adgyák, ha ék-is meg-igi-
rik a' Magyarokraak régi fzabadsá-
gokat, hogy tudni-illik viízfza-tér-
heíTenek a' Bálványok tifzteletére* 
és az 6 régi Sztzitiai t&rvényekec 
vifzfza-vehefsék : a' P&fp&kóket > 
és Papokat mind ki-irchafsák, és a' 
Kerefztényi hitet tellyefséggel el-
olthafsák. Illy iftentelen kéréfek-
nek, a' meg-nevezett Atyafiak » 
hogy az Orfzágot el - nyerhetnék , 
igen gonofz tanáttsal engedének, 
mivel-hogy alkalmatofsagot adá-
nak, hogy fokán a' Kerefztényefc» 
kóz&l mkmromságot Izeavedné-
nek: kik közéi leg-nevezetésb volt 
Szent Gellérd a1 Tsanádi Páfp&k., 
Velentzei Szegredo nevd Nemes fa
míliából való, ki Magyar-Orfzágba 
jftvén , nagy ditsixeteífen íáradotc 
a'Magyarok meg-téréséért, fokát 
kézülok meg-tétitvéo. így kön
nyen meg-nyerék az Orlzkgot, Pé
tert Királyságától, és életétől meg-
fofziván. 

3-De 
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g. De Iftennék igaz itélete-fzerént 

nem fokáig tartott az 6 birodalmok, 
és alig érkezett az els& nemzéíig, 
a' íbk Kerefztények vére,ki-ontásá-
ért,meílyre okot adának.Es nohaAn-
ör'as, mihent az Orfzágot el-nyer-
r é n , látá á* Királyi koronát má-
jca fejében lenni, mingyárt-meg-
máfolá , a'meg-engedett iftentelen 
ízabadságot, és rettenetes bönté-
téfekkel erofTen meg - paramsplá 
hogy az igaz Kereíztényi hitet meg-
tartanákj immár az 6óttse Leven-
ta a' haláltól el-ragadtatvánv Mind-
az-ákal meg-engedé az Ur Iften, 
hogy 6-is r&vid fid& alatt az Or-
ízagtól meg-fofztafsék, az ö bát-
tya Béla , a' Szent Láízló Attya ál
ta t , kíe ö Lengyel Orízágból, atyafi 
fzeretet íbk jeleivel vifzíza - hivott 
Vala, Magyar - Orízágnak harmad 
léfzéc néki rendelvén , Hertzegség-
nek tiiiihisía. alatt, és remériséget-is 
"adván néki , hogy a' Királyi fzéket-
•is a' Koronával egygyfitt néki had-
gya. De az-után féleséget vévén 
magának , és attól egy Ba lévén, 
kit Salamonnak hittak: midón ezt 
a'fiát az Orfzágnak Srökóíivé akar
ná tenni, nagy pompával meg-ko-
ronáztatván öté t , és az egéíz Ma
gyarságot er6s hittel hozzája akar
ná kötelezni: Bélától, ki a' Len
gyelek fegétségébŐl fegyvert foga , 
meg-győzeték egy hartzon } hon
nét el-vefztvén az Orízágot, és az
után az életét, a' fiát Orízág-néf-
köl kelleték hadni, harmadik Hen
rik Tsáízár gond-vifeiéfe alatt7 ki 
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néki adta vala a* leányát házas
társul. 

4 . De Bé!a-is nem fokáig biii 
a' Királyi koronát, rnivel-hogy mi-
don harmadik efztendöben a' Ki-
rályi fzékben fiivén, korán regge| 
az embereket maga-elejébe betsá. 
t ana , á* palotának egygyik íéfzea' 
Királyi fzékre ízakada, mellybenfil 
Vala, és úgy őízve ronta a' Kirár 
Ízi izéket, és ó-magát a' Királyt 
hogy igen meg-romolván néki-ke
ze i , lábai, és tsontyai, meg nem 
gyógyúlhata. És jól lehet két fia 
marada , Géjza, és Láízló, kik ide
iekre , és "nagy okofságokra nézve, 
mellyet magok felöl mutatnak vala, 
elégségefek voltak az Orfzágláftaj 
mindaz-által kénízerittetének eo-
gedni Salamonnak, a' meg-nevezett 
András fiának, ki nágyob' eróvel, 
és hatalommal vo l t , Henrik Tsá* 
fzártól igen meg - íegktetvén, és 
minden ellenzés nélkül el nyeré az 
Orízágot, és az egéfz Magyarság-
tói roeg-eróffittetvén , Székes-'Fe-
jér-váratt, a' Tsáízár jelen-létében, 
nagy pompával, és tzeremoniákkaj 
meg-koroűáztaték: 'midőn Géjza., 
és Láfzló életeknek meg-tartásáért, 
Lengyel-Orfzágba fzaladtak vó.na, 
jó fid&c , és alkalmatoíságot várván 
a'Királyi fzékre vifzfza - menni, 
mellyben az 6 Attyok Béla fiit vala, 
Nem-is haiafzták fókáig ízerentsét 
próbálni, mídón még az Attyok-
nak jó tselekedetiról, a' Magyarok 
új emlékezetben volnának, és az 
6 jó akaxatcyát Í mellyel.fókákat 
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magához kötelezett v a k , el nem 
felejtették volna. Annak - okáért 
mihent meg-érték a'Tsáfzár eí-me-
netelét, és hogy bátorságoífon él
nének az Orfzágban, nem-is gon
dolkodván az hadi háboruságról: 
elegendő fegétséget vévén a' Len--
gyei Királytól, bátorságoífon erós 
haddal Magyar-Orfzág felé indúlá-
nak. A' Király meg-ércvén a' dol
got , mivel ifiatska vala, és femmit 
nem próbált, arra intetek, hogy 
6 maga bátorságos helyre menne,, 
valamelly er6s várba, míglen a' Len
gyeleknek illy nagy erejétől, vagy 
békefség fzerzés-által, vagy pedig 
fegyver által módot kerefnének, 
mind 6 magának 'smindazOrfzág-
nak Oltalmazására. 

f. A' Lengyelek az Orfzágnak 
végeihez közelgetvén, Defziderius 
Efztergomi Érlek -, az Orfzágnak 
Primáífa, ki (erény elméjével, és 

. tekélletes életével , igen jó híre, 
nevet fzerzett vala magának a' Ma
gyaroknál , melléje vévén a' Papo
kat , elejébe méné Géjzának, és 
Láfzlónak, és azon igyekezék, hogy 
az hadakozás békefségre, a' gyűlöl
ség felebaráti ízeretetre vákoztaf-
sék, módot kerefvén benne, hogy 
a' fegyvert örömeit le-tennék; fzép 
okos befzédével igaz ífteni, és fe
lebaráti ízeretecét jelenté, hogy az 
liten tifztefségéért, sz Orfzágnak 
közönséges javáért fáradna; két dol
got megmutatván nékik: Elsőb
ben j melly gonofz, és iltentelen 
dolog légyen, a' maga hazája ellen 

Szentek ílctc. 
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fegyvert fogni, és Attyokfia elfen 
hadakozni, ugy-mint Salamon el
len, kinek az Attya, és az ó At-
tyok egy, teftvér atyafiak voltak; 
melly igen utálatos dolog ez az 
Iften előtt. Máfodízor, hogy job' 
volna nékik, ha meg-elégednének 
az Orfzágnak valamellyik réfzéveL, 
mellyet a' Király , .á' Tanáts-béli 
fzemélyek kileti-fzerént, néki ren
delne , mellyet békefségefen kecí-i 
vek-fzerént bírhatnának; hogy-fem 
az egéfz O.rfzágot kévánni kétség, 
és reménség alatt; abban bizonyo-
fok lévén, hogy a' Magyarok vérek 
hullásával - is meg - oltalmaznák a* 
Királyt, kit erős eskuvéífel kőzőn-
ségefen bé-vettek: és hogy el-kezd-
hetík az hadakozáft, de kedvek-
fzerént véghez nem vihetik, ma-
gokat-is nagy vefzedelernre vetvén. 
Defziderius okos, és bőlts befzédé
vel , és illendő fzép kónyőrgésé-
vel, nagy utat nyita a' békefségre, 
és a' Királlyal való meg-alkuváfra,, 
mellyet a' Királynak maga réfzé-
ről meg-kell vala tselekedni, és a', 
meg-nevezett Atyafiaknak-is ha-
fonió-képpen: mivelhogy a' magok 
Orfzágokba akarják vala a'lábokac 
bé-tenni , az honnét tellyeíséggel 
ki-rekefzcettck vala. A'meg-egygye-
zéfre igen hajlandó lévén Láfzló/ 
mivel a' Kerefztények vérét ki-on
tani igen irtózott, fok fzép intéfek-
kel kére a'Báccyát 7 ifleneffen egy-
gyeznének-meg a' Királlyal. 

6. Ezek így lévén, mind a' két 
réfzról, kevés nap alatt, Defziderius 

Hhh hh Érfek 
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Erfek kltal fzépen meg-egygyezé-
nek j és a' békefséget bé-fejezék , 
íllyen-képpen: hogy Salamon Ki
rály, az Orfzágnak két réfzét bír
n á , mellyeket az 6 Attya András 
magának tartott vala, a' meg-ofz-
cásban, mellyet Bélával tett vala: 
és a' két Atyafiak, Géjza, és Lkfzló 
harmadik réfzét bírnák, melly Bé
lának az 6 Attyoknak , Hertzegi 
"titulus alatt adatott vala: öllyan ál
lapottal, hogy Salamont Királlyok-
nak iímérjék lenni. E' dolog mind 
a' két réfzr&l fzépen véghez tnéne 
Nagy Gyór várafsában, és meg-erőf-
fittetek , nem tsak kezeknek iráíL. 
val f. hanem igaz- felebaráti fzeretet-
ftek nagy jeleivel-is, mellyeket 
Salamon Király az 6 Attyafi-
aihoz, Géjza , és Láfzló Hertzeg-
hez, és ezek-ií a' Királyhoz mu
tatnak vala, nagy örömökre a' Ma
gyaroknak, űgy-annyira, hogy nagy 
darab ideig, minden efztendöben ezt 
a' napot meg-fillik vala. Ez a' bé-
kefség, és felebaráci fzeretet, fok 
ideig tárta közöttók: és a' Király 
az Orfzágnak minden dolgaiban, 
nagy reménséget mutatott a' meg
nevezett Atyafiakhoz, azok- is ha-
fonló-képpen nagy fzeretettel, és 
alázatofsággal a' Királyhoz - való 
igaz hivségeket meg-mutatni, fem-
mi álkalmatofságban, el nem m.u-
lattáki £s mint-hogy a'-Király, 
femmi Orfzág - béli nagy dolgot az 
6 hirek, és tanátsok-nélköl véghez 
nem viízen vala; ők-is a1 Király (zol-
gálattyát, nagyokra bötsallik vala, a' 
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magokénál, kiválc-képpen had-vi-
felétekben, mellyekben, a' Király. 
után elsók voltak: és minden nagy 
dolgoknak fommája 6 hozzájok vi-
tetik vaía, és az 6 akarattyoktúl 
függött mind azoknak el-végezéfe. 

7. És mivel efféle vitézi álkal
matofságban, Szent Láíziónak igen 
nagy mezeje volt magác gyakorla. 
n i , és meg-ifmérteni, melly jó vi
téz volna, és mit vihetne véghez 
fegyverével, mind annak forgatá. 
sában, mind pedig igazgatásába* 
és mindenek felett, melly nagy ke-
gyefséggel, és Illeni félelemmel 
ezeket fzokta tseíekedni, nékem 
űgy látfzik, fzükség el&-hoznunk 
némeliy minden emlékezetre mél-
tó tselekedetit, mellyeket tseleke-
d e t t , minek előtte a' Királyi izék
ben helyheztetett vóloa. Egy azok 
kézül volt a' Magyarokról az Olá
hok ellen fél-vállakt hadakban, hogy 
azoknak gonofz indúlatit megza
bolázzák, kik gyakron ki-útöttek 
Magyar-Orfzágnak réfzeire hamis 
prédát nyerni: mivel egy rettene
tes öckózecben, Szent- Láfzló igen 
méréfz, és okos lévén'','-az ellen
ségnek leg-sörfib', és erösh' rendelet 
íeregi ellen méné, négy erós férfi
ak az ellenség közül, látván az 6 
vitézségét, nagy íébelfen.'meg-fic-
közének véle, és minden módon 
igyekeznek vala meg-febeffitteni, és 
a' tóidig leverni étet , de, 6 nem 
tsak erőífen meg-óltalmazá magát, 
hanem mind a' négyet, egy-rtús 
után le-vágá, az ötödik pedig vé-

letle-
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ledenöl oda érkezvén, igen meg-
febeffité őtet, de az-is az 6 kezek 
él nem ker&íheté, hanem hafonló-
képpen meg-ölettetek: és ugyan 
azon fzempiilantásbao, látván egy 
pogány ellenséget ákal-jtiieoní, -M\ 
egy leányzót el - ragadván , viízen 
vala : noha érzé magát meg-febe-
íitve, és el-faradva lenni,; mindaz
által nem tsak a' kőnyöféktefség-
t&l vifeketvén, a' mint minden 
Kerefztény vitéz tartozik, az aíz-
fzony állatok tifztefségét óltalmaz-

4 nij hanem a' fzfizefséghez való ti(z-
ta fzeretettőí-is, mellynek meg-tar-
tására fogadkft tett vala: a' pogány 
után indúla , a' prédát kezeiből 
ki-ragadni: és mivel igen meg-fe-

_ beffittetett lévén, könnyen el nem 
érhette volna, nagy íel-ízóval kiál-
ta a leányzónak, ki láttatik vala 
ő-cöie íegécséget kérni, hogy erő
vel ugordgyék le , és ö magával 
egygyútt a' pogányt-is huzza-le a' 
lóról- A' leányzó úgy tselekedék, 
és a' dolog a' Szent Láízló inté-
fe, és akarattya-fzerénc követke
zek; honnét az ellenségnek le-esé
sével, ud6 adaték néki, azt el-ér-
n i , és hogy azzal jobban meg-har-
tzolhaííbn , maga-is le-ízálh a' pa
ripáról, meg-fttkózék a1 pogánnyal, 
ki már magát meg-oltalmazni el-
kéfzfilt vala, és kevés vágáHal a' 
földre vervén meg-ölé azt , és a' 
leányzót ízabadqn viízfza-hozá. 

8- Ez az emiékezetre való nagy 
vitézség, nagy álmélkodáft fzerze , 
és magát Szent Láízlóc olly nagy 
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bőtsfiletben helyhezteté , hogy még 
az ellenségek-is igen tsudálkoznak 
vala rajta , és igen félének tőle. 
Ha régen a' Romaiak meg-koronáz-
ták azokat, kik valamellyet a' vá
ras népe kőz&l meg-oltalmazván , 
életét meg-rartották, raenyjvel in-
káb' el-kell hinni, hogy az Úr lílen, 
ki mindent meg-tselekedhetik., és 
a' jó tételért igen meg - fzokta az 
embereket jutalmazni, fokkal drá-
gáb' koronával meg-koronázta Sz. 
Láfzlót, ki a' leányzót a' pogány 
kezeiből meg-fzabaditván , fzfizel-
ségét meg - okalmazca, melly olly 
igen tetfzik az Iftennek. 

9. Immár íok ödö tök vala e l , 
és a' mint némellyek mondgyák , 
tizen-három efzcendÓk el-íorgottak 
vala, hogy a' Király között, és az 
Attyafiai, Géjza, és Láfzló-közőtt, 
tsendes békefség, és fziv-béli egy
gyeíség tekélleteiíen mag-tartatott, 
el-annyira, hogy az Orfzág , igen 
elő-méne gazdagságokkal, és győz
hetetlen erővel; és az hadak , mel
ly ek kölsö ellenségek ellen ízolgál* 
tattak , a" Fejedelmek egygyefsége-
altal, mindenkor boldogul végeződ-
tenek. Az-okáért az egygyeíség 
nem ok - nélkül hivattatik némel
lyek tői a Várafok Királyné aízízo-
nyáriak. De femmi dolog nints 7 
melly ellen inkái)' intselkedgyék , 
és irigykedgyék az ördög, mint az 
egygyefség ellen: így kőnyö dolog, 
hogy el-rontafsék az egygyeíség ? 
kivált-képpen a' vér-ízerént vaíó 
atyafiak kőzött, kik egy - máíTa! 

Hhh hb * táríai-
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táríalkodyán , közönséges jófzá-
gokat egygy&tt bírják, mivel 6 kó-
zóttök végtelen alkalmatofságok 
találtatnak , mellyek-által az ör
dög bé-mehet kózikbe, hogy őket 
fel-hábqrittsa,egymáftól el- vá Jaízfea, 
és egy-más elicn való gyfll6!ségre> 
és bofcú-álláfra fel-indittsa: meíter-
séges eízkózőkkel, és praktikákkal 
élvén; tsalárdsággat a' tűzre Sntvén 
az olajt^ mivel igen nagy meíter 6 
azeíFéíe dologban. A' pedig inkáb1 

láttatik az Udvarókban, hogy-fem 
más helyeken; holott, hogy az egy-
gyefség ne uralködgyék, melly olly 
igen hafznos, és ízükséges a' Ki
rálynak , és Fejedelmeknek , kivált
képpen vér-ízerént való attyafiai-
val ; mindenkor találtatnak kon
koly hintók, kik ónnön magokat 
rendedenfii fel-magafztalni kéván-
ván , azon igyekeznek, hogy a' Ki
rályt , vagy Fejedelmet el - ideg'e-
nittsék, vér-ízerént való attyafiai-
tól, és az azokhoz való fzeretetet rút 
gyül&lségfe fordithafsák, hogy így 
gonofz kévánságokat , és rendetlen 
uraságra való vágyódáfokat, kön
nyebben véghez vihefsék ; igen 
tartván attól, ne tálam a' Király-
attyafiaitól meg-gátoltatnának, és a' 
magokban forraltt dolgokat elö nem 
vihetnék. És ez legnagyob1 nya
valya, mellyec fzenved a' Fejede
lem,, ki terméfzet-fzerént, mennél 
inkáb* fzokott bufulvkn igyekez
ni ,• hogy az Orfzág doigai rtndefen 
legyenek, Feiségts'méltósága min
denektől -cilzceiteísék; annál kőn-
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nyebben fel - indíttatik, valatnelly 
hizelkedó tanáts-béli ízemélynek 
meíterséges hazugsági, és hamis' 
vádolkodáfi-áltaí, a' maga vér-fze-
rént való attyafiait földig le-ron-
t r iú : efzébe nem vévén a* veíze-
deimet, mivel, maga - is a2on me-
{térséggel, fokfzor meg-csalattatik, 
és el - árultatik: fokkal hafznosb' 
volna néki , a' maga attyafiaival 
egygyefségben lenni , némelly fQ. 
gyatkozáfokat el-ízenvedvén, tsak 
Felséges méltósága meg ne sér-
tödgyék, hogy-fem az attyafiait el
akarván veízteni> olly kétségbe e« 
sésbe juttatni, hogy az Orfzágban 
minden dolgokat kezdenének fel-
'sala forgatni: a' minta'meg-ne-
vezett Salamon Királlyal-is .törté-
n é k , ki fel-indittatván némelly ta-
nátsitol, fó-képpen Vid Grófitól, 
ki igert rendetlenül a' Király ked- = 
vében mindenéknél bellyeb' aka- j 
ra lenni, i s a' Király, vér-fzerént : 
való attyafiaic,-Géjzát, és Láfelót, 
kik Magyar-Orízágnak leg-fóveb' 
oízlopi valának , el-akará vefc [ 
teni; de a" melly vermet máfoknalc ; 
áfa, maga csék belé. 

i o . Hogy a' Királyt haragra 
gerjefzthefsék, Géjza, és Láfzló-
ellen ,* innen vettek alkalmatofsá-
go t : Midón Belgrádomot meg-fzál- j 
lották, és igen vijták volna a! Ma- j 
gyarok , rettenetes nagy erejeket i 
mutatták annak meg - vételében > 
mint-hogy az Orfzágnak kúltsa va- | 
la , és az-után a' TórÓk&k ellen, j 
fok- ideig báílyája volt,- Mrvel j 

azért 



i Szent Láízló 
I 
í mért ennek meg-vételében Géjzá-
l nak, 's Láízlónak leg-nagyoh' ré-
• íze volna; és az 6- hirek, nevek, 

még az ellenségek kóz&ct-is, in
káb' ki-terjedett volna: így a' vi-
tezségnek-is leg-nagyob' dicsérete 
6 nékik tulajdonictacék. Az-oká-
ért fokán az ellenség kózűl , kik 
meg-adták va!a magokat, inkáb* 
folyamnak vala ó hozzájok, és na. 
gyobra bŐtsűilik vala az ó jó aka-

' ractyokat, hogy-fem a' Királyét. 
Annak-f elette, mint-hogy 6k in
káb' hajlottak a' kegyefségre, és 
kőnyórfileteffégre k és jobbaknak 
's adakozobbaknak ifmértették ma
gokat, hogy-fem a'Király: így mi
dőn fzám-ízerént a1 rabok igen fo
kán volnának, és a' Magyarok nagy 
gazdag prédát nyertek volna a' vá

gj: rasban, Géjzára, 'sLáfzlórateként-
v e , fókáknak életeket meg-tartot-
ták, fókákat ízaba'don el-is botsá-
tottak. De a' fok ragadományok , 
és bocsölhetetlen drága marháknak 
el-ofztásában , a* Király maga tet-
ízéfe - fzerént akarván tselekedni, 
el-ofztá azokat, az 5 hizelkedóinek 
rendetlen kévánsága - fzerént, és 
mindeneket Géjzának, és Láfzló-
nak bofzuságára akara tselekedni. 

11 . Mivel-hogy Vid GrórF, t6b' 
hizélkedókkel, és kép-mutacokkal 
egyetembe azt kezdek a' Királynak 
tanátsúl adni, hogy ha jó Héjén 
ellene nem áll a' Géjz«i, és Láfzló 
tselekedetinek, és okét meg nem 

" ^ V&LU&I lüífan laíTan a' Királyi Fel-
:'"• séget, és hatalmat femminek állit-
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tyák, el-annyira, hogy a' Király
nak tsak a' neve fog meg-marai-
n j , az hatalom , és méltóság GéJ-
záé , és Láfzlóé léfznek. Hlyen 
képpen ingereltetvén a'-Király, tel-
lyefséggel el-idegenedék az 6 at-
tyafiaival tárfalkodni; meg-kezdé 
őket utálni, és íemmi bótsöletec-
nem ád vala nékik. Honnét ók-ie 
a1 Király gonoíz akarattyác efzek-
be vévén, és fok jelek által arróí 
inkáb' meg - bizonyofodván, gon
dolák, hogy a'magok b&tsületéért, 
és efféle illetlen dolognak el-távoz-
tatásáért, a' Királyi udvart távúi 
kerülnék, így a' Királytól fzépen 
el-búcsúzván, viízfza ménének a' 
földekre , mellyet 6k bírnak va
la. Azt gondokák , hogy ez az 6 
távúi való lécek, a' Királynak fel-
gyuladocc nagy haragját, és boízon-
kodását el - oltaná , és egyfzer 's-
mind a' gonofz kép - mutatóknak 
irigységéc el-olvafzcaná: kik nem 
fzenvedhecik vala e' nagy Fejedel
meknek ditséretes magok-viíeíéséc, 
és az 6 vitézségeknek fényefségét, 
mivel-hogy a' fetétség nem ízen-
vedheci a' világofságot. 

I i . De más-képpen történek, 
mert nem elégedének - meg a' go
nofz árúlók, hogy Géjza, és Láíz
ló már távúi lévén, meg nem gá-
tolhattyák igyekezeteket; azon_s 
lónek, hogy tellyefséggel el-ron-
tsák ókét, még életektől-is meg
fojtván. Annak-okáért ujjabban a' 
Király elejébe terjefzték, hogy in
káb' kel telni, és tartani néki az 6 

abh hh 3 Attya-
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Attyafiainák gonofz fzándékától, 
midón tőle t'avúl vannak, hogy-fem 
ha közel volnának az Udvarban, 
mint az-el6ct: mivel-hogy ha je
len volnának az ó cselekedetekre 
inkáb' reá vigyázhatnának, és mi-
hent az igaz őfvényból ki-lépné
nek , mingyáre fogságba tétethet
nének , és a' Királyt az Orfzággal 
békefségben meg - tarthatnák: de 
midón távúi vannak, és a' magok 
földökön (zabádon laknak, íokkal-
inkáb' árthatnak a' Királynak , és 
az Orfzágnakj mellyet kétség -nél
kül meg-is tselekeíznek , mert im
már a' Király ellen fokkal inkáb' 
fel-háborodtak ; és nagy reménsé-
gek lévén nékik a' Lengyelekben, 
mint Attyokfiaiban-, kik kőzött ők 
fz&lettekj és Tseh-.Orfzágban, és 
Dalmatziában, az hová a'nénnyeket 
házaíitották, el nem múlatcyák az 
alkalmatofságot. Es azért igen ta-
nátslották a' Királynak módot ké
retni, hogy Géjzát, és Láízlót viíz-
fza-hózhatnák az Udvarba, és fog
ságban tartanák ottan , okot keref-
vén ellenek , melly nélk&l nem 
fzoktak fz&kölkődni a' Fejedelmek, 
midőn máfok ellen bofzút akarnak 
állani. Mefterséges hazugságok
kal igen eröíIÍEtik vala, hogy lehe
tetlen a' Királynak békével meg
maradni az Orízágban, és a' Koro
nától meg nem fbfztatni, midőn az 
6 Attyafiai , Géjza, és Láfzló olly 
nagy hatalomban, és birodalomban 
élnének, mellyet magoknak fzer-
zectek vala, igafsá^okac mondván 
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lenni a' Királysághoz , mellyet az 
Atcyok er6s fegyverrel meg-vett 
vala; fzfikség azért, hogy mennél 
hamaréb' lehet életektől meg-for2. 
taffanak: annál inkáb', mivel in> 
már eízekbe vették, hogy ki-efte. 
nek a' Király kedvéből. Ezzk az 
okok , mellyek nagy eréffitéffel 
mondattak Vid Grófitól, ki a" mint 
tőle lehetett, az hamis patvarko-
dáfnak tifztit bé-tölteni, el nem 
múlatta; úgy áltaí-hatták a' Király 
fzivét, és fél-gerjefzték a' bofzú-ál. 
láfra , hogy a' gonofz kép-mutatók, • 
és hízelkedők tanáttsa-fzerént,-min' 
gyárt meg-parancsolá a* Magyarok
nak táborba (zállani a'.Gőrógók.-
ellen , hogy a' két meg - nevezett 
atyafiakat könnyebben vi£zíza-csal-
hafsák; és így az hadat ki-hirdet-
vén, tudtokra adá nékik, hogy 6k-
is,- azalattok lévő vitézekkel, fzor- ' 
galmatoíTon el kéíz&lvén, )elen le
gyenek, és el-menvén 6-véle egye? 
tembevegyék-meg Hir várát, mel
lyet a' Górőgők birtak Magyar-' 
Orfzág végében. 

13. Illy parantsolat érkezvén a' 
Királytól., Géjza, és Láfzló enge-
delmefek akarának lenni, mivel 
magokat arra kötelezték vala. De 
mint - hogy a' Királynak ellenék 
való gonofz akarattyát igen vjlá- ^ 
goffon ércették 3 okoffon, és igen 
vigyázva akarának járni , hogy va-
lami-képpen st' tőrbe ne efnének, 
mellyet nékik vetetcek'vala. Az-, 
okáért el-végezék, hogy egy-máftól 
külön járnának , és a'Király előtt. 
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mind ketten egyfzer 's mind ne ta
láltatnának; azt állítván, hogy ha 
6ket mind ketten azon .üdében, 
egygy&tt nem calálhattya, egygyik 
ellen a' roáíik nélkül hatalmat nem 
téfzen : mivel azt gondolhattya, 
hogy ha egygyik a' tőrön kivál 
meg - marad, a' maiikért retteneces 
bofzú - állkít téfzen. Ezzel a' me-
fterséggel élvén , olly fzépen el-
cudák kerülni a' tsalárd, és iften-
teien igyekezetet, mellyec a Ki
rály, és az ő hizelked&i véghez a-
kamak vala vinni, hogy midőn a' 

» táborozás.tartott, és minek-után-
na el-végeződőtc, foha alkalma-
cofság [nem adatot , hogy mind a' 
kettőt Jegyfzer 's mind elő - vehették 
volna , ferénységgel, és támadás-
néikfil akarván a' dolgot véghez 
vinni: és noha mindent nagy hal-
gatásban, és erős titok alatt tartot
tak volna, mindaz-által Géjza jól 
efzébe vévé; az-okáért mennél ha-
mar-'ib' lehece a' Királytól el-távoz-
ván, mingyárt értésére adá Láfz-

• lónak, hogy elejébe ne mennyen 
a' Királynak, midőn Eíztergom fé
lé menne: hanem egyéneden Kátz-
Qrízágba mennyen , fegécségec ke
resni magának : hogy ha a' Király 
immár nyilván akarná erejéc for-

.. dkani ö eilertek, legyen módgyok 
nékik-is magokat meg-ókalmazni. 

14. Azon-közbe minc-hogy a' 
dolog igen elő - ment vala, e!-an-
nyira, hogy a' gyűlölséget citkon 

, továb' sem carchatván , mellyec 
f- c s y s y ^ r ^ z a ' nráfík ellen régen 
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forral vala , immár következendő 
nagy romláfnak jelei kezdenek a-
datni, és végtére az haragnak, és 
gyálólségnek tüze, olly nagy lán
got kezde vetni, mely az egéfz 
Orízágot eí-akarja vala égetni. Né-
melly Püfpőkők, és Szerzetes em
berek , úgy-mint közönséges jók 
meg-tarcásknak fzeretői, ígyekezé* 
nek őket; tsendeiiteni, és egy-máí-
fal meg-békéltetni. De nem talál
ván módot, mi-képpen egygyef-
ségre hozhatnák őket, azt gondo
lák, a' mint afféle kétséges dolog
ban fzokott lenni, hogy atólsó or-
vofságot probállyanak, melly mind 
a' többinél.vefzedelmesb' volt, me*t 
nem hogy illy nagy haragnak, és 
gy&lólségnek forró hideg - leléséc 
meg-gyógyitotta volna, hanem in-
káb' fél-háboritocta. Melly dolog 
illyen-képpen volt , hogy őnnőn-
magok, a' Király tudni-ülik, és a" 
kéc atyafiak , Géjza , és Láfzló , 
fzemélyek-ízerént egy-más elejébe-
menvén, egygyeznének-meg, és ki 
ki mutatná-meg okát az haragnak* 
és gy&lőlséguek, mellyaktől egy 013* 
ellen olly igen fel-gyúladtanak : és 
az-után a' meg-nevezect Pfifpókók 
által rendeíTen el-végeződnék, hogy" 
egygyik téfz a' maiikat, igafság-
fzerént meg - elégítené: tettük a' 
canáts, és a' meg - egyezéire bizo
nyos údőt, és helyt • rendelének , 
hogy mindenik rélz magával bizo • 
nyos fzámú embereket vigyen: 
mind egygyik,'s mind máfik úgy 
tselekedék. Es noha. ő-kózóctók, 

nagy 
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nagy ízembe ízállás vők , egygyik 
a' maiiknak -fok dolgokat ízeméire 
vetvén, ( mindaz-ákal illendó-kép-
pen ) kiki Igyekezék egygyik a* 
máfikát ©kul vetni minden harag
n a k , gyfil&lségnek, és illetlen tse-
lekedeteknek,., mellyek történtek 
vala_». 

if. Mindaz-által olly nagy fe-
rénységek, és okoíságok volt a' 
Pfifp6k6knek, és Szerzetes embe-
ieknek,kik a' meg-egygyezésben je
len valának, hogy kellemetes al-
kalmatofságot találván a' vádolá-
íbkra, és eJlen-vetéfekre, mellyek 
mind a' két réfzr&l el6 - hozatnak 
vala: el nem botsáták óké t , mig 
egygyik a" maiikhoz egygyefségnek, 
és békefségnek jeleit nem mutatá. 
A' Király mutatá, hogy régi jó aka-
xattyába, és kedvébe vifz&a fogad-
gya az Attyafiait > és Géjza - is , 
hogy a' Királyhoz illendő engedel-
mefséggel léízen. Mellynek nagyob' 
meg-er&íHtésére, és hogy mind egy
gyik *s mind máíik réízéról, min
den alkalmatorságok el távoztatná
nak , mellyek ez űj meg-egygye'zéft 
fel - háboríthatnák , azt végezek , 
hogy egygyik a' maiiknak, úgy 
mint zálogul, két embert botsáffon, 
a' kiket akár mellyik akarna nevez
n i , mint az el-m úkt fel-háborodás-
nak , haragnak, és verekedésnek 
föveb' fzerzőit: és ebképpen a' ketcó 
kóz'fil, kiket a 'Király, Géjza ke
zébe ada Vid Gróff vók, ki a' Ki
rálynak, f&vebbik izgatója volt az 
haragra, és gyölőlségre Géjza, és 
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Láfzló ellen. De mint-hogy a z o j . 
z PftípókSk, és Szerzetes embe 
rek , kik a' meg-nevezett Fejedéi-' 
mek közé mentek vala, inkáb'o. 
kos beízédeknek erejével, és fefe 
baráti fzereteteknek buzgóságávi 
nyerék-meg a' békefséget, hogy. 
fem valami efzkóz által, melly »' 
Fejedelmek réfeéról találtatott vól. 
na , igen nagy Jcfilómbség,. és gya" 
nóság lévén 6 kőzőtt&k ; az-oki. 
ért a' meg-egygyesfilésjfok ideig neffl 
tarthata, a' mint kózónségelíen (zo-
kott lenni, mikor a' békefség &». 
zés , inkáb' azokra nézve , a ' kik 
fzerzik, hogy-fem azoknak indulat-
tyokra tekéntve, a'kik kózörcfo. 
reztetik , véghez mégyen. Az-
okáért Német - Orízágból legétség 
érkezvén a' Királyhoz, mellyet 6 
a5 meg-egygyesfilésnek előtte hiva
tott vala; igen kSnnyen iáeg-vál-
toztatá gondolattyát, és, minden 
módon el-akará rontani az4attya-
fiainak erejét, és hatalmát, és ara 
annál inkáb' fel - gerjed e , rnivtl 
ugyan azon órában , Vid Gróff, 
hamis nyelvű férfi, ki mint egy zsu 
log képpen tartatik vala a* Géjza 
hatalmában , módot talált, vala a' 
meg-feabadúiáfra, és a' 'Királyhoz 
való. viízfza - menetelre : a' mint 
mondgyák , hat holnapig kérvén 
feabadságot Géjzától. 

15. Vid pedig az ó fzivének 
gonofsága-fzerént, mint egy pokol
ból kWzabadultt ördög a' végre jó-
vén , hogy rútul tel-háborittsa %i 
egéíz Orízágot, kezdé biztatni a 

Király-
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Királynak fel - gerjedett fzivét, és 
annál 'inkáb' izgatni Géjza ellen , 
mivel azt gondollya vala, hogy al
kalmatost)' ödÓt nem találhat, az 
6 el-rontására; midőn 6 hadi erő-
nélkül volna, és az Sttser, Láízló, 
és Lambert 6-tóle távúi volnának j 
kik noha az: után" idegen népek
kel el - érkeznéneky mindaz - álul 
látván.a'Bátty oknak Géjzánakfzőr-

, íiy& verzedelmét, és halálát, igen 
meg-rettenvén j könnyen le-hagy
nák magokat. Annak - okáért á' 
Király ennek izgatására, bizván a' 
Németek fegétségébe'n, kik akkor 
érkeztek vala, meg-indúla Géjza-
ellen; melly dolog olly hirtelen, 
és véletlen történek , hogy Géjzá 
tsak nem oda rontaték: és noha 
a' Király erejétől el - űzettetek , és 
fokán az övéi -közül, oltalmazni 
akarvári Urokat, el-esének: mind
az-által néki azon-kőzbf adaték ödo 
a' meg-fzabaduláíra, és által-men-
vén a' Tifza vizén, a'Vátzi erdóre 
tzalada, holott bujdosván , nagy 
fzerentséjére Láfzlót elől találá,. 
ki az őttsével, és a' Morvái Fejede
lemmel Tseh - Orfzágból nagy ha
dat hoz vala. Innét a' nagy rette
gés kőzött, melly a,'rettenetes ve-
fzedelem miatt még fzivében vala , 
és az hirtelen jutott őrőme kőzött, 
hogy látá a' maga öttsét Láfzlót, és 
a ' rokonyit , illy nagy erővel jöni 
az& fegctségére, úgy annyira meg-
indúla fzive, hogy a'firás, és kőny-
hullatás miat t , tsak alig fzólhatna, 
keferves fzivel, és nagy panafzol-

Sientelt Elete. 

Király élete. goi 
kodáffal elő - befzélvén a Salamoti 
Király hitetlenségét , gonoíz ke
gyetlenségét , és a' fzőrnyü veíze-
delmet, mellyből igen nehezen fza-
badúlhatott-ki, és nagy kárt, mel-
lyet fzenvedetc , az ő vitézinek, és 
barátinak veízedelmes, és véletlen 
halála-által, kiket a' Király olly 
iftentelenfil fegyverével el -fogya-
ta : hogy Lálzló inkáb* fel-gerjed-
ne a' bolzú-álláfrá. - '•;. 

17. Láfzló pedig mint-hogy Ke-
refztényi okofsággal méri vala a' 
világi, és emberi történeteket, 
igyekezék nem tsak meg-vígafztal-
n i , és erö/ITtteni a'Báttyát; hanem 
inkáb' meg-ifmértetni ő véle, hogy 
az üldőzéfek , és fzorongatáfok , 
mellyeket e' világon (zenvednek 
az emberek, az Úr Iftentől botsát
tatnak , mint közönséges első oká
tól minden dolgoknak, mellyek tőr
ténnek, akár ellenkezők, akár íze-
rentséfek legyenek : mert az Ur 
Iften akarattya nélkül még a' fának 
levele-is meg nem mozdul: és no
ha úgy látízik,- hogy némelly dol1 

gok fzármaznának a' kőzeleb' lé
vő okoktól; a' mint a* világoíság , 
úgy látfzik , hogy a' Naptól ízáf-
mazik , a' meleg a' tüztöl, a' Fak 
leveleinek mozduláía a' fzéttől: 
mindaz-ákal tulajdon - képpen kell 
mondani, hogy az Iften az, a' ki 
meg-világofitmindent,meg-melegit, 
és meg-mozdit, hogy-fem ezek a' 
teremtett állatok, melh/ek az litert 
ereje-által tselekeízik azt* és igy 
kell gondolkodni az ellenkezéíek-

Iü ij • rő l . 



8o2 Szent Láfzló 
jö l , háborúságokról, és nyomorú-
ságokról, mellyek alcal gyakorta 
ízorongattatunk; m.Uyekec ne az 
cllenségink gonoíságának tulajdo-
nk t sunk , hanem azUrlíten csudá
latos béks gond - vifeléfinek , ki a' 
mi nagyob' javunkra , és el6 me
neteifinkre bocsáttya ezeket, hogy 
minket meg-tiízrictson, vagy na
gyob* tekélleteíségre vezéreilyen. 
Annak - okáért , úgy mond Szent 
JMúór a* Mindenható Iftenhez kell 
folyamodnunk, és meg-iímérvén, az 
b kezében ellenünk fel-emelte oíto-
rác, igyekezzfink meg - békélni h 
Szent - Felségével; és buzgó imád-
ságinkal, és minden arra való efz-
közökkel, az 6 jó kedvét mi-hoz
zánk íorditani, kivált - kppen éle-
nőnket meg-jobbieváa , és mi to
tónk el - fzakaíztván mind azokat, 
mellyeket ifmérünk az Iíien akarat-
tya ellen lenni, és hogy okai le
gyenek efféle háborúságnak. Mert 
ha illyen-képpen el-kéízíttyük ma
gunkat az Iften kegyelmének , és 
ajándékának el - vételére , & igen 
könnyen meg-fzabadit minket a' 
háborúságoktól, mellyeket ízenve-
dönk , és erőt ád nékfink, hogy 
cllenségink , és üldözőink eüen_» 
gyözedelmeffen álhaűunk, és 6ket 
ditséreteflen meg - gyözheís&k; aze 
akarván , hogy minden hadaknak 
az & keze által ifmércefsék boldo
gul való el-végezéfe. 

lg . Ezekkel , és töb' hafonló 
igékkel , mellyeket Szent Láízló 
tellyes kegyefséggel, íftenben va-

Király élete. 
íó nagy bizodalommal monda, Géj. 
za úgy-anayira meg-vigafztakaték 
és erösödék, hogy nagy fzivet vl 
vén , és íftenben vetvén mindea 
reménségét, hogy az © igaz figyét 
meg-ókalmazza; nagy ferénységge! 
egybe-gyítjté a' vitézit, és azokae 
egybekapcsolván az hadakkal, md-
lyeket Láízló Tseh-Orfzágból ho-
zott vala: rettenetes hadi féregé. 
ket rendelének, többeket hogy.fem, 
mint Salamon Király goadollya* 
vala r mivel-hogy ö el-hitette volt 
magával, az irigy, és háborúság 
ízerzö Vid Gróff mondáfa-lzerént 
hogy Géjza a' nagy vefzedelern, 
és romlás u tán , meílyet ^envedetc 
vala, olly könnyen a' fejét fel nem 
emelhetné •, sőt inkáb* a* fialadás-
nak adná magát, el-hagyván hazá
j á t , és minden jófzágit, nem lévéa 
már ereje, és bizodalma, maga éle
tének oltalmazására, mivel a'Tseh-
Orízágbéli népek , kik néki fegé-
tségűl jöttek, nem akarnák nagy 
károkkal , és romláíökkal, oltal
mazni az ó el - vefztett ügyér, és 
fzerentséjéc, magokat vefzedelern-
re vetvén , egy emberért, kit nem-
ifmértek. 

19. De a' Király, és a'ki étet 
tanátsollya vala, nem tsak meg-
bizonyofodának , hanem felettél/ 
meg-rémülének, midén láták Géj-
zát ellenek jöni, nagy erős, és fzé-
pen el-rendeltt íeregekkel, és hegy. 
nagy bátorsággal kéfz volna az fit* 
kőzetre: balkéz felöllévén Szent 
Láfifló a' Magyarokkal, kik ö hoz-



Szent Láfzlc 
zá, és - Géjzához hajlottak vak; 
jofa-kéz felél Ottó Fejedelem,, azok-
Kal a' nemzetekkel, kiket Tseh-
Orfzágból hozott vala; Géjza pe
dig közepett meg-állapadék, nagy 
saru, és er6s lovagokkal ,̂ kik mint 
egy erős báftyája, és íeg-fóveb'ere
je, valának az egéfz hadnak. Es 
mint-hogy Szent Láízló meg-érté 
az hadak rendeléséből, •• mellyeket 
& Király ellenek ki-feregelt vala; 
hogy a' közepén lévő féreg, mel-
íyec Géjza magának válafetott va
la , nagyob' erővel probáltatnék-
meg a' Királytól, ki hafbnló-kép-
pen a'. maga hadainak közepette 
lévén , kefe vala hatalmas nagy 
er6veí meg-fitkózni Géjza ellen: 
mivel az hadak feje ett vala hely-
beztetve, és egyízer annak -előtte 
meg-győzvén éíet, annál nagyob' 
bátorsággal meg-ötközhetnék 6-vé-
le. Az-okáért Szent Láízló a'Bát-
tya helyére bé akara menni, hogy 
iŰy. nagy Vefzedelemtól meg-óltal-
snazza étet, inkáb' akarván az 6 
életét meg - tartani, kogy - fem a* 
magáét. 

10. De minek-előtte az hartz 
cl-kezdodnék, az Úr Iften ki azok
nak, kik baíbmó alkalmatoíságban, 
alázatos kőnyŐrgéffel fegétséget_s 
kérnek tőle, mint Szent Láízló 
töredelmes ízivei kért vala 6 Szent 
Felségétől j meg - fzokta mutatni 
Valami jeleit a' győzedelemröl való 
reménségnek, hogy bátorságosbban 
meg - hartzoUyanak; két tsudálatos 
látáíTal meg-akará Szent Láízlót tu-

1 Király élete. goj-
dófitani a* győzedelem -felől: Első
ben, midőn Géjzával, és á' Kapi
tányokkal tanátskoznék ,'• ha job* 
vplna-e* egy napot múlatni az el
lenséggel ? láta egy Angyalt le - jóni 
az Égből,".ki egy drága koronát 
tőn.az 6 báttya Géjza fejébe:hon
nét mingyárt felkiáltván, monda; 
nem kell az ütközetet el-halaízta-
ni, fem pedig a" győzedelem felől 
kételkedni > mivel illy tsudálatos 
jelenéfTel , az Úr Iften a' győzede-
lemnek nyilván való jelét adá néki, 
mellyben nem-is tsalatkozék-meg,' 
Az-okáért minek- utánna Gejza a* 
Magyaroktól Királlyá koronázta-
ték; ugyan azon" helyen , az hol a* 
jelenés láttatott, egy gyönyörűsé
ges Szent-egyházat épite, az litert 
Szent Annyának tifztefségére, fok 
jövedelmekkel meg-gazdagitván. • 

11. Máíödízor , midőn Szent 
Láfzló a' paripán az ő hadi féregét 
kerülné, biztatván a' vitézeket az. 
hartzoláfra,. történet - fzerént egy 
gyfimőltsÖs kert sövénnyéc ilíeté a* 
lantsával , honnét ki - ugordván 
egy menyét, fejér mint az hó, &' 
dárdája által a' kebelébe méné, 
mint-egy Örvendezvén, és vigad
ván. Honnét tsudálatos feréhység-
gel, jó fzerentsét jövendölvén , ez 
kis állattal tőrtént dologból-is, ih 
lyen - képpen kezde fzóllani a' vi* 
tizeknek: Imé láttyátok, az okta* 
ían állatok-is jelét adgyák , és 6-
rőmét mutattyák a' mi követke
zendő győzedelmfinknek, mellyéc 
^nnál nagyob" bátorsággal kett 
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804 Szent Lifzló 
reméllenánk, hogy az Ur Itten meg-
adgya nékünk, mennél tekélletes-
ben tudgyuk, és ifmérjiík igaísá-
gunkat , és igyekezetünknek hív
séget ; melly rofz kedvel fbrdit-
tyuk fegy verönkec a' magunk nem-
zetunk, és vérünk ellen, kik fokán 
ártatlanok az árúkatáftól, fzidal-
inazáftól, irigységtől, és öldőzé-
fektöl, mellyekec fzenvedtfink, mi-
d6n mi egyébre nem igyekezünk 
vala , hanem a' k&zónséges jóra, és 
az Orfzágnak elö-rae n ételére, 'só-
regbölésére. 

aa. Mindaz-által ha a' mi rom-
Iáfúnkal, az Orízág romláfa-is egy
be nem volna kaptsolva, m i k é -
fzek volnánk inkáb' meg-válni [la
zánktól , jófzáginktól, és minden 
károkat elTzenvedni, hogy-fém a' 
Kerefztények vérével kezeinket 
meg-rhotskolni; de nyilván látván, 
hogy a! Király, midón némelly 
íftentelen férfiaknak gonoíz tanátsit 
követi, a' mi romláfunkal egygyfitt 
az Orízágnak-is nagy romlását ke
féi! a' gond - viíelé&e bé akarván 
hozni az idegen nemzeteket, kik 
terméízet - ízerént ellenségi a' mi 
nemzetünknek; és minket tulajdon 
hazánkból ki-akar rekeízteni: em-
berkedgyönk azért édes vitéz ba
rátim , és mind a' közönséges j ó t , 
mind pedig tulajdon jófzáginkat 
nagy eróffen óltalmazzuk-meg. Mi
vel nem tsak ízerelmes hazánknak 
meg-maradá(a, hanem az igafság-is, 
mellyért az Úr Iften mindenkor meg-
ízokta az embereket fzerentséltec-

Király élete. 
ni,, kénfzeric titeket, hogy meg. 
mutafsátok nagy erőtököt, és&o, 
kott vitézségteket, és nagy bátran 
hartzot állyatok, tekéntvén af pél. 
d á t , mellyet én adandók néktek • 
merx én majd ezzel a' dárdával aj 
ellenségnek leg-surüb1 ferege eilen 
megyek, holott ha engem követ
tek , meg-láttyktok-, hogy vagy 
meg-halok ditséreteíTen, vagype(jj„ 
veletek egygyött az . ellenségeket 
meg*-verem gyözedelmefíen: a'miac 
bizom , hogy meg-nyeri nékünk az 
Iftentöl a' győzedelmet, a' mi nem
zetünknek fényes tsillaga , . Szene 
Márton Pörpők , kinek fbgadált 
tefzek , hogy a' győzedelem-után, 
egy fzép Templomot építek az 5 
tiíztefségére. 

23 . Ezét mondván, és min-
gyárt jelt adván a' meg - harezo-
láfra, meg-ötkózék a' Királlyal: az 
fitkőzet pedig olly rettenetes volt, 
és naind a' két réf2ről olly eróílen 
meg-tartaték az elsó hartz, hogy 
a' Király mingyárt vévé .efzébe, 
hogy b nem Géjzával, hanem Láíz-
lóvat hartzolna ; honnét el akar
ván őtet kerölni, bal-kéz felé for-
ditá erejét az hová Géjza magát 
helyheztette vala. De Szent Láfz-
ló nagy ferénységgel a' Király há
tán menvén,, és Gejza ugyan ak
kor erőíTen véle meg - ötkózvén, 
mind egygyik 's mind máíik róvid 
ödó alatt , olly rettenetes tsapáft 
tevének, hogy a' Király hadait tel-
lyeíséggel meg - háborítván , ide '$ 
tova fzaggatták el-annyira , hogy; 

fokak* 
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fókáknak halálok, 's nagy vefzedel-
tnek-után, a'többi hátac fordít
ván el-fzaladánakj a', mint a* Ki-
rály-is tselekedék, tnihent látá a' 
nagy romláít , melly az 6 fejére 
következik vala ; és a' velzedel-
met, mellybe eűk vak , vagy éle
tét fogyatván., vagy fogságba ef-
vén: kinek el-fzaladását látván, 
az egéfz Királyi hadak, a' záfzló-
k a t , és fegyvereket a' földre hány
ván , meg-fbrdúlának. Az-okáért 

! utánnok lévén, és egéfz eítvéig 
kergetvén őket a' lovagok , kiket 
Géjza utánnok botsáta, fokán k6-
zuj&k meg - életének, fokán pedig 
fogságba esének; és a' meg-hóltak 
kózótt meg - találtaték Vid GróíF, 
ki meg-utk&zvén a' Tsehekkel, ki
ket hogy fegyverével meg-akarna 
eméfzteni, hánnya veti vala magát, 
meg-probálá maga halálával, melly 
éles fegyveröek volnának. 

a4. Ez a' győzedelem, melly 
olly nagy volt, hogy meg-fzégye-
nité, és tellyefséggel el-rontá, a' Sa
lamon erejét; és fel-magafztalá Géj-
zát a' Királyi izékbe, noha alkal-
matofságot ada mind néki 's mind 
az őttsének ki-mondhatatlan.nagy 
or&mre, mindaz-ákal igen -be nem 
hathata a' Szent Láízló fzivébe; 
mert mikor meg-fzemlélé illy nyo
morult efetét, olly fok le-vágatott 
embereknek, kiknek hólt tettek a' 
mezőben hever vala, az hol az hartz 
végbe vitetek; és az emberi vérnek 
fz&rnyfi áradását, melly ki-ontatott 
Vala; mint a1 kinek fzivében a'feleba
ráti fceretetnek, és könyöríileteíség-

Kírály életé. go£ 
nek tftze mindenkor lángoz^k valar, 
magát a' líráitól meg nem tartóztat
ható, hanem igen meg fzamorod-
ván a5 lelke, fel-kiákván, eló kez-
dé (zámlálni a' maga, és a' Báctya, 
és az Orfzág nyomorúságit, hogy 
módot nem találhattak volna, éle
teknek, jóízágoknak, és bócsuSe-
teknek meg-tartásában, illy nagy 
vér ontás nélk&l, kik nemzetsé
gek , és hazájok-béliek voltak, sőc 
némellyek vér-fzerént való attyafiai. 
Én , úgy mond, az én réízemről t 
igen utálom, és ellene-mondok 
minden hatalmas birodalomnak, és 
uraságnak, mellynek el-nyeréséért 
a' népeknek kell vefzri, és romla
ni az Orfzágnak, és adta volna az 
Iíten, hogy mind ezeket én ízen-
vedtem válna érettek, kivált-kép-
pen azokért, kik talám ártatlam-
bak vótak nálamnál. De az Ilten-
nek meg tsalhatatlan gond-vifelé-
fe, ki minden vétkeket ifmér, és 
igazán meg-itil, úgy akarta, hogy 
le j&jjón oítora, és el-végezodgyék 
a' íiralmas tragédia , ugyan annak 
a' fején, a' ki fzerzette, és mi el
lenünk el-kezdette volt. És noha 
Salamonnak kevefeb' vétke vagyon 
azokénál, kik hamis taníts adatok
kal meg-tekerték néki a' fejét, mi-
dón azon igyekeztek, hogy vér-
ízerént való attyafiaic, ki-verje az 
Orfzágból, és idegen nemzetbéli 
embereket emellyen-fel a1 gond-vi-
feléfre: mindaz-által nfz mentség 
ez, és meg nem oltalmazhat egy 
Fejedelmet a' vétektói, ha a' ta
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Kikts adóira akarná-is vetni: mert 
nem tudván , avagy nem akarván, 
a? jót a' gonofztol meg-válafztani, 
a* taáats adáfokban, mellyeket né
ki adtak; vagy elméjének fogyat
kozását, avagy fzivének gonoíz 
fzándékát mutattya; és mind egy-
gyíkben- 's mind maiikban meg-ér-
demli, hogy ízenvedgye a' veíze-
dehnet, mellyet máfoknak gonq-
fzúl kéfzitvén , maga belé-efett. 

' a j . Ez igéket mondván Szent 
Láfzló , mellyeket az Iíténi, és fê  
lebaráti buzgó fzeretet, az 6 ízivé-
be fijgáll vala •, az - után tseleke-
detivel-is meg-röutatá illy nagy kö-
ny&r&letefségét, meg-paratsolván, 
hogy mind azoknak a' telteket, kik 
aZ.taaiczpn meg-olettek, temeísék-
eli és á1 lelkekért könyörögjenek, 
és imádkozzanak az Iftennek -y és a' 
Papok Szent Miséket fzolgállyanak. 
Látván pedig a' Vid Grúff teftét, 
fel-kiálta , mondván : Öh melly 
boldogul, és ditséreteffen hóltál 
volna meg, ha olly nagy hivséggel 
adtai volna tanátsot a' ce Fejedel
mednek , a' melly bátorsággal akar
tad 6tet ízolgálni fegyveres kézzel. 
Izek-után nagy ájtatoísággal bé 
akará tellyeíiteni fogadását,. mel-
lyet tett vala: és nagy hálákat adá 
az Iftennek , nem tsak azért, hogy 
í>tet, és a'Bátcyát, illy ízórnyu ve-. 
fzedelemtöl meg-óltalmazta, hanem 
illy tsudálatos gydzedelmet-is adott 
b - nékik. 

2$. Azon - közbe Géjza nagy 
bátorsággal járván a' győzedelem. 

Király élete. 
nek úttyán, és ízorgaltnatoffon ke. 
refvén a' meg-gyözetteket az en-
gedelmeíségnek úctyára hozni • 
mennél hamaréb' Székes Fejér vár-
ra méné, holott a' Királyok ízok-
tak vala meg-koronáztatni, és odj 
ménének ö-hozzá a' Nemefségnek ! 
és F6 - rendeknek nagyob' réfze' 
mind Egyjházi 's mind világi fze! 
mélyek közéi, kik minnyájan el
unván immár nyughatatlatiságác 
és rendetlen maga - vifeléséc Sala
monnak , nem tsak örómeft a' Géj
za kezeibe adák magokat, hatiem 
nagy őrömmel 's tapsoiáffaí Király. 
nak kiákák őtet, és, hivségeket, 
meg-tartani, raeg-eskövének néki. 
O pedig nagy pompával, és tzere-
moniákkal, mellyek afféle alkal-
matoíságban feoktanak lenni, még. 
koronáztatván, mingyárt az őttsét 
Szent Láfzlót Fő-Hertzeggé tévé, 
azon méltóságot j . és birodalmat ad
ván néki, melly ben mind ketten él
tének Salamon idejében. 

27. De mindenek - felett, tói-" 
nek-utánna a' Királyi korona a' fe
jébe tétetett volna , meg - ifmérvéo 
az Iftenhez való őrök kőtélefségét, 
mint igen Iften-féló, és nagy buz
gó fzeretettel' Iftennek dicsófségét 
kereső Fejedelem, bé-akará fogadá
sát tellyefiteni, mellyet az hartz 
el6tt iogadotf vala: és a'meg-nyerct 
gy&zedelemért, mindenek láttára 
nagy bálákat adván az Iftennek,, , 
az után az Orlzágnak meg-eröífí-
tésére, és üdvőíséges törvények
nek újítására igyekezékj mutatván 

magát 
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magát ar vétkek ellenségének, és 
a' jóságos tselekedetek ízeretójé-
nek lenni, melíyd kedvet, és fzere-
cecéc ízerezvén az embereknél, 
nyugodalmat, és békeíséges biro
dalmat nyere egéíz Magyar- Or-
feágnak , egy kicsin fzegíetin ki-
völ , mdiy Aüíztria felé vagyon. 
Pofon várafsával egyetembe, holott 
Salamon magát meg-vohván, egy
be-gyfijti vala , az o igen meg
romlott erejének maradékit, min-
den-képp'en "azon igyekezvén, hogy 
a' Királyi fzéket?í és koronát vifz-
fza-nyerhecné. És noha elsóbben 
maga erejével, és az-után az 6 ro-
konnyának, Negyedik Henrik Tsá-
fzárnak fegyverével, próbálta, és 
igyekezte volna véghez vinni nagy 
kévánságátjhogy yiíztza-nyerheífe az 
Orfzágot mindaz-által Géjza úgy 
meg-tudá magát oltalmazni erejé
vel, és okofságával (honnét az
után Nagynak neveztetek) hogy 
tsak könnyen minden erejét, és 

:' feiefterségét Salamonnak hafzonta-
'•; lariná tévé. 

a8- Az-okáért Salamon mint
egy kétségbe efvén, minek-utánna 
azAnnyát, és a" Feleségét Stiriá-
ban egy Kalaftromba helyheztette 
volna j és minek-utánna tsak heá-
ba próbálta volna az Orízágot vifz* 
Iza-nyerni Henrik Tsáfeár ereje-ál-
tal, ki fzemélye-fzerént, nagy ha
talmas hadi feregekkel, fegétségé-
re j&tt vala, némelly napokig Nyic-
rát meg-fisáUá; végtére azt vége
sé, hogy vifzfza-menne Pofonbaj 

S Király életei tof 
és ottan er6s fegyveres népekkel 
meg-erMítené magát, és a'meg-41-
talmazáffa elégséges hadi ízerízámo-
kat, és életre való gond - vifeléfe-
ket tévén, várakoznék, míg az ödS 
valami jó áikalmatofságot mutatna „ 
el-tekélíett fzáridékát véghez vihet
ni. Meíiyet meg-ércvén Szent Láfz-
ló , és jól meg - gondolván., hogy 
ez igen nagy, és ártalmas akadály-
lenne, az § Báttyának Géjza Ki
rálynak ízeméi-ei&tt, honnét fzfi-
netlen váló háborúságok, és rúc 
prédáláíök következnének -az 0(- . 
ízágban: tellyefséggel ki-akará ver-; 
ni Salamont az Orízágbol , vagy 
pedig olly erős zabolán tartani Őtet, 
hogy a' Királynak nyugodalmát, 
és a' kéíségnek békefségét fel ne 
háborithácná: e' végre Pofont nagy 
erós haddal meg-ízállk; de mivel, 
a' kö falaknak erófsége, és fok fegy
veres népeknek ólralmazáía miatt, 
fok embereknek vére ki - ontatott 
vóína , azt renddé, hogy éhséggel 
ízorongatná inkáb' a' váróit, hogy 
fem fegyverrel: minden útakacnem/ 
tsak eróffen meg-állata, hogy fem-« 
mi fegétség, vagy élés bé ne vitet
hetnék; hanem a' meg-fzálloctakac 
úgy meg-ízorongatá, hogy-mikor 
fegyveres kézzel ki akartak fitni, 
mindenkor rettenetes-képpen vjfe-
íza - verettettek , és mint az erdei 
íene-vadak úgy tartattak a'.kö-fa-
lak kózfttt. 

a$>. Annak-okáért Salamon lát
ván magát illy nagyx Ínségekben , 
és fzorongatáfokban lenni, olly nagy 

harag-
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haragra, és dühöíségre gyúlada, 
hogy minc-egy kétségbe ellett dá-
hösködö férfi, a'ki-ütéfekberi, fok
ikor magát életének nagy vefzedel-
mére vetette; és moft Kapitánynak 
hivatallyában járván , moft pedig 
közönséges vitéznek fzokáía - íze-
rént tselekedvén, tsudálatos pró
bákat tselekedék. De az után nagy 
xéízét le - tévé il!y nagy méréízsé-
gének ; mivel Szent Láfzló meg
akarván ifmérni a'várafaak bizonyos 
vókát., közönséges vitéznek öltö
zetében a' váras kő-falaihoz kőzel-
ge te , mellyet látván Salamon, és 
ölly nagy "méréfzségét el nem fzen-
yedhetvén, önnön maga ízembe 
akara menni az ellenkező vitézzel, 
nem tudván ki volna, és. meg-aka-
3Ú próbálni az ő bátorságát. Az-
okáért fegyvert ragadván, nagy ke
gyetlenséggel elejébe méhe ; de 
hozzája közelgetvén , rettenetes 
nagy félelemtől kőrnyfil-vétetek, 
és nagy fietséggelmeg-térvén, vifz-
íza fzafada a' várasba, a'maga vité
zinek nagy tsudálkozásáfa, kik a* 
várafnak kő-falaira fel-mentek va
j a , az ütközetnek-látására : kik 
ízorgalmatoflon meg-kérdezvén o-
kac, eJ fzokatlan félelemnek , mon
da nékik, hogy nem annak a' vi?\ 
téznek ütközésétől futott vólna-el, 
hanem két Angyalnak rettenetes 
tekéntetétől, kik mellette két-fe-. 
löl valának, mezételen kard lévén 
kezekben, mintha halállal fenyeget
ték volna, a' ki azt a* vitézt meg
akarná bántani. 

Király élete. 
30. Az-után nyilván tneg-ért. 

v é n , hogy az a'vitéz SzentLáfefó 
vők volna, nem tsak Salamonkez'. 
de félni ő - véle ízembe menni lát, 
ván az Iften Angyalit hartzolni 6 
érette; hanem még az ő vitézi-is igen 
meg-félerhlének, és tsak alig mer-
nek vala ki-jőni az ellenkezés 
meg-gondolyán győzhetetlen erejét 
Szent Láfzlónak ; ki fegyverének 
erejével nem annyira akarja vala 
retteneteidé tenni magát, mint em
berségének , ^és kónyőr&lecefségé-
raek nagy voltával, ellenségének 
ízivét magához kaptsolni igyekezik 
vala. Mivel - hogy mind azokat 
kik fogságbán eftenek vala az őt. 
kőzetekben, nem tsak fzabadon 
botsátotta , hanem kfilőmb-féle 
ajándékokkal meg-terhelve, kinek-
kinek állapoctya-fzerént, Salamon
hoz viízfza-köldőtte. 

3 1 . Azon-közbe midőn Szent-
Láfzló ollyan módon meg-maradott 
volna Poíön-alatt, és hadakoznék, 
inkáb' békefséget kívánván, hogy-
fem ellenségének romlását*} nem 
akarván yeízedelmét Salamonnak, 
hanem meg - jobbulását: némelly 
Pöfpőkők , ujjabban békefséget, 
és meg-egygyesfiléft akarknak ízer-
zeni , és ahoz való rtíménségek an
nyival inkáb' nevekedik vata, mi
vel láták a' Királyt, hogy immár 
a' veízedelmek , és háborúságók-
miatt,-mellyeket az hadak magok
kal fzoktak hozni, igen meg-uriá-
kodot volna, és igen nagy kéván. 
ságát mutatta volna a békeíséghez; 

a'' mint 
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a' minc míngyárt jeléc adá, midőn 
Defzidérius Eízrergorni Erfek, és az 
Orfzágnak PrimáfTa egy fzép befzé-
dében, és okoskodásban , mellyet 
ugyan a' Király előtt tön , jelen-
iévén a' kőfségnek nagy íbkasága, 
Kriítus Urunk fzületésének napját 
ájcatofsággal fzentelvén; meg-mú-
tatá -befzédének nagy erejével, 
melly utálatos légyen az Iften előtt 
az háborúság, kivált-képpen azok 
kőzött t kik mátoknak igazgatásá
r a , és gond-vilelésére vannak ren
delvei 's annál inkáb', ha vér-íze-
rént való atyafiak: és az hol nem 
volna békefség, és egygyeíség , ott 
az Iften nem találtatnék; elő-hoz-
ván az Apoftol mondását: Con 
14. Mert nem a' vifzíza-vonásé az 
líten, hanem a' békeíségé. 

3a. Honnét Defziderius nagy buz
gósággal mondatott ízavai-által, úgy 
meg-iágyula a' Király fzive, hogy a* 
firáftól meg nem tarthatván magát, 
az Értek lábaihoz borúk, igen kérvén 
azÉrfeket,hogya' békefség, és egy
gyeíség ízerzésére valami jó módot 
kerefne, azt igirvén, hogy mind azt 
fogja követni, a'mit az Orfzágnak 
nagyöb* javára, és elő-menetelére 
fognak itilni. E'nagy töredelmes fziv, 
mellyet Géjza Király mindenek 
elótt nagy könyőruletefségnek je
leivel nyílván rrieg - mucata , oíly 
nagy tsudálkozáfra inditá az embe
reket, hogy minnyájan ízivekben 
igen meg-épülvén, fok titulus{ú 
kezdek ditsérni őte t , némellyek az 
Qrízág Attyának kiáltvány némel-

SíSDSSK EI«Sí» 
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íyek közönséges jónak, és az Ör-
fzág békefsége fzerzöjének 's meg
tartójának hijván; némellyek pedig 
nagyob' fzivünek, és leg-nemesb* 
Fejedelemnek nevezvén, azok kö
zöl kik voltak a' földön. Ugyan
is ha jól meg-gQ'ndollyuk: A' ki 
minek-ucánna meg-koíiolfya az u~ 
ralkodáfiiak édeíségécj a* Királyi 
koronának , és tittdufokaak Felsé? 
ges Méltóságát, kéíz. le-tenni a' Ki
rályságot, vagy Fejedelemséget y 
hogy az Orízágban békefséget fze-
rezzen, igen rendes fzivfinek, és 
tsudálkozáfra :méltó jó erkölcsül 
embernek mütáttya magát lenni: 
és a' ki tud uralkodni a* maga aka-
rattyán, és a' teft kévánságán, fok
kal drágáb' koronát érdemel annál, 
a' mellyet le-téfzen. 

33. Minek-utanna a'Király illy 
nagy könyőruletefségnek jeleit mu
tata j a' Salamonnal való békeíség-
nek meg - ízerzésében , izorgalma-
toíTon kezdenek faradni: fok tanács-
kozáfok után, azt igirék Salamon
nak, hogy ötét viízfza-hoznák a* 
régi birodalomba , és iftnég a' Ki
rályi fzékbe helyheztetnék , és Géj
za meg-elégednék harmadik réfzé-
vel az Orfzágnak, melly az előtt 
Hertzegségnek róa/a/sával néki 
rendeltetett volt; de mindaz -által 
ő-is meg-tartaná a' koronáp Kirá
lyi tittdusMy és a'meg-nevezett har
madik réfe Kiráílyának hivattatnék; 
mellyet illendőnek Ítéltek lenni, 
hogy & azzal a' nagy méltósággal 
tiízteltecnék, méllynél nagyobbac-is 

Kkk kk érdem-
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érdemlett, mivel az 6 fzeméllyében 
nyilván való jelei láttatnának az 6 
kivák-képpen való nagy érdemének; 
ki nem egyébérc, hanem a' közön
séges békeíségnek az Orfzágba be
hozásáért , akará birodalmának na-
gyob'réízét vifzíza-botsátani. De 
mint-hogy Salamon nem akará a' jó 
tanátsot t>é venni, mert noha a' 
ízerentse meg - fofctotta vók ötét 
hatalmától, mindaz-által az ö ke
vélységét meg nem kiffebbitette. 
Az-okáért mefzíze kelleték halafz-
tani a' dolgot, mellyet noha fzor-

/.'gaimatoíTbn véghez akarának vin-
;l" ni-, és femmit el fem múlatának , 

hogy jó rendel a' Salamon kéván-
ságának eleget tehetnének , mind-
az-ákal foha módgyát véghez yin*-
ni fel nem találák. 

34. Azon-közbe a' Király, már 
nagy fidós lévén , és nagy ízívbéli 
Szomorúságtól ízorongattatván, mi' 
vei a' békefség dolgát véghez nem 
vihetnék , némelly betegségektől 
igen el-nyomaték, és végsó, órájá
ra juta; és minek - utánna három 
eíztendeig orfzáglott volna, által-
méne a' más világra , kit a'Magya
rok igen firattak , mert igen ízeret-
ték ótet. így a' békefség* fzerzés 
véghez nem mehete, mivel Sala
monnak , a' Géjza halála által, nagy 
reménsége lén , a' Királyságnak bi
rodalmát mind egéfzízen viízíza nyer
hetni , mivel az akadék, tnelly ótet 
ellenzetté, már el-vécetett volna. 

35. De mingyárt efzébe vévé 
nielly haízontalan volna néki min

den gondolattya: mert ieg - ottaa 
egybe-gyűlvén a' Nemefség, és a' 
kiket illetett a' Király válafztáfa-
noha követek , és fok igiretek ál! 
tal hízelkedvén Salamon magához 
akará őket kapcsolni; mindaz -ál
tal midőn fzemeket fordítanák a' 
kfilsö, és belsó fzép cálentomokra 
és kivált-képpen való nagy jóságos 
tselekedetekre, mellyek SzentLáPz. 
lóban töndóklottek , mint a' drá
ga kóvek a' finom aranyban; és 
midón meg-gondölták íftenhez va
ló buzgóságát, és ájtatofságát; fze-
gényekhez való könyóröletefségét, 
mértékletéfségét kévánságiban, e. 
röfségét az háborúságokban , nagy 
ekofságát tselekedetiben : és fő
képpen minden ditséretre méltóéi-
tézségét, mellyet ó mind fegyver 
forgatásában, mind hadi feregek-
nek rendelésében, mindenkor meg
mutatott. O vaílag volt , gyors, 
magas termetű , közép ízerfit fel-

V;lyíti haladván , és tagjainak gyö
nyörűséges rendével ékes lévén, 
igen felségesnek láttatott lenni: 
annak - felette kegyes tekéntetS, 
fzép fejér fzinü bizonyos pirofság- • 
gal elegyítve, m'elly ötét egyfzer 
's mind igen kedvefsé, és tifztele-
tefsé tette: és midőn amaz két 
nemes jóságra - is ttkéntenének, 
mellyek igen ritkán találtatnak_» 
egybe foglalva , ó - benne fzépen 
tundóklftttek, kedveskedés, és fze-
lidség tudni - ülik , Királyi felség
nek , és méltóságnak nagy voltá
val Ófzve -elegyítve -• úgy annyira 

' hogy 
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hogy 6 íem felettéb' való fzelidsé-
gérc meg nem vettetett, íem íelet-
céb' való Királyi nagy méltóságért 
meg netri gyulöltetetr. 

3 5. Ő k6z&aséges akíwattal Ki
rállyá válafztaték, és nagy őröm
mel ki-hirdetteték: és noha magát 
mentené , és mindent tselekednék, 
hogy azt a' terhet fel ne venné , 
melíyet ó kivált-képpen való maga 
meg-alázásával, az ó váílaihoz fe
lettéb' nehéznek álKtotta lenni , 
mondván , hogy fenkit nem kelle
ne a' Fejedelemségre vklafztani, ha 
jpbnak nem ifmér'tetnék azoknál, 
kiket kellene igazgatni: és hogy 6 
jobban ilinérvén raáfoknál a' ma
ga erejét, és alkalmatoíságát, tud-
gya, hogy az 6 tselekederi nagyob' 
eló - menetelére , és ízolgálattyára 
lennének az Orfzagnak, ha & in-
káb' engedelmes len auy hogy-íem 
máíoknak parantsoina: mindaz-ál-
tal a' Magyarok mind alázatos ké-
xéfekkel, mind erős okokfcil a' Ki
rályságnak fel-vételére akarák őtet 
fordítani, mondván néki, hogy az Úr 
iften azérc ékeíitette ótetr fel olly 
nagy jóságokkal, és azért engedett 
néki olly fzép ajándékokat, és-tá-
JentornokaCyhogy azokkal azQrfzág-
fiak közönséges javára, es haízná-
ra lenne z és kedvesb' dolgot nem 
tselekedhetnék az Iílénnek, és ha-
fonlob'nem lehetne ó Szent-Felsé
géhez , mintha erejét, és jóságjos 
tse.eke.ietit a' népeknek javára 
gyakorlaná,. kiknek gyakrabban na
gyob' ízukségek fzokoct lenni a' 
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jó Fejedelmekre, és gond-viíelSk-
re , hogy-fem más dolgokra. 

37. Honnét a' Magyarok aka--
rattya,-ellen továb' nem álhatván,-

.engede nékik. Az-okáért közön
séges nagy örömmel, Királynak ki-
áltaték, és kőfzőnteték: de ö leni-
mi - képpen nem akara meg - ko
ronáztam, fem pedig fel-venni a* 
Királyi felséges méltóságot, ollyan 
pompával, és tzeremoniákkal, mel-
lyek oliyan állapotban fzoktanak 
lenni • mondván: Nem illendő do
log „ hogy ugyan azon ftdőben, egy 
korona két Királynak fején tartat
nék : és meg-keüene nékik gondol
ni y hogy Salamon akarja Királynak 
ifmértetni magát, ki annak előtte 
arra választott , és koronáztatott. 
Az-okáért az Orfzagnak Izolgálta-
tásában lévő terhet,, mellyet az 6 
vállaira akartak helyheztetni, el
hordozza , és- minden faratságot, 
és Giorgalmatofságot, mellyek a' 
Királyi tifzthez illendők, magára 
véfzen , vigyázván a' közönséges 
jóknak ízolgáltatására.: de a' Kirá
lyi koronát 7 és páltzát,, fém-mi
képpen nem akarja vala > amannak 
ékében magának tulajdonítani. E':-
tsetwks maga vifeléíe Szent Láízió-
nakj úgy-annyira tsudálkozáíra in-
ditá mind az urakat •, és a' Ne-
sneíségec y hogy fokkal nagyob' 

. épületet vévén az ő nagy jó voltá
ról, „igen dicsirték étet, és- íbkkal 

. roékóbnak kélek lenni aT mennyei 
•rothadatlan , és örökkévaló koro
nához, hogy-íém a'íoidi el-rnu-

Kkk kit % ' Jaiació, 
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iandó , és el - romlandóhoz. Még 
Salamon-is reménséget vön magá
nak, hogy könnyebben módot ta
lálhat meg-békélai ő véle, hogy-
fem Géjz'aval talált vala-

3?. Kezébe vévén Szent Láízló 
az Orízág gond-viíelésének gyeplő
jét , melly vúít Kriftus Urunk fzfi-
letéséaek, ezer hetven hat efzten-
dejében, raingyárta* jó erkőltsők-
nek meg-ujkására, és bizonyos' vi-
JágofításáraMagyar-Orfzágnak,mind 
azokban a* dolgokban, mellyek az 
á jtatofságnak, és líleni tiíztextnek 
ízép rendihez tartóznak vala, for-
ditá akarattyát; a' mint e' végre há
rem Decretorh könyvet ki - botsa-
t a , mellyek moít-is meg-tarcatnak 
a' Magyar-Orízági törvények , és 
ízokáíök között. De mivel - hogy 
nintsen hathatosb' dolog az^emberek 
fel-inditására, mint a'Királynak pél
da adáfa, kinek élete, ugyan ele
ven példája, vagy pedig tőrvénye 
az emberek életének: Szent Láíz
ló annál inkáb- igyekezék magát 
meg jobbítani, és úgy rendelni min
den kéváaságit, és ollyan képpen 
az okofság alá-vetni, hogy minden 
ember példát vévén ö-tóle, józa
non , és mértékleteíTen élne, a' minc 
az igaíság kévánnya. Az-okáért 
!eg-elsó gondolati kőzött, kéván-
ván az ő hatalma-alatt lévő embe
reket , az Illeni tiízteletre, és ízol-
gálatra, inkáb' fel - gerjeízteni, i-
gen ízorgalmatos volt, az új Tem
plomok építésében, azoknak fel-
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ékefitésében, fok jófzágokkai & 
jövedelmekkel gazdagitkíiban. 

3P. Ugyan azon fidőben, m». 
akará tselekedettel-is ifmérni a' Kri
ftus Víkáriufsát, az Anya-ízent-eey. 
háznak Fó-páíztorát, illendő enge. 
delmefségec adván néki, követek 
által, kiket e' végre kűlde Hete. 
dik Gergely Pápához, ki az Iften 
Anya-fzent-egyházát akkor igazgat-
ta. JÓI meg-gondolván, hogy job
ban nem fondálhatná, és meg nem 
eróűthetné Királyi hatalmát, mint. 
ha engedelmes, és ájtatos fia len
ne , az igaz Kerefztény Romai A-
nya-fzent-egyháznak, mint minden 
Kerefztényi hatalom Annyinak: 
Kriftus Urunk mondását lelki Ize
méi előtt vifelvén : Matt. i^.v.iy. 
Ha valaki az Anya-ízent-egyházat 
nemhaígattya, légyen néked, mint 
a' pogány, .és a' publikánus, Melly 
ditséreces tselekedetét, a' meg-ne-
vezett Pápa., nagy elég-tétellel, és 
atyai ízeretecnek meg mutatásával 
fogadá , a' mint meg látízík abban 
a' levélben, mellyben Szent Láfzló-
nak válafzt ada, mellyec az Anya-
fzent-egyház hifloriái közé be-irt 
Baronius Kardinál. 

40. JóMehet afféle kegyes dol
gokban igen foglalta magát Szent 
Láfzló Király, mindaz-által halW 
lő fzorgalmatofsággal vigyázott tó 
Orízágnak óregbulésére-is; és ama 
Fejedelmi bötsöletnek meg-tartá
sára igyekezett , mellyel midén kí
vántatik, tartóznák a' Fejedelmek 

egy-
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egymásnak, a' mint ö meg-múta-
t'a, midón a' nénnye kit Zelomi-
rus Dalmatzia , és Horvát- Orízág-
nak Királya, magának; házas - tár
sul vect vala, özvegyen'maradott 
volna, és némellyektől igen ül
döztetvén , az Orfzágban-is meg 
nem maradhatott volna; Szent Láfz-
1 j Király mingyárt fegyvert fogván, 
a' nénnyét meg-oltalmazni méné. 
Mjg-gyözvén, és meg-rontván az 
ellenségeket, békefséget fzerze a' 
meg - nevezett tartományokban , 
meüyeket Magyar- Orfzághoz fog
lal-j attól fogva az Horvátok, Ma-
gyar-Orfzágnak koronája-alatt vi
tézkednek : kiknek Szent Láfzló 
egy igen gazdag P&fpókséget-is 
ínndála. 

41 . Már negyedik efztendejé 
vala a' Szent Láfzló Királyságának, 
midőn Salamon, ki mini addig-is 
Pofonban meg-m áradott, nagyob' 
lernénséget vón magának, a* Kirá
lyi fzéket viízfza-nyerhetni, midőn 
nem kételkednék, kegyes elméje, 
és jó akarattya felól Szent Láfzló-
nak; továb meg nem tartoztatha
tó magát, azt gondolván, hogy az 
Orfzág nyugodalmát viízontae fel
háborítván , talám Szent Láfzló an
nál inkán* ellene mondana a* Kirá
lyi koronának: ki kezde ütni az 
Orízágra, és nagy károkat téfzen 
vala a' mezőkön, réteken, veté-
íeken , falakon, és mező várafo
kon , hol egy határban, 's hol más
ban. Honnét Szent Láízló , ki
nek igen táj vala fzive, hogy az 
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Orfzág illy háborúságokat ízenved-
ne , mindeneknek meg-jelenté, 
hogy 6 minden módon meg-akar-
na békéileni Salamonnal: és ha más 
képpen nemlehctne, inkáb' hogy« 
íem az Orízágnak romlását láffa , 
annak birodalmát vifzfza akarja 
bocsátani, és tsak az harmad réfzé-
vel meg-elégedni, Hertzegi Muhi 
alatt: és ha meg nem tartoztatott 
volna a' Nemefségtöl, és F6 - ren
dektől , kik nem bíztak a' Salamon 
kegyetlen elméjéhez; moít pedig 
annál inkáb', hogy a' fzivét bofz-
fzúságra indították, nem akarván 
6tet vifz&a-hijni, és bé -fogadni a* 
Királyságra, Géjza halála-után, 
holott mind Géjza, 's mind pedig 
Láfzló ellene mondottak volt a' Ki
rályi méltóságnak. 

4a. Annak-okáért némelly Pfif-
p&kök által a' meg - egygyes&léfre 
vitetek a' dolog , végtére azt vé
gezek , hogy Szent Láfzló efzten-
d&ről efztendore bizonyos fzámi 
pénzt fizetne Salamonnak, mellyel 
ciíztefségeíTen tarthatná magát, de 
úgy hogy az Orfzágból tellyefsé-
gefen ki-menne, és foha lábait oda 
vifzfza ne tenné. Melly dolog no
ha fokkal nehezeb' volt az első
nél , mellyet Géjza akart tseleked-
n i ; mindaz-által az els6c mCg-vet-
vén Salamon, erre reá vévé ma
gát, azt állítván: hogy könnyebben 
véghez vihetne igfekezetit, békef-
ségnek tettetésével, hogy-fem nyil
ván való hadakozáfTal. Jól-lehet 
a' békefség közönséggel nyugodal-
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m a t , és tsendefséget fzokott ma
gával hozni; mindaz-által fokfzor 
krcalmasb', és veízedelmesb' az ha
dakozással; melly történik, mikor 
a' békefség,és meg-egygyesölés azok 
között vicecik végbe, kiknek nyug
hatatlan terméfzetek, és forró el-
méjek vagyon; és a' kik az uralko-
dáft meg-fzokták , és tifztektöl, 's 
méltóságtól meg-fofztattak. Mi-
vel-hogy a' békefség fzine-alatt fok 
csalárdságok , ' és harnifságok fzok-
tafe forraltától, mellyekkel a' csa
lárd ellenség könnyebben árt
hat az Qrfzágnak, hogy-fera nyil
ván való hadakozáffal. 

43 . Nem múlata fok ideig Sa
lamon , ki minden gondolatit az 
örízágnak vifzfza nyerésére fordí
totta vala , és nem késék meg-mu-
tattíi, mitsodás ízivel egygyezecc-
tneg Szent Lkfzióval: mivel nagy 
kévánságát niutatá é - véle ízembe 
lenni, mondván, hogyha egyízer 
ízembe lehetnének,. a Király Ízi-
véből minden gyanakodáít tellyef-
séggel ki-okana,mellyet benne tálam 
nétnelly gonoíz akarói ottan nevel
nek, vala , a' végre , hogy ó kózót-
tők örök gyűlölség,, és vifz£za-vo« 
nás lenne: es dologra fokfzor , és 
igen telette kére a' Királyt, ki mi
vel femmk inkáb' nem kéván va
la , mint a' tekélletes- békefséget 
Salamonnal, az 6 kéréfe-fzerént 
akara cselekedni. Az- okáért bi
zonyos helyt y és- napot rended 
vén , hol, és mikor kellene egy-
győtc lenniek; Szene Láízló > az Ur 
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Iften gond-vifeléfe-által , títk^l 
meg-inceték v hogy igen magára % 
gyázzon a1 Salamonnal való fzem 
be menetelben, merc olly t s^y 
tőrt vetett néki , hogy vagy fog. 
Ságban ̂  efsék , vagy meg - ólettl* 
sék. Honnét & noha ollyaQ j ^ 1 
vett volna, mindaz-által ízembeI 
akara menni, világoffon meg-akai-
ván tudni, ha Salamon olly hamis 
volna 6 hozzája: de úgy meg érék 
fité magát , hogy ne árthatnának 
néki : olly okofsággal élvén, a ' mint 
a' feukség kévánta, femmigy^eÚ^ 
got k&lsö-képpen nem mutatván, jjs 
olly csudálatos vők az 5 okoísaga, 
és elméjének ferénysége e' deíog-, 
ban , hogy midőn Salamon maga. 
val el-hkette , hogy Lálzíőt bab
jában kerítette volna , ö magi tőr
ben esek 7 és meg - fogatcaték, na-
gyob' erócól meg-győzetvén, mel
ly et Szent Láfzló a' maga hafzaáia 
kéfzitett vala. 

44. Honnét Salamon tríiogyárt 
Vifegrádba vitetvén, olly nagy bo-
londságra , és d&hoíségre bocsátá 
magát , nem tsak , hogy illy vélet
len nyomorúságba efecc volna, ha
nem lelki ifméretének furdaláfa, és 

.bŐcsületének ei-veíztéfe miatt, igen 
bánván, hogy az ö hacnifsága ki
nyilatkoztatott , és méltán hiú-fze-
gectnek hivattachatik ; az.•okáért 
jokfzor tulajdon kezeivel meg-akar-
ta magát ölni, mellyet meg-is tse. 
„lekedetE volna , ha kivált - képpen 
való őrizet alatt nem tartatott vol
na- Mivel Szent Látzió ezzel £ 



Szent LáfzU 
fogsággá! nem akarta ötét el- fo
gyatni, hanem tsak arra kénfzeri-
teni, hogy magát meg - iímérvén 
tenné-le a' kevélységet t és fel-hk-
borodocx hamis gondolatit, mellyek 
az 6 fzivét nagy íetétségben tar
tották , és térne vifza a' jó erköl-
tsöknek igaz, és egyenes úttyá-
ra, az honnét már régen ki-efetc 
volt,„ nem olly igen az 6 kevély
ségê , és kemény terméfzete- mi
att: mint a' kép-mutató, és há
borúság fzerzó iftentelen emberek-

'•nek hizelkedéfi, és hitegeted miatt, 
kiknek felettéb' hifzen vak. Es 
e' végre buzgó könfórgéfekkel, és 
ájtatos imádságokkal kéri va!a az 
íjr íftent Szent Lkízló, hogy Szent 
malafztyának világával világofitaná-
meg fzivét Salamonnak; azt fogad
ván , hogy ha az előbbi vétkeiért 
való bánattyának jelét adná, jó
nak, és tekélletes életűnek magát 
mutatná, úgy hogy az hitelt, és jó 
vélekedéft, mellyet a' köfség elótc, 

' az 6 boiondsági, és vakmerő tse-
kkedeti - által el - vefztett vala , 
vifzíza-nyerné: örömeit !e-tenné a' 
Királyi méltóságnak terhét, és min
den kéfedelem-nélkül néki enged
né az Orfzágnak gond - vifelését. 
Nem-is voltak hafzontalanok a1 Sz. 
j.áfzló Király könyörgéfi, a' mint 
Salamonnak tsudálatos meg-téréfe 
rh€g-mutatta. 

45* Ugyaais világoííon látfzik, 
hogy az Iften igen kedvelli, és ki-
vált-képpen hathatofsá tefzi az imád
ságokat , mellyeket az emberek el-

• Király élete, g iy 
lenségekért, és uÜfeojokérc mú-
tatnak-bé o Szent Felségének. Mert 
az Iften nagyobra fzokta bócsfilni 
azokat a' dolgokat, mellyek. nehe
zebbek , de az emberi tselekede-
tek között nitítsen nehezeb' dó
iig , mint magác meg gyózni, és 
azoknak tneg-botsátani, kik igen 
öidözik ótec. Az-okáért az Iften 
nagyob' jelét mutattya irgalmafsá-
gának, mid6n az emberek nem tsak 
meg-botsátnak bofzízuság tévéj&k-
nek, hanem könyörögnek-is 6 Sz. 
Felségének , hogy azoknak meg-
botsáífon. Mivel femmi dolog nin-
tsen, meíly az embert hafonla-
tosbbá tegye az Iftenhez, és a' mel
lyet az ó fzereicnes Szent Fia ked-
veífebnek lenni mutatott volna, 
midőn a' Kerefet-fan f&gvén, mi
nek - előtte lelkét ki - botsátá, kö
nyörögvén, az örök Atya Iftennek 
ajánlá azokat, kik ötét meg-fefzi-
tették vala. 

4<S. De jól-lehet Szent Láfzló 
Király megfafelelt e1 dologban a' 
Kerefztény vitéz hivatallyának, és, 
fokát érdemlett az Ilten előtt; mind-; 
az-ákal úgy látfzott, mintha nem 
töltötte volna bé cellyefségge!, a' 
mit a jóságos tselekedeteknek te-
kélletefsége kéván. Mivel-hogy 
nem elég meg-engedni, ésmeg-bo-
tsátani a' boízfzuság tételt, és az I-
ítennek könyörögni, hogy jóra íor- • 
dktsa fzivét ellenségednek, a' gyű
lölséget fzeretetrefordítván: hanem 
aníiak felette kévántatik, hogy te 
ne kerefs, söt ne-is kévány valami 

bofz-



ti 6 Szent Láfzló 
boízfzút-álláni, ha valami módon {za
bád vólna-is: és hadgy-el te minden 
keferüséget, és ellenséged ellen be
fogadott gyülólségnek minden ha
ragra gerjefztö fzikráját oltsd • el a' 
te fzivedben j mindeneket az Iften-
nek meg-tsalhatadan ítéletére bo-
tsátván, ki tsak egyedöl igaz Bi
tó , a.' mint 6nnón maga tanittya-
jnondván: Pf-7- Deut- 3a. Rom.ia. 
Enyim a'boízu-állás, és én meg-fi-
zetek ideje-korán. Mellyre Szent 
Pál Apoftol a7 Rómaiakhoz irct le
velében reá emlékeztet minket ha-
fonló-képpen. Annak-okáért az Úr 
Iften , a* mint hafonló alkalmatoísá-
gokban , tÓb' hiv íiolgáit meg-in
tette , úgy Szent Láfzló Király t-
is meg-inté egy tsuda-tétellel, mel-
lyet majd meg-mondunk. 

47. A' Fejedelem nem mondat-
hátik igazán kegyelmeinek , mid&n 
magát kegyefnek. mucattya lenni 
a* máfok ellen tett bqízúságnak 
meg-botsátásában, mint a' ki b&v 
kezű léfeen a* máfokíbűl; hanem 
mikor maga tulajdon bofzízúságát 
meg-engedij mivel-hogy bőv kezö 
léízen a' magáéból: és annál na-
gyob* fzivfinek magát mutattya, 
mennél nagyob' hatalomban talál
tatik , és hoáfzabbak a' kezei a' bo-
fzu-álláíra. A' jel, mellyet az Úr 
Iften meg-mutata, illyen-képpen 
•vóltr Midón Szent Láfzló Király 
a' Romai Pápa rendeléséből, ma
gában ,el-végezé, hogy fel-emeli, 
és íllendöb* helyre téteti, a' Szent 
Iftván Magyar-Orízágnak első Ke-
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refztény Királlyá tedét, melly ;«. 
már negyven-őt efztendeig {<±u 
alatson-képpen, minek-utánna ez 
halandóságnak ruháját itthadtavó]. 
na : az-okáért Székes-Fejérvárra a" 
temetés hellyére menvén a' Tem. 
plomba , holott íok Pfiípókók, & 
egyéb' F6-rendek , az OrfzágbÓl 
e' végre^ hivattatván, egybe gyűltek 
vala; és a'kófségnek nagy f0ka. 
sága r három napi bójtólés után 
vigyázáíbk, fzép tzeremoniák, & 
ájtatos* tselekedetek után , mellyé-
ket rendeltek , e' dolognak fzép 
pompával , és nagy méltósággal 
véghez vitelére, mellyek illendők 
vaiának , illy nagy Szentnek na-
gyob' tifzteíségére, ki ettől a* o?p-
tói igen' tiízteltetik vala, mint-hogy 
6 vók, Iften - után fóveb' oka a' 
Magyarok meg-térésének a'Kriftus 
hitére: és meg-parantsolván, hogy 
a' kS-tábla, mellyel a' koporsó bé 
vala fedve, fel - emeltetnék , íbha 
nem vala lehetséges,, akár minémfi 
nagy erÓve!,nóha fok fzámú emberek 
meg-probálták, hogy fel - emelhef-
sék. Honnét minnyájan álmélkod
ván , és tsudálkozván e' dolognak 
nagy voltán , de mindeneknél in
kán' Szent Láízló , ki mindenek
nél inkáb' kévánta fel - vételét a' 
Szent Iftván Király teftének , kinek 
6 vér-fzerént való attyafia fala. 

4g. Tetízék az Iftennek meg-je-
Jenteni egy Sz.életö Szőz által, ki az 
Apátzáknak egy Kalaftromába,nagy 
ájtatoísággal, és tekélletes élettel 
izolált § Szeat-Felségének. Mon
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cia 32ért a* Szent Szűz : Seha femmi-
képpen fel nem emelhetik a' kő
táblát , és meg nem mozdkhattyák 
a' Dksófiéges Szent Királynak te
ltét, míglen Salamont fzabadon el 
nem botsáttyák. E' Szent Szűz
nek mondáfa , úgy által hatá a'Sz. 
Láfzló ízivét, hogy mingyárc fel-
ferkenvén az Iftennek első intésére, 
a' mint az Iftennek igaz (zolgái fzok-
tak tselekedni, kik nem várják, 
hogy egyfzernél tőbízőr illetteffe-

' nek fzivekben az Ifteni kéztől, va-
' lami fogyatkozáfokból meg-jobbulá-

fokért: mingyárt meg-parantsolá , 
hogy Salamon ki - botsátt afsék a* 
fogságbúi: és minek-utánna igye
kezett volna tetízeni az Iftennek , 

* ujjab • áldozatokkal, b&jtóléfekkeL, 
buzgó imádságokkal; viízfza - tér
vén ugyan azon helybe , hafonló 
fzép pompával, és tzeremoniák-
kal , mint az elótc , nagy könnyen 
fel-emeketé a' meg-nevezett kő
táblát , és a' Dksófséges Szent lit
ván Király teftét illend&b', 's tifz-
teletesb' helyre téteté, ugyan akkor 
igen nagy tsudák következének. 

49. Salamon pedig látván ma
gát fzabadságban lenni, noha elsőb
ben tsendesnek , és meg - eléghet
nek mutatá magát a' Szent Láfzló 
Király kegyelmefségével, mindaz
által hatalmasb' lévén' 6 benne a' 
boízú-álláfnak kévánsága, és tifzt 
kévánásnak dfihőísége, mellyek az 
h gonofz erkőltskől fzármaznak 
vala ; hogy-fem á' fzeretetnek, és 
kedveskedésnek ereje, meJyet 6 

Sieotck Ékic. 
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hozzá Szent Láfzló meg - mutatott 
vala: ujjabban" f&l-akará forgatni 
az Qrfzágoc. tlgy látfzik , hogy 
az Ur Iften ez akadékot megtakar
ta tartani a' Szent Láfzló fzemei-
elötc, és néki mint kedves fzolgá-
jának e' nyughatatlan ellenkezés
nek őízt&néc akarta adni, és Sala
mon ellenkezésével élt , hogy Láíz-< 
lót fz&netlen való háborúságban_» 
tartanáj ne talám fel fuvalkod
nék , és kevélységben eftén , teftt 
érzékenységétől el ragadtatnék; 
a' mint gyakran fzoktak tseleked* 
ni a' Fejedelmek, kiknek minden 
dolgok fzerentséfén, és kedvek-
fzerént folynak. Honnét, ha hábo
rúságokkal meg-látogattatnak néha 
az Iftentöl, könnyebben rneg-tar-
toztattyák magokat a' véteknek al-
kalmatofságitólj és az igafságnak 
's cifztefségnek határi kőzött meg
maradnak. 

fo. Az-okáért Salamon véghez 
akarván vinni az & gonoíz igyeke
zetét , tetteté mintha bizonyos do
logérc, kevés ideig, el-kellene tá
vozni Szent Láfzlótól, és. ízabad-
ságot nyervén el-menni, mingyárt • 
Kuteskushoz a' Kunok Fejedel
méhez méné, kik barbarus pogány 
népek valának, kik abban a' tar
tományban laktak , mellyec moli 
Olá-Orízágnak híjnak , hogy attól 
fegétséget kérjen; mivel nem re-
méllecte, hogy valamelly Kerefztény 
Fejedelem fegécségec adna néki 
Sz-Láfzló-ellen, kic mindenek igen 
nagy bocsfilettel tiíztekek , az 6 
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hatalmas erejéért, és nagy jó-vól-
táért. Salamon azért iliyen fző-
vetséget ízerze Kutefzkuffal, hogy 
adgyon legétséget néki Magyar
országnak viftíza-vécéiére, és Er
délyt mingyárt néki adgya , melly 
határos lévén Oiá-Orfzággal, Ku-
tefzkns felettéb' kévánnya vala azt 
a' maga birodalma alá hajtani: an-
nak-feiecte azt igére, hogy a' leá
nyát néki adná házas-társul, és őrók 
békefséget, 's barátságot tartana 6-
véle. A' barbarus Fejedelem illy 
nagy Ígéretek által fel-indittatván, 
íbk fegyveres népet gyfijte, és el-
lenséges-képpen bé-méne Magyar-
Oxfzágnak réfzeibe, és minek-ucán-
na nagy rabláft, és rettenetes ke
gyetlenséget tett volna, két erós 
Kaftélyt meg-vőn-, melly ek vég vár 
gyanánt tartatnak vala , mellyel 
tsak nem az egéíz Orízágot félelem
mel , és rettegéffel bé-toité. 

51. Szent Láízló Király látván 
magát 's az Orízágot, a' pogányok
nak fegyvéritől, és íbk kár tételek
től üldöztetni, mingyárt elejékbe 
méné az ellenségeknek , mind an
nyi erővel, a' menyit az hirtelen 
való fzűkség, egybe-gyfijteni .meg
engedő , és kénfzerittecék azokkal 
meg-hartzolni; az-okáért nagy erő
vel , és bátorsággal meg-úté azok
nak táborát; honnét az ellenségek 
iíly erós ütközettől igen meg -ret
tenvén , , gondolák fzaladáffal in-
k á b ' , hogy-fem harczoláffal élete
ket meg-óltaimazni : és igy kevés 
ellenkezés - u t á n , rút rendetlenül 
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mind egygyig hátat fordítván , j[. 
kalmatofságot adának, hogy ö re-
jok nagyoö' tsapás, halál 's veízg. 
delem következnék, i holott kfoj 
ver - által tíz ezerén őlecteténef 
Salamon, és Kuceízkus midőn lácák 
hogy az ó vitézeket a' furáitól maj 
nem tarthatnák, kik igen mee-g! 
lemlettek, 's rettentek vak, ma. 
gok-is el-ízaladának a' vélek meg. 
maradott kevés néppel egyetembe 
kit a' fzőrnyü vefzedelem el nem 
nyelt, és a' nagy rettegés még el 
nem ízéllyefztett vala: és vifzíia. 

. térének hazájokba, nagy bánattal 
és Uralommal tellyefek lévén. f 

f2. Szent Láízló Király-is yifz. I 
Fza téré , de tellyes őrömmel, és 
győzedelemmel, meg - terheltetett 
gazdag prédákkal: mellyeket az & 
ízokott ájcatofsága-ízerént, azlfteit-
nek ajánla, és ízentele, nagy hála- , 
kot'adván ő Szent Felségének á csu
dálatos nagy győzedelemért, mel-
lyet olly nagy hamarsággal, és bul
dogul néki engedett vala; mivel
hogy elsőbben, hogy-fem meg.-lát-
t a , meg-győztc az eilenségic.. Lát
ván Salamon, hogy mindenretttén-
ségcől meg-tsalattatott, mellyec a' 
Kunok erejében vetett valajés efzébe 
vévén, melly hafzontalanúl fáradna, 
hogy Sz.Láízlónak kivált-képpen va
ló nagy hatalmát, és boldog állapot-
tyác meg-kiíTebbithecné: a' Kunok
nak , és más gonofz erkóltsü nemze- , 
teknek féregével, kik tsak a' vakfze-
rentsére bizták vala magokat,vi(zon-
tag táborba fzálla, rontására, és tel-

pré-
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prédálására T a' kSr&l való tartomá
nyoknak, és kiválóképpen Bolgár, 
és Rátz-Orfzágnak, mindeneket ve-

1 fzedelfneffen fel prédálván , és el
rontván el-aRnyira, Rogy a' meg
nevezett tartományokban femmi 
nem vúlt bátorságos : rettenetes
képpen dühösködik vala, gondol
ván , hogy azzai job' ízerentsét ta
lálhatná, oagyob' erótt, és fok gaz-
dagságoc ízerezhetne é magának. 

f 3. De ezekre az hírekre fel-fér-
kenvén Nitzeforus, a' Konílantzí-
nápolyi Tsáfzár, kinek birodalma-
alatt vala a' meg-nevezett tarto
mányoknak nagyob* réfze ; fok 

; ízámú fegyveres népeket kulde el
lene , kik., olly nagy fercnységgel, 
és febes eróvel rohanának , a' Sala
mon győievéfz táborára, hogy min
den vitézivel egygy&tt fel-háborod-

I ván , és ide's tóvá fzakadozván , 
• igen kevefed magával tsak alig fza-
•ladhata egy puízta Kaítélyba; hoj-
,oct bé-~rekelztvén, és köröl vétec-
vén az ellenségektől , és utolsó 
fzökségte jutván , immár vagy rab
bá kell vala efni; vagy életét utolsó 
veízedelemre vetni , meg-hartzol-
ván : inkáb' válaíztá ezt , hogy-
fem az elsót; és véletlenül nagy 
ferénységgel, igen nagy tsapáít té
vén a?- ellenségen, a' íeregeknek 

* közepette vagy eröffen hartzolván , 
fegyverével utat nyka magának, 
és jó futó: er6s paripáján el - fzalada 
könnyen által menvén a' Dunán ^ 

• mivel-hogy bé-fagyott vala: és ott 
egy erdőben meg-fzálla három, vagy 
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négy tácfaivat,' kik ötét követték 
vala 1 és meg - parantsolá" nékik , 
hogy magokat 's a* lovaikat meg-
nyugpfsák , hogy eléb' meheffenekr 
le•- rakván fegverét, tetteté mintt 
ha ö-is félre akarna menni, meg
fáradod tagjainak valami kevés 
nyugodalmat engedni: és így tsak 
egyedi) fokkal bellyeb' menvén a' 
sűrű erdőbe, midőn nagy tsendef-
ségbea fzemlélné a' pufzta helye
ket , femmit a' fáknál, hegyeknél, 
kő-ízikláknál, vadaknál / madarak
nál egyebet nem látván, mellyek 
igen tulajdon alkaknatofságok az 
Iíteni ifméretre, és hivatdra. 

54. Illeté az Úr lílen felvét 
Salamonnak, és a' penitenczia tár
cáira hivá ötét: honnéc b m-ingyárt 
töredelmes ízi vei vétkeit meg-bán-
ván , tellyes ízi vével az ííienhe* 
ragafzkodék, és fzorgaimatoíTon ki
nyitván lelki fzernek* az Illeni fu-
galláfhak fényes fugárira,. erőíTea 
el-tekéllé magában , hogy a.' vilá
got meg-utálván ,. foha társaihoz 
vifzfza nem fordulna, Továb men
vén azért úgy el-rejté magát az er
dőben , hogy fel nem taláihacák 6-
tet: és noha az övéi, minden ízor-
galmatoíságot tettek volna, fze-
mekkeí , és kiákáfokkal kereívéra 
ötét > .mindaz - által fok napokon-* 
heábá faradván, végtére vifzíza-
ménének a' magok házokhoz; min
denütt hirdetvén a.' jSalamon hir
telen való el-tévelyedését. A' volt 
híre, hogy 6 meg-elé'gedvén a' vi
lági dolgokkal, mellyeknek álha-
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catlanságát, illy nagy buntécéíTel, 
és keíeryes íanyarúsággal meg-pro-
bálta vala; a' maga fzerentsétlen-
ségét meg-gondolván, és vétkeinek 
nagy voltától annál inkáb' Ófztó-
nóztecvén: a' Szent Lélektől illet
tetvén , fetétes ízive meg-világo-
fittatott, és magát mingyárt az I-
fteni ízolgáiatra kötelezte, és fzen-
celte, magán való életet-vifelvén az 
erdőkben, és barlangokban; holott 
éhségét füvekkel, és erdei gyű-
móltsőkkel elégíttette , fzomjúsá-
gát pedig vízzel oltotta: a' teftét 
ízőr-'zsákkal, és erdei vadaknak bő
rével bé-íedezvén, fokr vígyázáfa, 
és faradsága-után, a' főidre hinte
tett fáknak levelein alulzik vala: 
fzűntelen való böjtőléfekkel teftét 
fanyargatván, néha az egéfz éjjet 's 
napot, Ifteni dicséreteknek éneklé
sében, és ̂ ájtatos imádságokban töl
tötte. Es így nagyob' nyugodal
mat , és boldogságot találván a' 
putztában , hogy - íem a' Királyi 
izékben, és.világi pompában, fzen-
tül végezé életét. De halálának 
bizonyos idejét nem tudhatni, mi
vel azt mondgyák, hogy Kálmán 
Király idejében, ki Szent Láfe-
ló-után uralkodott, láttatott egy-
ízer Salamon Magyar - Orfzágban ; 
és nem fok udő múlva a1 Stíriai er
dőkben halva találtatott, és az ő 
tefte Pola várafsában temettetett, 
holott a' tőb' Szentek teltei kőzött 
tartatik, és tifzteltetik, és boldog
nak hivattatik. 

Király élete. 
? j . KőzönségeíTen mondották, 

hogy az ő tsudálatos meg - téréfe 
lett a' Szent Láfzló Király y , 
nyörgéfi-áical, mellyeket fzöncde^ 
ki-öntött az Iften előtt , illy HQ. 
nofz iílentelenségre vetemedett eL 
bérnek ádvófségéért , hogy az & 
Iften meg-világofittsa, ésazigafság. 
nak, 's ádvfifségnek úctyára vifefe* 
hozza ótet. A1 Felséges Iften-eiótt 
olly igen kedvefek voltak a' Szent 
Láfzló Király kónyórgéfi , hogy 
Salamont nem tsak el - kélzité i 
gonofság úttyának el-hagyására 
mellyen felectéb' el-indult vala 
hanem olly ifteni malafztot, és vi-
lágofságot ada ö néki , hogy g0, 
nofz életét jóra változtatván, olly 
nagy lelki eló-menetelre juta,mdly-
nél nagyobbat nem;is kévánhatoct 
volna., PfaLji. Áldott az Izrael 
Ura lílene, ki egyedfii tselekefzífc 
tsudálatos dolgokat. 

56. Az-okáért látván Sz. Láfz
ló Király, hogy már meg-fzabadúk 
minden háborúságoktól , mellye
ket a' Salamon kegyetlensége, és 
gonofz erkoltsi-miatt fzenved vala; 
mivel kózőnségeífen azt állították, 
hogy ó meg-hólt volna, foha femmi 
újságot nem halván ó-felőle: a' 
mint tellyes ízivéböl az Iftenhez 
térvén, igazán meg-hólt volt a'vi
lágnak. Annak-utánna Szent Láfe. 
ló Király nagyob' fzabadsággal for-
ditá elméjét, 's oko&ágát bátorsá
gosba oltalmára az Orízágnak, az 
idegen Nemzeteknek fegyverét&L 
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És mivel-hogy a Kunok, kik Olá-
Orfzághan kkcak, ifmég ki ötven 
igen nagy károkat téfznek vala, a' 
mint cseíekedének, kivák-képpen 
midiin Sz. Láfzló Horvkc Orízág-
ban foglalatos volna , hogy fzép 
rendeleteket tenne azokban a' tar
tományokban lévó népeknek. Két-
fzer-is kénfzeritteték fegyvere fog
ni a' meg-nevezett barbarus népek 
ellen: Elsőbben, hogy azokat meg
zabolázza , és a' fzarvokat tellyef-
seggel íe-rontsa: kik noha pogá
nyok voltak, és meg - döhótc ke
gyetlenséggel , tűzzel ,-• vaffal meg
rontották vala Erdély-Orfzágát, és 
az-után a' Karpatikus nagy hegye
ken által-menvén, egy réfzét Ma-
gyar-Orfzágnak hafonló-képpen el
rontották vala, nagy fzámú fok 

;; drága marhákkal, és gazdagságok
kal meg-rakodván: mindaz-által 
mikor elsőbben meg - öekőzék vé
lek , és nagy febes erővel azoknak 
sörd táborát fok felé fzaggatá , olly 
nagy vólc az 6 kónyórfiletefsége, 
hogy látván azoknak rettenetes ve-
fzedelmeket , fz&rnyfi halálokat, 
meg-parantsolá az & vitézinek, hogy 
az ellenségeknek kergetéííben, men
nél jobban lehetne, tartanák-meg 
azoknak életeket, inkáb' fogságba 
vetvén ókét , fiogy-fem életeket 
el -fogyatván ; hogy azoknak lel
keket a' Kriílus hitére meg-térit
vén, nyerhetnék meg az Iftennek. 
Mivel inkáb' búsult, hogy az ór-

[ dögök ollyan fok lelkeket el ragad-
: nának , kiket a' bálványozás által 
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pokolba vezetnének: hogy-fem a* 
maga gy6zedelméc hirefebbé tenné, 
az ellenségeknek rettenetes vefze-
delmekkel. 

• f 7. A* máfodik hadakozásban-
is , melly utolsó volt a* Kunokkal, 
haíönló - képpen meg - mutatá kő-
nyőrűleteíségének nagy voltát, mi-
vel-hogy látván ellene jóni az el
lenségeket, fokkal nagyob1 kéfza-
lettel, és bátorsággal a' meg-har-
tzoláfra, mint-hogy igen nagy k í 
vánsággal kivánnyák vala , nent 
tsak helyére hozni ditsőíségekec r 
mellyet az el-múltt hartzon , felet-
téb' meg - fetétefitetcek vala , ha
nem minden er& - fzakot akartá
nak tenni , hogy a' rabokat meg-
ízabadithatnák, kiket Szent Láfz
ló Király az első hartzon el-fogott 
vala. Igen bízott a' következendő 
győzedelemhez-is Szent Láfzló Ki
rály, de gondolván, hogy ne tá
lam fok vér-ontáffal nyerheti-el 
azt,.hogy inkáb' mentheffe a' ve-
ízedelemtól az ő vitézét, mingyárc 
őnnón maga fzemélye-fzerént elől 
menvén, az ellenségeknek Fejedel
mével meg-akara hartzolni, hogy 
annak halálával, a1 mint fzokott tÓr-. 
tenni, bátorságosb' lenne a' győze
delem. Az-okáért a' maga el-ren-
deltt tábora elejébe menvén, az el
lenségeknek Fejedelméhez Akkus-
hoz kiálta, ki-hijván őtet magán 
való hartzra. Akkus Fejedelem, 
mint-hogy erős, vaítag, bátor fzi-
v ő , és a1 fegyver forgatásához fzo
kott férfi vala , nagy bátorsággal 
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fogadván az hivatalt, mingyárt egy 
erős paripán, -meg-jelenék a' ma
ga tábora- előtt, mellyet 6 hafon-
ló-képpen el-rendelt volt a' meg-
ötkózéfre: ferény seggel, és bátor 
fáivel meg - Stkózék Szent Láfzló-
Val, ki ötét úgy meg-kófzonté egy 
dárdával, hogy tellyefséggel veíz-
tére térvén , és erejétól el-hagy at
yán , le-esék a' fóldre : az -. okáéit 
a' Magyarok nagy drómmel fel-ki-. 
kltván , mingyárt nagy haraggal a' 
Kunokra rohanának, kik igen meg
rémülvén , hogy íáták az 6 Feje
delmeknek el-esését:, és annál inkáb' 
ar Magyaroknak rettenetes feregi-
t é i , kik mint a' febes zápor efsft 
hatokon lőnek, minden ellenkezés 
nélkől hátat fordítanak, és tö-kép-
pen az elsó íeregek úgy fel • hábo-
lúdairak , és rendedenfii fzaladni 
kezdenek , midón a' nagy félelem
tál fzorongattatván egy-másba fit-
kö?nek vala; hogy mind egybe 
rekeíztetvén , és egy tsoponba ke
veredvén, nagyob' alkalmatofsá-
got adónak a' győzedelmefeknek , 
hogy tólök nagyob' veízedelem-
meí íel-kontzokaűanak. Honnét 
a' meg-nevezett barbaras népek, 
ügy meg - verettetének , és ófzve-
rontacának , hogy egy darab ideig, 
fel nem emelhették íWvokat raá-
íbknak háborgatására. 

5g. Midón Szent Láfzló Király 
illy gyözedelmeffea járt volna igaz 
okoktól vifeketvén, hadakozni a-
kara az Orofzok ellen, kik hata-
xofok valának Magyar - Orízággal,, 
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és Lengyel-Orfzággal, kik mofts* I 
Lengyelek hatalma-alatt vannak- I 
mivel-hogy az Orofzok fegétséeet I 
adtak vala a* Kunoknak, kiknek a' I 
nélkül olly nagy erejek nem lehe-
tett volna, hogy olly nagy roniláft 
és károkat tehettek volna r az-oká. I 
ért meg-indulván ellenek Szent í 
Láfzló, olly nagy ínségre jutsnat ' 
hogy meg nem merek az í nagy e-
rejét próbálni, hanem tsak azi 
erős hatalmának hírétől meg-gA 
zetvén, mingyárt az 6 akarattya 
alá vetek magokat, arra kötelezvén 
hogy engedelmeíTek léfznek, m±& \ 
azokat meg-tsélekedni, a' miket % 
nékik parantsolni: és e'ízerént ke-
gyelmefségét mutatá hozzájok. 

59. Annak-utánna Szent Láfz
ló Király - a' Lengyelek ellen indít* 
hadát", melly annyival nehezei/, 
és vefzedelmesb' volt, mennyivel a* 
népek, kikkel hadakozni kellett, 
vitézebbek, és az hadi mefterség-
ben próbákabbak voltak. Az oka, 
a' mint a' Lengyel hifetorikufok w. 
ják , vúlt, mivel Mitzifzlauft, ki né
ki közel való atcyafia vala, vifzlza 
akarta vinni az Orfzágba , honnés, 
az Actyával Boleízlauflal egyetem
be, ki vettetett v ő k , a' Szent Szta-
nifzlaus Krakói Pufpók haláláért, 
kit Bolefzlaus iílenteleníjl meg-élc 
vala. Ez igy lévén, Szent Láfzló 
Király az atyafiságérfe, és igafeágért, 
a' mint tartozik a1 Fejedelem más 
Fejedelemnek fegétséggel lenni, mi-
d6n amaz nagyob' erötól el-nyo-
mactacik : igyekezék fegyverével 
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vifzfza-vinni a' Királyi fzékbe, melly-
be 6 hellyette tlladifelaus heliyhez-
tetett vala, ki a' Mitzifzlaus aEtyának 
Bolefzlausnak őttse volt. - F vég
re Szent Láfzló Király erős fegy
veres vitézit egybe-gyfijtvén, jó ké-
fzületteí, és nagy bátorsággal által-
méne Lengyel-Qrfzágba, hava alig 
mehetvén-bé, a'Lengyeleknek nagy 
sűrű lovas féregétől, mellyeket a' 
gyalognak nagy fzámú íbkasága k6-
vet vala, elől talákacék: és mivel
hogy mind egygyik réfzről 's mind 
a" maiikról, a' vitézeknek fzivei 
igen gyúiadoznak vala, kik az hartz • 
ra felettéb' kéfzek- valának : olly 
rettenetes kegyetlen hartz kezde
ték kőzőtt&k ; melly egy darab 
ideig, olly nagy haraggal, és ke
gyetlenséggel meg-marada, (tni-
vel-hogy a1 Magyarok , és Lengye
lek , a' mint Orízágokkal fzomfzé-
dofok j : úgy. háfonló bátorsággal, 
kegyetlenséggel, és vitézségnek di-

•tsöfségével ujjat voníznak vala) 
hogy noha a' mező, emberi vér
tó! , meg-áradocc volna, és a1 le
vágott embereknek telteivel tel-
lyes volna; mindaz-által fem egy
gyik, fen a' máíik réízról, még
ha nyátlásnak, vagy el-faradásnak 
j e b , nem ifmérfzik vala. 

60. De Szent Láfzló Király, 
illy rettenetes vefzedelemben , az 
líten irgalmaíságához, a' mint min
denkor ízokott vala tselekedni, fo
lyamodván; minek-utánna rövid, 
de igen buzgó imádsággal, men
nyei' fegétséget kért volna , érez-
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vén magát éppen meg-éroffittetni, 
és az ő vitézinek íeregit, mint-egy 
meg-ujultt erfivel, Oagyob' Serény
séggel látván hartzolni, olly ret
tenetes tsapáít tőn az ellenségeken, 
mintha a' tsata ujjabban kezdetett 
volna; hogy egy ízempillantásbaa 
meg-váközék fzine a nagy viadal
nak. Honnét a' Lengyelek laífan 
laffan engedni kezdenek, éshellyek-
ból-is ki-nyomattatván , nagy fu
taira , és fzaladáfra vetemedének: 
és a' győzedelmes Magyarok olly 
nagy erővel kergették őket; midőn 
némellyeket meg - febeíitenének » 
némellyeket meg-őlnének , és né
mellyeket fogságba ejtenénekj hogy 
éppen Krakóig, Lengyel -Orfzág-
nak FŐ - vároísáig által - hátának , 
mellyet nagy erőílén meg-fzálván 
Szent Láfzló Király,. olly igén tíez-
dé fzorongacni, hogy három hol
napig meg nem ízfinék , fok féle 
képpen oítromlani; mellyeknek vé
gében , mint hogy az éhség, és fok 
dolgoknak íz&ksége, mind a* meg-
fzkllottakat a' varasban, mind pe
dig azokat, kik a! Várait meg-fzák 
lották vala, fanyargatná: Szent 
Láfzló Király bizonyos hadi tkkss 
meíterséget ki-gondola, hogy a' 
meg-ízállottakat utolsó kétségbe 
eséíre hozhatná minden reménsé-
gektől meg - fofztván ,, hogy el
hagyná a1 Várait vijni, és oftrom-
lani, a' mint magokkal el - hitet
ték vala, hogy rövid fidó alatt 
úgy fogna tselekedni , tudván a' 
nagy ízukséget, melíyt&l bafonló-
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képpen a' Magyarok-is fanyargat-
tatnának. 

61. Az-okáér t azt rendelé , 
hogy éjjel nagy titkon , minden vi
téz jól meg-tókené földei a' fifak-
jác, és minnyájan a' Váras-el éjébe, 
egy fellyeb' való helyre vívén , tól-
tenék-le a' földet, _ abból egy kis 
hegyecskét tsinálván , és azt véko
nyan búza lifztel hintenék-bé; mel-
lyet cselekedvén el - hiteté az el
lenségekkel , kik a' kó-falakrol olly 
nagy bóségét nem kiffeb' tsudál-
kozáíTal, mint irigységgel fzemlél-

a^ek, állítván, hogy a' mind búza 
íiíkn'ek bóséges rakáía volna, melly 
t6&T éléffel hozatott volna a' Ma
gyarok fegétségére. Honnét a' 
Jtóz népek , kik inkáb' meg-eméfz-
tettek vala a' nagy éhségtói, fel
kezdvén támadni , kénfzeritteték 
3* Lengyel Király fzővetséget ízer-
zeni Szent Láízlóval, és meg-bé
kéileni, ollyan formán, a' minc Sz. 
Láfzlónak retfzetc, és igaznak tax
izott lenni. 

61. Uly dicséretes had vifelé-
fek , és nevezetes gyózedelmek , 
mellyekec Szent Láfzló Király, az 
OrQágnakfok rend-béli ellenségi el
len, nyert vala az Ittencól, foha 
fel nem fuvalkodcathacák,és kevély
ségbe nem ejthetek őcet; sót alá-
zacosbbá, és az Iílenhez ájcatosbbá 
tévék ótet ; és az Mennek irgal
mas kegyclmefségéc inkáb' meg-
ifniérceccék ó-véle. [Az-okáért viíz-
íza-térvén Magyar - Orfeágba , fok 
jóságos tselekedetekkel, és ífteni 
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tifzteletnek nyilván való jeleivel 
mindenekérc nagy hálákat akata-ai 
ni az Iílennek , mint feregek * 
igaz Urának, és gyózedelmek fo 
gyes Illenének. Sok napokat tSJ. 
te az Illeni fzolgálacban , fzép ren" 
átsprotzefxfilo járáfokkal, Sz.Misék 
ízolgáltatáfival, és tób' buzgó ájta> 
tofságnak tselekedetivel , hálákat 
adván a'Mindenhacó Iílennek ;[IOOT 
a' kófséggel meg-ifmérteíTe, mjvd 
minden jókat , és dicséretes gyfce. 
delmeket, tsak az ó Szent kezétól 
vet tek , és nem emberi erő-ál-
tal. Még nem fzíinik vala az \. 
Iílent ditsóiceni, és magát b Szene-
Felségéhez, [buzgó fzerececnek,ki-
vált-képpen való jeleivel, igen k&. 
telefnek mutatni. Az Iílenhez va-
ló nagy ájtatofságnak jelei kóz6n 
mellyekkel világoífon meg-muca-
tá hála-adó fzivéc az Iílenhez, és 
Boldogságos Szfizhóz , a' Kriftus 
jésus Szent Annyáboz, kit min. 
denkor kiválc-képpen tifztek, vált 
az-is, hogy az Iílennek nagyob' 
ditsóíségére, és az Iíten Annyinak 
tiíztefségére, a' Kórós vize mellett, 
egy gyónyóröséges fzép Templo
mot épite, mellyec bóséges jöve
delmekkel meg-gazdagieván, P¥p&-
ki mélcósággal-is. íél-ékefice, mi-
dón a' mellett, a' fok népeknek 
álkalmatofságával, kik ájcacoíság-
ért oda gyfilnek vala,. egy Váraft-
is épice, mellyett Váradnak neve-
z e , Erdély Orízágnak határiban.' 

63. Illy dicséreces tselekede
tekkel , Sz. Láízló Király, a' maga 
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nevét , egéfz Európában , minden
felé ki-cerje'zté. Ugyan-is nincs 
olly dolog, melly nagyob' tifztelé-
cet ízerezzen a' Fejedelmeknek, 
tninc a' Fegyvernek dicséretes gya
korlata , és vitézségnek meítersé-
ge-, a' Szene erkóksókkel egyetem
be. Innéc vagyon, hogy midón 
gonofz, és botránkoztató--vifzfza-
vonáfok gyuladoznának az Anya-
fzent-egyház , és az Impérium k6-
zócc való rendetlen hatalom miatt, 
meliyec magának tulajdonítani akar 
vala Negyedik Henrik Tsáfzár, kit 
némellyek Harmadiknak hijtak, 
melly vifzfza - vonáíok olly vefze-
delmes nagy háborúságokat fzerzé-
nek az Anya-ízenc-egyháznak, hagy 
foha nagyobbakat a' Kerefzténység 
nem ízenvedetc. Egybe-gyalének 
az Imperium-béli Herczegek, és 

. Fejedelmek, meg-izenvén a' Tsá-
fzárnak, hogy ha engelelmes nem 
akarna .lenni az Anya-ízenc-egyház
nak, és az Apoltoli Szent Széknek, 
más Tsáfzárc akarnának válafztani: 
azt végezek, hogy Szent Láfzló 
Királyt válaízfzák , és a' Tsáfzári 
koronát 6 néki adgyák: de 6 meg-

. kófz&nvén a' Fejedelmeknek jó 
akaratcyokat, a' Tsáfzári méltósá
got íemmi-képpen fel nem vállaik : 

- Igen kéfz lón, mint ájtatos fia az 
Anya-lzent-egyháznak, el - meniii 
húfe ezer válogatott lovagokkal 
oltalmára a' meg-nevezett Apoltoli 
Szent Szék igafságának , a' párc-iV 
ték ellen , a' mint Báronius Kardi
nál emlékezetet tétzen felőle. 

Sacntck Xlctr. 
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64. Annak-felette, mint-hogy 

a' pogány Szaratzénufok, a' Szent 
Földet tsak nem az egéíz Nap-ke
leti tartományokkal, el - foglalták 
vala; az-okáért tsak nem az egéfz 
Kerefzténység feí indúla, és tób* 
nemzetekből való Fejedelmek egy* 
be gyfilének , hogy harezollyanak 
a1 Szaratzénufok ellen; egy Sz.Re
mete intésére, és panafzolkodásá-
ra , ki Péter Papnak hivattatik va-> 
la: és vifzfza-térvén Jémsálembéli 
fzarándokságából, mindenekettneg-
jelente a' Romai Pápának, úgy
mint Máfodík Orbán Pápának, és 
a' tőb' Kerefzcény Fejedelmeknek , 
hitt leveleket kordozván a Jérusá-
lemi Pátriárkától; a* nagy iftence-
lenségekről , mellyekkel a1 barba-
rus pogány népektől, meg-csufol-
tattak , és fertezcettek azok a' Sz. 
helyek, az hol Meg-váltó Kriítus 
urunk fzfiletect, és az Sdvőfség-
nek Evangéliumát prédikállotca: 
azzal égygyútc elö - befzélié, hallat
lan nagy kegyetlenségeket, mel
lyekkel nyomorgatták a' Kerefzv 
tényeket, kik ott laktanak- Mind 
ezek hafonló-képpen értésére adat
ván Szent Lálzló Királynak, ki 
mint-hogy igen buzgó (zerecectel, 
és ájcatofsággal vifeketect az illeni 
cifztelechez; és igen fzorgaknatos 
volt a' nyomorultakat a* vefzede-
lemből kr ízabaditani, és meg-ol
talmazni, fó-képpen azokat, kik 
a' pogányok diShófségéí&l le - nyo-
matcattak vúina, úgy fel-gerjede 
iily ditséretes Szene dolgoknak vég-

Mmm mm' hez 
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hez vitelére való kévánságtól ( mi
vel az Orfzág dolgait jó rendben , 
és állapotban helyheztette vala") 
hogy nem igyekezik vala máira, 
hanem minden erejét tsak arra ké-
váná fordítani: és annál inkáb' ne
vekedik vala, minden órában illy 
buzgó kévánsága, mivel a' Romai 
Pápa minden Kerefztény Fejedel
meket intvén a' Szent Földnek viíz-
Iza vételére, a' Sz. Kontziliumban 
nagy áldáft, ésbútsút engedett vala 
nékik, és tulajdon kezeivel a'Kerefz-
tet a' vallókra tette vala némelly Fe
jedelmeknek, kik fzabad akarattyok-
ból ajánlván magokat a'Szent dolog
ra , némellyek közfilók, hogy job
ban véghez vihefsék, jóízágoknak 
nagyob' réfzét zálogba vetették 
-yala, némellyek el-is adták vala. 

6f. Sót ha régi Hiftorikufok-
nak akarunk hinni, Szent Láfzló 
Király, az egéfz Kerefztényi ha
daknak Generálifsává válaíztatott 
volt minden Kerefztény Fejedel
meknek közönséges akarattyokból, 
kik e!-végezték magokban, hogy 
az 6 Záfzlója-alatt vitézkedgyenek , 
ízerentséfeknek állítván magokat, 
ha illy dksófséges erős Fejedelem
nek ízárnyai - alatt vitézkedhetne-_ 
nek ; és ha rendbéli igen nehéz 
táborozás illy nagy b6ks , és fok 
próbákon forgott Kapitánynak okof-
ságától vifeltecnék. Szent Láfzló 
Király, a1 nagy méltóságot, mel
lyel ötét a' Fejedelmek tifztelni a-
karák, kedvefen fogadá. Az-oká-
ért minden fzorgalmatoísággal ké-
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feitvéa magát, hogy az ekenddt í 
űdöre, erős fegyveres válogat^ 
vitézivel jelen lehetne : az Urakat j 
és Németséget Orfzág gyűlésébe I 
hivatá, nem tsak hogy meg-jele* 
tse nékik , e' rendbéli fzándékát í 
és az Orfzág dolgait nékik ajánfe-
hanem, hogy annak gond-vifeléft 
módgyáról-is tanátsot tartson, mi. 
képpen kellene az Orfzágra gondot 
vifelniek, jelen nem létében: és hogy 
meg-erőíííttené az ó tanátsokkal/ i 
mi illendób' volna a' végre, hogy 
a' közönséges jóknak fzolgálcataíi 
femmiben meg ne fogyatkoznának! 

66. És mint-hogy el-rendelte 
vala magában, hogy az ó kéc óc 
t sé t , a' Géjza Király fiait maga-
val el-vigye , kiket hólta-után a' 
Királyi korona illet vala: vagyO. 
ért , hogy hadi mefterségre, és vi
tézségre akarta ókét tanítani, és 
hogy a' kényeíségtől, tefti ártal
mas nyugodalomtól, egy-kevés 
ideig őket el-fzaka(zt;aná, vagy pe
dig azért, mivel nem meri vala 6-
ket házokban el - hagyni, mefzfze 
földre távozván, hogyne taiámfidfc 
előtt a' Királyi koronára vágyódná
nak^ ' mint fzoktak azok tselekedni, 
kiknek ahoz kózelb'való reménségá 
vagyon: noha i'már ki-jelentettevól« 
na akarattyát, mellyikét kevánnáa' 
meg-nevezett két Őttsei közöl, hól
ta-után orízáglani, midőn azt ren
deke volna, hogy a1 nagyobbik, tud-
ni-ilíik Kálmán ., mint kemény 
elméjű, és igen haragos terméfzé' 
cfi ifiú, vegye-fel a 'Klér ikát , és 
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kéfzittse magát a' Papi Szent ren
deknek fel-vételére, hogy Pöfp&ki 
méltóságra emeltethefsék, a' vég
re , hogy a' Szent rendekre*, és egy-, 
házi méltóságra nézve, lenne íze-
lideb', és kellemetesb'. 

67- A' máíik pedig tudni-illik 
Almus, ki kiffebbik volt, de Szent 
Láfzlónak igen tetfzett,, mint kel
lemetesb' erkölcsű, a'Királyi izék
ben helyheztefsék 6 utánna. De 
Kálmán azt meg-ér tvén , hogy 
a Papi életre, és a' Szent rendek
nek fel - vételére ne erőltethetnék,.. 
el-akará magát rejteni, és egy éj
jel némellyekkel, kik magokat_s 

__6 hozzá adták vala, Lengyel -Or-
fzág felé fzalada , melly dolog igen 
nagy fzivbéli fajdalmát fzerze Szent 
Láfzló Királynak. Mingyárt más 
búsúláfa-is következek néki, mi
vel egy nénnye Ottó nevű Feje
delemnek adatott volt házas - tár-
sál , tudni-illik a' Murvák Hertze-
gének, ki a mint fellyeb' meg-mon-
dók, fok fegyveres néppel jött volt 
C'gétségére Géjzának , mikor Sa
lamontól igen kegyetlenül üldöz
tetnék. E' Fejedelemtől két fia 
maradott, vala az 6 nénnyének, ki
ket mint fzerelmes attyaftait Szent 
Láfzló igen fzeretett, és az egygyi-
ket a' Szent Főidnek meg- vételére 
hivá, ki midőn engedelmes akar
ván lenni , oda menni kéfzfilne; 

- véleclen&i ki-verettetek a'maga bi* 
-- rodalmából Tseh- Orfzágnak Királ-

•lya-által, ki hafonló-képpen közel 
való attyafia vók ez jfiúnak. Az-
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okáért mingyárt Szent Láfzló Ki
rályhoz folyatnék, ki mivel-hogy 
igeit kőtelefnek ifméré magát len
ni , hogy őtet minden módon meg-
fegéttse, mind az Anyának érde
miérc, mind pedig a' vér-ízerétie 
való atyafiságért. Minden mu
latság - nélkül, más rend-béli dol
gokat félre tévén, nagy flettséggel 
a' Tseh-Orfzági Király ellen fordi- , 
tá fegyverét. De tsak alig mehe-
te-bé annak az Orfzágnak határiba , 
nagy fájdalmas betegségtől kezde 
ízorongattatni, ^honnét meg-ifmér-
vén , hogy az tlr Iften , ki akarná 
őtet e' világból venni: el - rendelé 
magában, hogy az 6 által-menését, 
leg-fzentebben , és Ifteaeífebbben , 
a' mint lehetne , véghez vinné , 
tellyefséggel tsak a' minden jók
nak kút-fejéhez, a' Mindenható Úr 
Iftenhez ragafzkodván. 

68. Annak-okáért mentői ha-
maréb' igyekezék az őttsét Kál
mánt vifzfza - hivatni, és le-tsen-
deíiteni, hogy ő-miatta üj háború
ság az Orfzágban ne támadna: és 
az-ucán mindeneknek nyilván meg
jelenté , hogy Álmus Géjzának 
kiffebbik fia , ő éretce a1 Király
ságra' meg-koronáztafsék. Annak
felette meg-parantsolá, hogy az 6 
tulajdon kerefményi, és jofzági a' 
Szent-egyházakra, és a' Szerzete-
féknek Kalaftromira el-o(ztaíTanakj 
úgy annyira, hogy nem volt Tem
plom , vagy más hely Iftennek tifz-
tefségére fzenceltecetc az Orfzág
ban , melly a' Szent Láfzló Király 
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kónyórfileceíségének valami gyü
mölcsét nem érzette volna. Mi-
nek-utánna ezekec a' dolgokat igen 
fzépen el-rendelte volna, a1 Szene 
Szakramentomoktól meg-erőílíttet-
vén , tellyes fzivéböl , és lelkéből 
Ifleni dolgokban fbglaiá magát; 
befzélgetvén , és elmélkedvén az 
őrök életnek boldogságáról; mel
lyen olly édesdeden cselekefzik va-
•la; és a' felél elmélkedvén, fzivé-
nek olly nagy őr&méc, 's gyönyö
rűségét mutattya vala, hogy im
már láttatnék a' Mennyei dicsöfség-
ben örvendezni: és így midőn o-
ránkénc inkáb' nevekednék a' be-
tegséknek nehézsége, laffan laffan 
iheg-fbfztatván tefti erejétől, lelkét 
az Iíiennek kezeiben ajánlá, a' íe-
ízaletet mellyéhez fcoritván, mel-
lyet utolsó órájában-is mindenkor 
kezeiben akara tarcani ( a' mint Sz. 
Agofton Doktoris kévánta) hogy 
6 Meg-váltó Kriftus Jésusnak kar
jai kőzött akarna meghalni; mi
velhogy mindenkor azon igyeke
zett, hogy az ő Szent karjai kő
zött éllyen, nagy erős reménség-
tól fel-gerjedvén, mellyet az Iften-
nek nagy irgalmafságarúl fzivében 
hellyheztetett vala. 

6$. E' Ditsőfséges Szene Ki
rálynak halála volt Kriftus Urunk
nak iopy. eíztendejében : Orfzág-
lásának pedig [9-dik eíztendejében. 
Minek-utánna e' Szent Királynak 
halála ki-hirhedék, ki nem mond
hatni, melly nagy firáfok, ésjajga-
táfok hallattanak mindenütt az Or-
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íz-ágban; némellyek kialtyalc vak. 
Megy hólt az hazánknak kegyes^ 
tya : Oda vagyon a' Tzegényeki^ 
oltalmazója : némellyek pedig » 
mondgyák vala, hogy az Orfej. 
el-vefztette nagy erős Bátyájj^ 
az ellenségek-ellen : és így olly j& 
zőnséges volt a' firajom, hogy feil, 
ki nem volt , a' ki valami kWsá | 
jelekkel fzivének fajdalmát neta 
mutatta volna : a' íiralom petf» j 
közönséggel három egéíz é&enh 
deig tartott, és az ödó alatt femtá j 
tefti vigafságot be nem vettek j 
meg-fzöntek minden játékok, mvr • 
latságok , és tántzoláíbk j úgy an-! 
nyira, hogy a' mint a' fzeretet,roel-1 
lyel Szent Láfzló Királyt minőn. | 
jan kedvellették , ki-mondhatatlaii I 
nagy volt, úgy a'fzivbéli rajdalorrt- j 
i s , mellyet minnyájan fzenvedcek ! 
az ó haláláért. j 

70. tlgyan-is nagy tsudálkozás-1 
ra méltó dolog, és minden Feje
delmeknek például adatott, hogy 
jól-lehet az igafságnA fzolgaltaá-
sában, igen hiven, és fzorgalma-
tollon el-járt; gyakran forgatván 
ama vertét fzájában: Pfal. I0f. 
Boldogok, a' kik meg-őrizik az ke
letet , és igafságot tselekefznek_9 
minden udőben. Melly dolog kii-
zőnséggel nem cetfzik azoknak, 
kik gonoPzúl élnek; mindaz - által 
úgy tselekedett Szent Láfzló Király, 
hogy-fem éltében, fem hólta-után, 
fenki nem hallatott, ki igazán el-, 
lene morgolódhatott, vagy pana-
fzolkodhatott volna. Sót fokán 
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az 6 nevének eredetére tekéntvén , 
azt mondották, hogy a' cselekede
ti igen egygyeznek a' nevével; 
mivel-hogy az 6 neve deákul: La-
difzlaus, amaz kéc fzóból fzárma-
zott: Laudis luus, azaz: Dicséret
nek ditsérete, mellyen azt érthetni, 
hogy az Iftentől kiválc-képpen va
ló módon adacott a' népeknek. Az-
okáérc igen illendő dolog vólc, hogy 
olly igen cifzteltefsék , és nagyra 
bőtsökefsék minden emberektől. 

7 1 . Bizonyára illy nagy Királyi, 
és igen ritka jóságos tselekede-
tek kőzött , mellyekben magát 
gyakorlottá, kettő volt , mellyek 
kiválc-képpen fel-ékefitették őcec; 
és az Iften fzine- előtt olly kedvet 
s é , és fzerelmeceísé cecték. Első 
az ő tsudálacos buzgó ájtatofsága 
az Iftenhez : és mivel az ájtacofsag 
femmi nem egyéb, hanem az aka
ratnak ferénysége, és hajlandósága 
minden jó dolgokra, meilyek az 
Illeni fzolgálathoz cartózandók: 
melly jó akarac lcg-fó-képpen fzár-
mazik az imádságoknak, és men
nyei dolgokról való elmélkedéfek-
nek gyakorlásából; innét vagyon, 
hogy 6 olly igen ízorgalmatos 
volt, és pUy elő-menetek tecc vólc 
az imádságban; és belső erejéc, 
és érzékenységéc olly rendeden car-
totta, és igazgatta, hogy femmi 
foglaiacoísági hadakozáfnak idején, 
vagy pedig békefséges üdóben való 
Orfzág dolgai, az Ifteni dolgoknak 
elmélkedésétől őcet meg nem tar
tóztathatták : sőc inkáb' azokban 

Király élete. 829 
nagyob' okokat fzókott vala ta
lálni az imádságra, és Iftenhez va
ló folyamodásra: úgyannyira, hogy 
minden helyeken , minden ödók-
ben, és minden aíkalmacofságok-
ban , igen jól tudta mzgát az Ifién 
ákaractya, és tórvénye-fzerént vifel-
ni, és alkalmaztatni. 

72. Mikor pedig foglaiacoísági 
nem voltak, és nagyob' nyugo
dalommal, és buzgósággal foglal
hatta magát az Itteni imádságok
ban , úgy el-merúk a' Mennyei di-
tsőfségnek elmélkedésében, hogy 
lélekben el-ragattatván, minden_» 
tefti érzékenységtől meg-fofztarotc, 
és tagjak, mint az hók, meg nem 
mozdicotta ; és így imádkozván, 
láttatott néha, hogy fzép fények 
ségben, jó darab ideig magaíTan fel
emeltetett a' földről. Bé-tellyeíi-
tette ő Kriítus Urunknak ama 
modásác: Szűkség mindenkor imád-
kőzni, és meg nem fogyatkozni: 
mivel-hogy tellyes életében , nem 
vált olly dolog , mellyet inkáb"" 
gyakoriotc volna az imádságnál, 
az elméjéc mindenkor fel-emelve 
tartván az Iftenhez. 

73. A' máfik jóságos tseleke-
dece, melly ótet igen kellemetefsé, 
és fzerelmetefsé tette az Iftennek fzi-
ne-előtt, volt az ó fzép erkölcsi
nek tekélletefsége, és életének cifz-
tasága, melly ec mindenkor minden 
motsok-nélköil meg-akart tartani, 
minden ízemcelenségtól , gonofz 
kévánságtól, és buja indulatoktól: 
melly dolog annyival ritkáb' a' Fe-

Mmm mm 3 jedel-



8 3 o Szent Láfzló 
jedelmekben, a' mint hogy 6k na-
gyob' alkalmatofságokban forog
nak , és bőséges tefti gynyörösé-
gekben élhetnek. Noha Bonfinius 
azt vélte, hogy Szent LáTzló Ki
rálynak is vók íeíesége, bizonyos 
koporsó felett való iráítól indíttat
ván , melly a' Befzprimi Templom
ban találtatott, a'Láfzló Királyné, 
és tob' Királynék temetéfe felett 
helyheztetve. Annak - íelette azt-
is mondgya Bonfinius, hogy a'leá
nya a' Görög Tsáízárának, Kom-
nénus Emmanuelnek adatott volt há
zas-társul: mindaz-ákal hajói meg-
gondollyuk a' Koporsó felett való 
íráft,. mellyett 6 e lö-boz, világof-
fon ki-tetíztk , hogy azzal femmit 
nem próbálhat; melly ez igékkel 
vagyon: Ladislai y SanBiffiinorum 
Pa?j7wmceRegnni-Confortiumbk offa 
quUfcunt: elsőbben, mert nem tsak 
egy Királynak, hanem kettőnek, 
's háromnak-is vók neve Láfzló ; 
annak-feíeue, annak az Iráfhak fza-
vai íclettéb' homályotok, és nem 
adhatnak bizonyos értelmet. 

74. A' mi azt illeti , hogy a' 
Jéúnyác Erománuel Görög Tsáfzár 
vette volna magának házas-társul j 
ha az ád&köt meg-gondollyuk, és 
Sízve - vettytik , a' mit Bonfinius 
töb' hiftorikufokkal befzéll, vilá-
goffon ki-tetfzik , hogy az igen tá
vúi vagyon az tgafságtóL Mivel 
a' mint az hiíiorikufok írásban had* 
ták az Emmánueí tsek-kedetit, azt-
is meg-irták, hogy ó ezer egy ízáz 
negyven egy eíztendóben válaíz-

Király élete. 
t á t o t t a ' Tsáfzárságra ; Szent Lá£. ! 
ló Király pedig az elótt meg-h61t 
negyven-hat efztendóvel. Az-oká-
ért Szent Láfzló Király tellyes éle-
tében meg - tartotta fz&zefségét 
mellyet, a'kik meg-tartottak, tud! 
gyük a' Szent írásból, melly drá
ga koronával, az Iften Orkágában • 
meg-koronáztattak; mellynek meg. 
tartásáért, és töb' jóságos tsele-
kedetekért, meílyekkel Szent Láfz-
ló Király igen tündöklött é vilá
gon, moít , és mind örökké nagy 
ditsöfséggel örvendezz Mennyeknek 
Orfzágában. 

75-. Az ö telte,, a 'mint még él
tében rendelte volt, Váradon te
mettetett, abban a'fzép Templom
ban , mellyett a' Boldogságos Szöz 
Máriának, Menny-Orfzág Királyné
jának tifztefségére épitett vók. A' 
temetés pedig nagy Királyi pom
pával , és fok fzép tzeremoniák-
kal fzoígáltatott; fok Pfifpók6k; 
Papok, és Szerzetes emberek; fok
kal tób* világi nagy Urak az egéíi 
Orfzágban lévó Németséggel jelen 
voltak: annak-felette a1 köz né> 
péknek fzámtalan fokasága, kik 
minden felöl oda gyökének, nagy 
buzgósággal kévánván látni, és tifz-
telni a' Szent Király teftét. 

f6. Mivel azért Szent Láfzló 
Király fzép erkölcsének tifztaságá-
val , és Kefefzcényi jóságos csele
kedeteknek tekélleceíségével meg-
érdemiette, hogy &rők hajléka le
gyei) Mennyeknek Orfzágában; úgy 
az Úr ííteii min gyárt jelét mutatá, 



Szent Láfzl 
ki-nyila tkoztatván az 6 fzolgájának 
ditsőíségét, fok tsuda-tételekkel, 
mellyek mingyárt halála-után kö
vetkezének. Midőn az 6 teltét 
Királyi pompával, egy nagy ízeke-
ren, Várad felé vinnék, mivel az 
út igen hofzízú vala , meg - kellé 
fzállaniok egy faluban nyugváfnak 
okáért -; ki fogván a' fzekérbőí a' 
lovakat, a1 íeregek-is meg-fzállá-
nak , magoknak, és a' barmoknak 
nyugodalmat adni. Es a' fzekér, 
mellyben a' Szent teíi vala, jó reg
gel tsak magáról meg-indúla, olíy 

1 nagy gyorfasággal, hogy az Őrizők 
f el-íerkenvén , és látván, hogy im
már távúi volna tolók, foha el nem 
érhetek, míglen meg nem álla a-
zon az hellyen, az hová kell vala 
temettetni: melly dolog a' mint bé-
t&k&tt minden embert tsudálko-
.záffal, úgy minnyájan el-hitték, 

! hogy az Iítennek titkos gond-vife-
ieséból , az Angyalok vitték őtec 
a' temető helyre. 

7J. Midőn nagy tiíztefséggel 
el-temettetik vala, más rsuda-is kö
vetkezek ; melly haíbnló - képpen 
meg-mutatá, melly igen meg-di-
ts&irtetett az S lelke Mennyeknek 
Orfzágában í a' gyönyörűséges jó 
illatnak alkallmatofságával, melly 
minden felé kí-terjedett vala az 6 
fzentséges teltéből ; rsierc midőn 
egy ember a' t&bbi kőzött ott ál
lana, nem tetfzik vala néki az a' 
gyönyörűséges jó-illat, söt nem jó 
ízagnak állítván azt lenni, nem aka-
rá azt el-hinni, noha minnyájan 

6 Király élete. $31 
tsudálkoznának rajtat de maga ká
rán tanúla, mert mingyárt a'ízájaa' 

• vállához tekeredek, és az álla úgy 0-
da ragada, hogy femmi-képpen meg 
nem mozdithattya vala; meg-iímé-
ré vétkét, efzére téré, és alázatos 
töredelmes fzivei, botsánatoc kér-
zén az Iítentől, és íegétségöl hi-
ván Szent Láfziót, midőn aláza-
toíTon kőnyórgene, érzé az ortzá-
ját vifzfza-térni hellyébe, mindaz-ál-
tal a' tsudának nagyob' bizonysá
gáért , bizonyos jegy marada-megi 
az állán , melly mindenkor meg-
látfzott; mellyet látván az embe
rek , igen tsudálkozának, és dicsői
tek az Iftent. 

2%• Az-ntán nem fok &dó múl
va más tsuda-tétellel-is akará az 
Iften , az 6 Szent fzolgáját meg
dicsőíteni , két embernek alkalma-
toíságával , kik egy - máflal, egy 
ezflft pohár végettverfengenek vala: 
egygyik azt mondotta, hogy zálog
ba adta volt azt ezűft poharat a' ma
iiknak ;• és a' máfik tagadván a! 
zálogot, erőfíti vala, hogy • az f: 

züfl: pohár régen az 6 igaz Oíié vúlfc. 
Az-okáért a' vetekedés törvényre 
kelé; nem tudván a' Biró végét 
fzakafztani, midőn fetn egygyik-
nek, fem máfiknak nem volna ele
gendő bizonysága; gondolába'mint 
afféle dologban fzokotc lenni, az 
Ktennek igaz Ítéletére hagyni, hogy 
a' Dicsőfséges Szent Láízló Király 
érdemiért, mutatna jelt 6 Szent-
Felsége, mellyiké légyen igafság-
fzerént; az -ezfift pohár tétefsék a 

Szent 



8 32 Szent Láfzló 
Szent Láízló koporsójára, és egy-
gyik kózíilók mennyen oda el-ven-
ni az t , mint tulajdon jófzágát, és, 
ha a' Szent valami ellenkezéfnek 
Jelét nem mutat tya, az ezflft po
harat mint tulajdonát magának tart-
hattya. Tetízék a' tanáts-roind a' 
két réíznek ; de fokkal inkái/ an
nak j a' ki igaz Ura vala a' pohár
nak, minc-hogy kivák-képpen való 
nagy bizodalma volt , hogy Szent 
Láfzló meg-okalmazná az 6 igafsá-
gá t ; • mivel azt az e2i\fi: poharat, 
Szent Láfzló ajándékozta vók az 
6 attyának* vitézségének jutalmá
ért , midőn otet az hadadban vi
tézül íiolgáka volna. íjfÜm-is tsa-
lattaték-meg, a' reménségtől^ inert 
elsőbben azhazug ember járulván a' 
koporsóhoz,el-veni az ezúft poharat, 
nünek-elótte a' kezével illetce volna 
minden tagjai meg-roerebedének, és 
azokat meg nem niozdithattya va
la. Az után a' pohárnak igaz U-
ra-is oda járúia, és azezöft poharat 
kezébe vévén, minden ellenkezés-
néikűl vifzíza-bozá. 

75). Az Úr iften ifmég ujjabban 
meg mútatá a' Szent Láízló Király 
dksőfségének nagy voltát; -mert el
sőbben meg-bönteté az hamis vak
merő5 bfioóít, a' Szentnek tiíztef-
ségét oltalmazván. Az-után pedig 
ugyan azon hazug iftentelen em
bert , a' Szentnek érdemiért, meg-
gyúgyicá, és meg-fzabadká érdem
lett nagy büntetésétől, midőn, tel-
lyes fzivébol meg-fíratván vétkeit, 
akzatoffon kőnyórge az Iftennek, 

Király élete. 
hogy néki botsáfla-meg g0nofz ^ 
ke i t , a' Szent Láfzló Király érde
miért. Tőb' tsuda - tételek-is k&. 
vetkeztenek mind hajáiának ideién 
mind pedig hólta-után í : A' vakok 
fzemek világát, sfiketek "halláft 
és egyéb fok - féle betegségben lé! 
vók , meg - gyógyúláft nyertek « 
Ifteotől,. a' Szent Láfzló Király ér. 
deme-ákal, ótet fegétségöl hivári" 
És mind a' moftani üdőig-is az j.' 
ften meg-akarta mutatni, a'mint 
a' Romai Martirologium bizony! 
ságot féfzen felőle, hogy mi-kép. 
pen e'Dksófséges Szent Királynak 
lelke, mint a' fényes nap , tündök
lik: Mennyeknek Orfzágában, úey 
a' világon tündöklik az ő ditsóísé-
ge „ a* fok tsuda-tételek által. 

go. Sőt még midőn e' világon 
élne-is, el-hitték az emberek, hogy 
az Ur Iften tsudálatos-képpen, az, 
ő hathatós imádságáért, éskőnyór.! 
géfiért, mutatta-meg nagy irgal-
rnafságát a' Magyarokhoz, kik nagy1 

ízorongacásban voltának a' táboro
zásba n : midőn Szent Láízló Király, 
űzvén 's kergetvén a' pogány ellen
ségeket , olly erdős hegyekre, és 
pufztákra ju ta , holott femmi éléit 
az ő vitézinek 's táborának, termé-
fzet-fzerént, nem fzerezhecett vol
na : annak-okáért ájtatos kőny&r-
géfivel- az Iftenhez folyamodván, 
mingyárt ízarvaíöknak , őzeknek, 
és egyéb vadaknak feregi, atagy 
csordái . elő - jővének , mellyekkel 
az egétz táborát meg-elégké. Gyó-
nyőröséges fris vizeket, kutaknak 

kecí-



Szent Salamon Király élete. 
kedves fzép forráfit, a' kemény kő-
fziklából k&ny6rgése - által hafon-
ló-képpen meg-nyerte az Iftentöl. 

81 . Midőn Erdélyben a'Tatárok 
ellen hadakoznék, ó általa meg-
gyÓzetttecének a' pogányok-, és mi* 
dón hátat fordítván el - akarnának 
fzaladni, hogy a' Szent Láízló Ki
rály vitézit az fizés kergetéftöl meg
tartóztathatnák , álnok tsalárdság-
gal ki - mondhatatlan nagy íumma 
pénzt hintetted fzéllyel a' mezőben, 
hogy midón a' Magyarok a' pénzen 
kapdofván , fel akarnák azt fzedni; 
ők vagy el-fzaladnának, vagy pe-
-dig ha látnák az alkalmatofságot, 
vifzfza - térvén V nagy dfthőíséggel 
a' Magyarokra rohannának : de a' 
Szent Láfzló kónyőrgéfe-ákal az a' 
fok pénz mind kővé válék. t i -
gyan azon hellyen a' Magyarok an-

I nak-utánna egy Kápolnát épitet-
» tek a' Szent Láízló tiíztefségére, és 

minden efztendóben Szent Láfzló 

Király napján, a- Keretztények fzép 
profzefzfxio járáfokkaljéslfteni dicsé
retekkel oda gyűlnek, Szent Misé
ke t , ésJPrédikátziókat halgatnak j 
ditsókvén ^ és magafztalván az Úr 
Iftent. Ezi az heh/ nem mefzfze 
vagyon Kolófvártól, ugyan Szent 
Láízlónak hívattatik. Némellyek 
azt mondgyák, hogy máfutt-is ha-
fo.nló-kppen kóvé vált a' pénz Sz. 
Láfzló könyörgésére: a'pogány el
lenségek pedig, az ö éles fegyve
rét el nem kerülhették. Illy fok 
tsuda tételektói fel-indittatván Har
madik Tzelefztinus Pápa, Sz. Láíz
ló Királyt a' Szentek Lajftromába 
fzámlálá , közel ízáz efztendővel 
hólta-után , 1191. eíztendőben, a* 
mint Natális Péter bizonságót té-

' fzen felöle : melly alkalmatoíság-
gal, ifmég ujjabban fok, és igen 
nagy tsudákaf tón az Ur Iften', 
hogy az' ö •" ftiv (zolgáját minden 
emberekkel inkáb' tifztelceíTe. 

Szent SALAMON Magyar - Orfzág 
Királlyának élete. 

1. CJÁlamon, első András Magyar-
kJ O rfzág Királlyának a' Rokfzo-

lai Hertzeg Agmunda nevű leányá
tól fzfiletett fia , négy efztendós-
nél kiíleb' lévén, Harmadik Hen-
jrik Tsáfzárnak Sofia nevn leányá
val mátkaságra, rendeltetett: és éle
tének ötödik eíztendejébden Ma-
gyar-Orízág Királlyának koronázta^ 
to t t , Orfzáglásában nagyob' idejfi 

Sxcmcfc Eictc. 

lévén, kfilőmb'-féle ízerentséket pró
bák. Sok gyözedelmekkel ditsöite-
te t t : a'Beízfzufok, és Bulgarufok Ma-
gyar-Orfzág ellen való kegyetlen dfi-
hőfségét. úgy fcneg - bofzfeúílotta , 
hogy még tsak veízedeltnéknek hír
mondó kóvettye-is vifzfza nem me-
hetett.DalmátziátjésHorvát-orízágöt 
a'Norifcufokcúl cl-vévén, a' Sógorá
nak Zolonáiröfaak, vifzíza-adta. 

Nnn nn* '' »• Sze-



8?4 Szent Edvárd Király élete; 
n. Szerentsédemb' vók az Ac-

tyafiaival, Géjzával > és Sz. Láíz-
tóval való hartzoláfa. Mert meg
fogattatván, és Vifegrád várában, 
fedztötvéa, tsudálatos-képpen volt 
•ízabadúláfa. Midőn a' Szene litván 
Király koporsójáról j kinek teftét 
fel-emeltetvén tiíztefségesb' helyre 
akarná Szent Láfzló Király hely-
heztetni, a' kó - táblát elób' meg 
nem mozdithatták , hogy-fem Sa
lamont fzabadoa nem botsátották 
•volna. Ugyan ö ellenek még - is 
kegyetlen hadat indítván, viízon-
tag meg'gy&zettétetti'és Ifteni lé
lektől fugallatván , a' világi dol
goknak hívságát meg-tanúlta , és 
titkon az hartzról el-fzaladott., a' 
koronát ? és a' fifakot le-tévén, a' 

vpufztábá nténe, az hol elsőbben 
' meg-ifméré, hogy fenki annál ból-

dögab' nem vóűía, mint a' kit a" 
világ gyűlölne. 

3. A' főid alatt való barlang 
ban^ lappangván , f&vek , és erdei 
almák vóítak az 6 é tke, a' fákji-V 
fzáraz levelei ágya, viz itala, vadat 
nak bőrei ruházattya. Szánedeá 
való böjtóléffel , és fanyarúsagssl 
a' teftét öldökölvén, éjjel, és nápp&l 
Iftennek könyörögvén , a1 vúksm 
lévő Szenteb' tempfomokot pi&, 
látogatta. Végezetre Stiriában^j 
Pola nevű varasban, mindeneknél 
ifméretlen lévén , életének végét 
találá. Holott az 6 Innepét min- I 
den efztendóben, Mind-Szent ta- f 
vában, Ifteni Szolofmával. meg-fet, j 
telik: és az ó tetemi tifztefségeffen 1 
helyheztetvé tartatnak. Az 6 éfe, 1 
te meg - vagyon a' Polai A:nya» 
fzent-egyháznak tulajdon Letzkéi- j 
ben , és a' Szent Láfeló Kiáíy j 
életében, a' minc felyeb' meg
látok. 

Szent EDVÁRD Király élete. 
I . O Z e n t Edvárd , ugyan Sz. Ed-

kJ várd Király, és Mártírnak 
unokája (ki t hogy Királlyá lenne 
íften Szent Brituáldnak lelki látás
ban meg-jelentette ) tiz eíztendős-
korában, Angliát rootá Dánufok-
kíá halálra kereftetvén, fzámki-ve. 
téfre kénízeritteték attyafiánal* 
Norrnánia Hertzegénél. Holott a' 
vétkeknek gyónyőrkodtetéü kö
zött életének tekélletefségével, és 
erkőksiriek ártadaaságával , ol-

lyanná tette magát , hogy mind*, 
nekaek tsudájára lenne. Még akkor 
túndéklött ő benne, Iftenhez," és lel
ki dolgokhoz tsudálatos ájtatofsága, 
Igen fzelid elméjű, és uralkodni ke-
vánáftóí idegen vók. Ki fzokta vak 
mondani: inkáb" akar Orfzág nél
kül lenni, mellyet fókáknak halá
la , és vérek ki-ontáfa-nélköl, m:g 
aem nyerhetni. 

a. Azon-közben meg-balván a' 
kegyeden tirannufok,- kik azattp 

H 



Szent Elvárd 
; fiai életét, és az Orfzágot el-vet-

téfc vala, vifzfza hivattacék hazá
ikba. Holot mindeneknek kévá-

• nására, és nagy Örömére az Orízk-
,y got meg-nyervén, ellenségi harag 

nyomdokinak el-törlésére tellyef-
séggel igyekezék. El - kezdvén a' 
Szent dolgokon, és a' Szentek Tem
plomin : mellyek kózfil némellye-
ket fuadamentomiból ujjsnnan ra-

• katott: rnáfokat meg-épitett, ízép-
.jövedelmekkel, és privilégiumok-

; kai meg-ajándékqzott: kivált-kép-
pen arra igyekezvén, hogy az el-
efett régi ájtatofság meg-ujíttatnék. 
A' fó- rendektől házafságra kéníze-
rittetvén, közónségeífen irják, hogy 
fzfiz jegyefsével fz&zeíségét meg
tartotta az házafságban. Oliy nagy 
volt ö- benne a' fzeretet a* Kriftus-
hoz , és az igaz hithez, hogy néha 

•, a'Szent Misének áldozatiban, Itte
ni fényefséggel tündöklő Kriftust 
látni meg-érdemlette. Az árvák
hoz, özvegyekhez, és fzükólkó-
dÖkhőz nagy fzeretetéérc, azok_» 
Attyának kózőnségeuen • mondatik 
vala_s. 

3. Profétáláfnak lelkével vilá-
goíktatván, Anglia-Orfzágnak jö
vendő állapottyáról , fokát meg
mondott Azt - is leg - elsőbben, 
hogy a' tengerben el-merülő Dá-

Király élete. f jf-
nuíok Királyának halálát, midőn 
Angliára bé-robanni akarván, a* 
vitézi fegyveres hajóba bé-menne, 
azon órában, mellybeti tőrtént, I-
fteni iátásbóí, meg-értette. Szene 
János Apóitok, és Eyangeliftat 
igen tiízteke; íemmit fenkinek * 
ki az 6 nevével ké r t , meg nem ta
gadván. Ki midőn fzakadozotE 
ruhában maga nevével alamifnác 
kért volna ő tóle, nem lévén fo
lyó pénz nála, kezének ujjáról a' 
gyűrűt el-vévén, néki adá, mel-
lyet Szent János nem fokkal az
után Edvárdnak vifzíza-külde, kö
vetkezendő halálának napját meg* 
izenvén. Az-okáért a* Siöent Ki
rály , magáért imádságot tétet
ni rendelvén, a Szent Evangéliftá~ 
tói eleve meg - mondatott napon , 
V világból ki-muk ájtatolTon, io66< 
eíztendöben. Ki fok tsudákkal 
világoskodott, Harmadik Sándor 
Pápa a' Szentek közébe bé-irá. Az 
Ő emlékezetét Xí. Innotzentzius az 
egéfz Anya-fzent-egyházban ízentel-
tetni meg-parantsoka,azon a'nagon, 
mellyen holta-után harmintz hac 
efztendővel, az ó tefte által- vite
tett , rothadás-nélkM, és gyönyö
rűséges illatot terjefztvén találta-* 
tott. 

Nnnnn a , . Szene 



8 3 6 Szent Kafzimirus Magyar Király élete, 

Sz. KÁSZIMIRUS Magyar-Orfzágnak vk 
lafztott Királlyá Harmadik Kafzimirus Lengyd-OK 

ízágnak Királlyá Fia élete. 

séget ígérvén néki a' Pruízfziai hada. 
kozásban, és annak-felette holta" 
után az Orízágot. „ 

a. Szene Kaíiimirus még gyet, 
mekségében, nagy reménségnekj 
fzép jeleit adá, mit volna tseleke. 
dendö nagy korában. Kivált-kép. 
pen pedig a' többi kőzóct két do
logban világos jelét adá az 6 ke
gyes elméjének, és jóra való 'haj. 
landóságknak. Egygyik az Ó csudá
latos ájtatofsága, és Ifteni félelme 
volt, melly 6 benne láttatik vak; 
mivel-hogy midőn még tsak tsfi. 
tsömős gyermetske volna, halván 
máfoktól a' Jésus , és Mária nevét, 
igen vigad vala; és mihent a' nyel
ve meg-óldaték a' fzólláfra, ezeket 
a' Szentséges neveket nagy édes
deden Szájában kezdé forgatni: és 
a" néki rendeltt imádságokat; igea 
könnyen meg - tanúiá , és azokat 
olly nagy ájtatofsággal mondgya 
vala , hogy a' kik látták , csudál-, 
kozván jövendölték felöle, melly 
nagy Szent léendó volna. A' 
máfik volt, mivel olly nagy kö-
nyöruletefségéc mutatta a' fzegé-
nyékhez, hogy a' mit kezébe ve-
hetett, órómeíl nékik adta: úgy 
annyira, hogy ezekkel a' két jeles 
dolgokkal, olly ájtatosnak, és ke
gyeinek mutattya vala magát, hogy 

Ifinek 

Pikus Ranuntzius? Pármai Doktor
áltai meg-iratott. 

l, C*ZeiRt Kaízimirus Harmadik Ka-
i 3 fzimirufnak Lengyel-Orfzág-

Kirallyának fia volt, az Annya Er-
sébet Auíztriai Máfodik Albert Tsá-
fzárnak leánya volt. Hlyen Atyá
nak , és Anyának hát fiai közfii má
fodik fz&lötc volt, kinek még hét 
húgai voltának. De a' mint ide
jével a'többinél elsöb' volt, úgy 
minden jóságos tselekedeteknek_» 
rendével mind azokat fokkal fellyfil 
haladta. Krakóban az Orfzágnak 
Fó-váraísában ízületek, Mind-Szent 
havának f. napján, I4J8- etztendö-
ben. Az ö fzfiletéfe annál nagyob' 
örömet hozott, és jó fzerentsés-
nek keltetett, mennél fzereatsésb', 
és bóldogab' űdóben lett; mivel
hogy két jeles, és örvendetes do
loggal volt egybe - kaptsolva, mel-
lyek azon órában az Orfzágnak 
nagy hafznára , és előmenetelére 
lettének. Első volt, mivel a' Ki
rály az ő Attya Prufzfziában a' Né
meteket meg-gyözé, kik ellen ret
tenetes hadakat vifel vala. Máfo
dik volt, mert Pogebratzius György 
Tseh - Orízágnak válafztotx Királ
lyá , igen kedves követet külde az 
Attyához, nagy köteles barátságot 
akarván ízerzeni ő-véle^ fok fegét-



Szent Kafzimirus Maj 
ennek a' piros hajnalnak fényefsé-
gér&l , könnyen meg-érthették , 
meily nagy vilagofskg vúlna követ-

'•• kezendó az ő napjának dél-korá-
f ban_s. 

3. . Mihent Szent Kafzimirus hat 
efztendöt el - c61tócc volna , melly 
fidóben a' kisdedek kőzönségeíTen 
(zokta'k okofsággal élni, és jóra, 
vagy gonofzra kezdenek hajlani; 

• tudós, okos, és,jó erk&ltsu Pré-
tzeptoroknak gond-vifeléfe alá ada-

,, téte, hogy némellyek jó , .és Szent 
erkölcsökre, és azokra a' jóságos 
cselekedetekre , mellyek olly mél
tóságos Fejedelemhez illendők vol
nának , canitanák ótet: némellyek 
pedig irás cudáfra, és tób' nyel
veknek meg-értésére, és fzollására 
oktatnák. Mind egygyikben , 's 
mind máűkban , kevés fidö alatt 

', olly igen elö - ment , hogy mind 
azok a' dolgok, mellyeket meg-ta-
núlc, úgy látízottak, mintha nem 

" volnának elegendók az ö értel
mének bé - tellyeíltésére : olly éles 
elméjű, nagy fzivö, nyájas, bátor
ságos , és mindenek-felett tifzcaság 
fzeretö volt, és kivált-képpen va
ló mennyei malafztal, midőn okof
sággal kezdett élni, meg-áldatott 
volt az IftentŐl , az igaz Kerefz-
téhyi hitnek meg-tartására; mivel
hogy olly tsudálatos dolgokat tse-
lekefzik vala, mellyek még nagy 

* üdős emberekben-is tekéncecefek 
• voltak volna. 
I 4. Midőn Szent Kafzimiras in-
í káb' nevekednék, és nagyob* elö-

;yar Király életed $ 57 
menetelt tenne a' Kerefetényi jó
ságos tselekedeteknek tekélleteP 
ségében, és a'Szent életnek na
gyob' illattyát adnái nem késék 
az ördög, ki meg-irigylé, hogy ez 
ifiatska olly erős lépéfekkel me
gyén vala az úton , melly az őrök 
életre vízen ; alkalmacofságot tá-
mafztani, mellyel félben Tzakafzt-
hatná , avagy leg-aláb' meg-nehe-
zithetné folyását az ő Szent gon
dolatinak, és igyekezetének, mel
lyek tellyefséggel mennyei dolgok
ra fordultának vala. Az fidöbea 
Pogebrátzius György Tseh-Orfzágí 
Király , kiről fellyeb' emlékezetet 
tettünk, meg-hala. Kafzimirus Ki
rály igafságát támafztá, nem tsak 
Tseh-Orfzágnak, hanem Magyar-
Orfzágnak koronájához-is, melly 6 
néki- vala a' feleségére nézve, ki 
actyafia volt Lafzló Királynak, ki 
igazán birta mind egygyik 's mind 
a' máíik Orfzágot, kinek fiai nem 
lévén halála-után, Tseh - Orfzágot 
a' meg-nevezett György el-foglalca 
vala: Magyar-Orízág pedig Korvi-
nus Mátyáfnak adatott volt. Mint
hogy az első fzőlótt fiát Uladis-
lauft Tseh-Orfzágnak Királlyává 
válafztotta vala , noha Mátyás a' 
Magyarok Királlyá minden módon 
meg akarta őtet ellenzeni. 

f. Történek , hogy riagyob' 
réíze a' Magyaroknak, el-unakoz-
ván az hadakozás miatt, meg-akarák 
vetni Mátyás Királyt, és talám 
némellyek azt-is gondolván, hogy 
Kafzimirufnak .Lengyel-Orfzág Ki-

Nnnnn 3 rállyá-
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jállyának igafsága volna Magyar-
Orízághoz, ki-íuvák az 6 máfodik 
fzul5tt fiát Sz. Kafzimiruft , és Ki
rállyá válafzták otet. Honnét Ka-
feimiras Király nagy órómmel hoz
zá kapafztkodván ez álkalmatofság-
hoz, el-kéízicé a' fikc; ki még csak 
tizen - harmadik ef?tendöbe fordult 
vala, 1471. efztendöben, és el-
kőldé ócet nagy hadi er&s feregek-
kel , mellyekét vaftag vicéz Kapi
tányok igazgatnak vala , kiknek 
okos értelmek, és tanátsok által 
az ifiú Kafzimirus magát, hadait, 
és Magyar-Qrízágot igazgatná: ki 
jól - lehet terméfzete - fzerént ide
gen volt afféle hadakozáíökcól, és 
inkáb' fzerette a' tsendes békefsé-
ges életet, mint az 6 Szent igyeke
zetéhez illendőbbet, mindaz-általj 
hogy az Attyának engedelmes lé
gyen , el - indúla nagy bátorsággal 
Magyar - Orfzág felé , az hová 
bé-menvéti, mingyárt némelly he
lyeket meg - erölite annak hatá
riban , hogy mindenkor ha fzök-
ség kévánná, bátorságoffon ki-me-
feetne az Orfzágból, 's mikor kí 
vántatnék bé-is jöhetne. Az-után 
igen nagy órőmmel a' Magyarok
kal egyetembe, kik minden íeiól, 
nagy órvendecefségnek jeleivel, 6-
hozzá jónek vala, által - menvén, 
minden ellenzés - nélkül Nyittráig 
mene, melly váras kózel a5 Duná
hoz , Efztergom, és Nagy-Szombat 
két nevezetes fó - várashoz , hogy 
onnan minden felé az hová kéván-
tatnék bátorságoíToa el - mehetne: 

Magyar Király élete. 
ét ott várja Vala a' Magyar-Orfö 
gi nagy Urakat, kik őtet ki - hit" 
ták vol t , hogy tolok el -veheífe* 
a' mit néki Ígértek vala. ' 

6. Azon-közbe Mátyás Király 
ki nem volt reft az hadi kéfzfiletre' 
és mind azoksak meg-fzerzésére' 
mellyek kévántatnának olly ^J, 
ütközetre; egybe-gy&jtvén mbdS 
erejét, mennél jobban Iehete, az 
ifiú Kafzimirus .ellen jóve, és'er&j 
fegyverével meg-zabolázván a'Len. 
gyeteknek nagy méréfzségekec, kik 
minden felé ki-útvén nagy tsapá-
fokát téfznek vala ? az - után mi 
(térséggel éle, mellyben, mivel igen 
okos, és éles elméjű Fejedelem vaia 
máfokat felyól haladott. Mivel-hogy 
minden elég - tétellel j mellyek ké-
vántatnak vala, és fok ígéretekkel, 
meíterséges hizelkedéfekkel, meg 
nem ízunék le - tsendeCteni , és 
édesdeden magához vifzfza - téríteni , 
azoknak a nagy Uraknak fzivekec, 
kik ellene pártot fitvén , fel • tá
madtak vala. Melly mefterség tsu- ! 
dálatos dolgot fzerze; mivel-hogy j 
minnyájan le-tsendefedének, és ma- j 
gokat meg-alázván, 6 hozzá vifz- j 
fza-menének, el-annyira, hogy Ka-
ízimirus nem tsak heába vára azo
k a t , kik ótec (égetették, és néki 
aranyas hegyeket ígértek vala, ha-
nem azoktol-is, kik ótet követték, 
ei-hagyatcaték; egy kellemetes ígé
retnek alkalmatoíságával, melly.ec. 
ki - hirdettetvén Mátyás Király, 
igen nagy haiznára íordúla .uésir: 
mellyel mindeneknek 6-ellene tea 

http://melly.ec


Szent Kafziímriís M< 
rétkeket kegyelmeden tne|-enge* 
dé, ha bizonyos fid&nek folyáía a-
latc, Kiráílyökhoz való engedel-
mefségre viízfza-térnének. 

7. Honnét Kafzimirus meg-tsu* 
fokatván a'reménségtől, melly né
ki adatott vala, nem kezde biza
kodni, hogy magát meg-oltalmaz-

; hatna, mivel Magyar - Orfzágnak 
: közepette találtatik vala, és íegétsé-
; get tsak egy felól fem várhatott; 
I akárhová tekéntett, mindenütt az 

6 ellenségének rettenetes hadi fere-
git fzemléke : az 6 ellenségének 
hatalmas tábora naponként öregbe-
dect, és a' mezőt éppen el-fbglalta. 
Az-okáért Kaízimirus kénfzerítte-
ték bé-menni Nyitra várafsába, és 
ottan magát meg-erMIteni, hogy 
jobban ellent klhafíon, és az ellen-

, ségeknek fok rendbeli kegyetlen 
ötkőzetitől magát meg óltalmaz-
haíTa. De mingyárt efzébe vévé , 
hogy nagyob* ínségre jutott vol
na , mind az éléfnek fzfikségéért, 
melly annál nehezeb' volt , mivel 
a* váras-bélieket-is táplálni kellett; 

; mind pedig, hogy magát olly hely
re tette vala, holott tudta, hogy 
vagy meg-őletnék , vagy pedig fog-

: ságba efnék. Mivel - hogy a' Feje
delemnek ( kinek fején fbrdúl-meg 
minden dolog) nem kell magát 
©Ily hellyre rekefzteni, holott kö
rül - vétetvén az ellenségektől, 
maga fzeméllye-fzerént nagy vefze-
delemben forogjon Az - okáért 
azoktól a' Kapitányoktói tanátsol-
tacvíin j, kik leg-fó-képpen igazgat 

igyar Kiráíy- élete. § j £ 
ták az ő hadait, hogy a'maga íze* 
méilyét bátorságos helyre venné el
sőbben , minek-elótte az 6 útai el-
rekeíztetnének , • és a' váras épper*. 
környfil-vécetnék az ellenségektől, 
Mingyárt hadainak nagyob' réfzé-
vel el-méne, négy ezer válogatott 
vitézeket hagyván Nitra várafiá
nak meg-tartására, egy okos erős 
Kapitánynak gond-vííeléfe alatt, a' 
végre, hogy azt az er&fséget mind 
addig meg-tartanák, még a' Király
tól az Attyától más rendelés jöne: 
azt állítván, hogy ollyan módon, 
Magyar - Orfzágnak birodalmában „ 
némú-nému-képpen a' lábait még 
meg-tarthatná, mellyet akkor fze-
méllyé - fzerér>t kénfzerittetik vala. 
el-hagyni. 

8. Ez a5 vifzfea menerel-is vég-, 
be nem mehetett bizonyos kár, és 
ártalom-nélk&l; nem azért, hogy 
fzorongattatott volna Mátyás Ki* 
rálytól, ki nem, hogy meg-gátolta 
volna, s&t inkáb' kegyelmefTen_* 
utat adott a' Lengyeleknek a' íza-
ladáfra ; hanem 3' vitézek enge* 
detlenségekért, kik a' nagy éhség
től felettéb' fzorongattatván, úgy 
látízott nékik , mintha íanyará 
tőmlőtzből fzabaduitanak volna 
k i ; a' nagy fzfikségtól kéfifzerk-
tetvén , ném&-ném&-képpen ma
gokról-is el-feiejtkezének, és raga-
damányokraj foíztáfokra rendetle
nül vetemedének, és az-okáért b> 
vatallyokban a' Zá&lők alatt meg 
nem tartóztathatnak vala, úgy-an-
nyira, hogy fokán ütőz&lőfc a' pa-

raízc 
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rafec népekc&l meg-61ettétcek, né-
mellyek pedig igen meg-febeQctet-
tek. Mindaz-által Szent Kafzimirus 
kevés napok alatt viízíza - méné 
Lengyel-Orfeágnak határiba, és on
nét a' Királynak az 6 Attyának , 
a' maga fzerentsétlen hadakozásá
ról hirt kfilde , új rendeléft várván 
o-tóle , mic kelíefsék tselekedni. 
Meg - értvén e' dolgot minden re-
ménsége - ellen Kafzimirus Király , ' 
olly nagy fzomorú keferúség el-
fogá ízivét, hogy akkor nem tud-
gya vala mit kellene tselekedni. 
Honnét azon-kőzbe ama Kapitány, 
líi négy ezer válogatott erós vité
zekkel Nyitra várafsának meg-tar-
tására hagyatott vala , látván, 
hogy femmi fegétség nem jóne, 
hogy á' vitézeket mind el ne veíz-
tenéj kik immár éhei halnak vala 
meg, kénízeritteték meg-adni a' 
várait , illendő kótéíeket tévén 
Máttyás Királlyal. 

9. Mellyethaíönló-képpen meg
értvén Kafzimirus a' Lengyelek Ki
rállyá , minden reménségét el-veíz-
té Magyar - Orfzághoz : az-okáért 
haza hivá a' fiát. De midón az 
ifiú Kafzimirus haza menne, paran-
tsolat érkezek az Attyától, hogy 
roaradna-meg egy Kaftélyban, há
rom mélly-fóidnire Krakon kivöl. 
Ezt akará tselekedni- a' Király, 
vagy azért, hogy könnyebben eny-
hicheffe fzivének fájdalmát, mel-
Syec érzett Magyar-Orfzágérc való 
fzerentsédén hadakozásáért ; olly 
laamar nem botsátván maga ekjé-

Víagyar Király élete; 
be a' fiát, hogy he látná azt fze. 
mei-elótt állani, ki olly fzerentséc. 
len hadakozáfnak emlékezetétmee' 
ujitaná: avagy pedig azért, hogy 
illyen módon akarta ki-6nteni hara. 
gos búsulásának indulattyát, fflei* 
lyet a" fia-ellen, és azok ellen, kik 
a' fiát igazgatták fzivébe vett volt 
noha a' rendbéli fzerentsétlenseV 
nek ók nem voltak oka. A' mint 
gyakran tselekefznek a' Fejedel
mek , kikiaek ha valami dolgok 
mellyet ízolgájokra bíztak, noha" 1 
a' fzolga reftségét, avagy más rend. I 
béli fogyatkozását okúi nem vetne- '* 
tik , mindaz-által kegyes fzemtne! j 
azt nem nézhetik , sót gyűlölik j 
ha nem fzeméllyét, leg - aláb' rofz 
fzerentséjét annak á' ízolgkuak. j 

10. Honnét ez a' kemény ts&. 
lekedete a' Királynak , úgy által, 
véré fzivét a fiának, hogy fzégyen. 
létében nem-is mer vala máfok ele
jébe menni. Az-okáért magában 
fzálván, és az emberi dolgoknak ál-
hatatlanságát jól meg - gondolván, 
el-tekéllé magában, hogy afféle ke
vés ideig tartó, és tsak hamar el. 
mulandó világi dolgokhoz foha nem 
xagafikodik, hanem tsak a' Men* 
nyei jókat, mellyek mind örökké 
meg-maradnak, igyekezik el-nyer. 
ni. így e' világi fzerentsédenség, 
a' Kerefztényi jóságos tselekede* 
teknek, nagy elÓ-meneteléc nem-
zé ő benne, hogy pedig minden 
világi dolgokat inkáb' el-változtat-
halion, Litvániába méné , az 6 rá 
gi eleinek hazájába, melly akko? 
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az 6 ottsének Áfekfzándernek bir
toka alatt vala; és ottan olly Sz. 
életet kezde élni, hogy inkáb' lá
nyára pénítentzia - tartó ízerzetes 
embernek íátízott lenni, hogy-fem 
ifiú, és gyenge Fejedelemnek, ki 
idejének virágjában vala, és Kirá
lyi győny&r&ségekben kedve-fzerénc 
neveltetett volt. Tellyefséggel az 
Iftenhez ragafzkodván, tninden_a 
gondolatit, és tselekedetit, tsak 
az 6 Szent akarattya - fzerént ren-
delé; és minden dolgokban , mel-
lyeket kellett tselekedni, csak az 
Iftent keresé, és dics&ité. 

11 . Az-okáért, hogy arra a' jó-
„ságos tselekedetéknek tekélletef-
ségére , mellyre tzéliozott, el-jut-
hathatna, és hogy nagyob' kéfzfilet-
te l , a' Mennyei fényefségnek (uga
rit , mellyeket az Ilién az 6 lelké
be ónt vala,., bé-vehetné; két ki-
vált-képpen való efzk&z&kkel éle, 
melly ékkel tsudálatos-képpen tün
döklött : mellyek k&zfil egygyik 
volt, a' fz&ntelen való ájtatos buz
gó imádság: a' máfik pedig a' ma
ga teltének éldókléfe, és fanyarga-
táfa, kivált-képpen azokban a' dol
gokban, mellyek ellenkeznek a' 
tífztasággal, mellyet 6 minden dol
gok felett fzeretett. A' mi az imád
ságot illeti, jól tudván ó melly 
kellemetes, és nagy méltóságú lé
gyen az imádság; mert az-ákaí az 
igazak Ift^nnel nyájaskodnak, és 
barátkoznak , és nému-némö-kép-
pen- az Iftennek jelen - létével ör
vendeznek ; olly nagy buzgóság-. 

Jitnísk Elete, 

gyár Király élete. 841 • 
gal gyakorlottá az imádságot, hogy 
femmi dolgot nem talált, melly 0-
tet inkáb' gyönyörködtette , és 
nagyob' Ifteni fzeretetre fel-gyú-
láfztotta volna, mint az imádság. 
Az-okáért minden údöt , mellyet 
életének ízukséges foglalatofsági-
tól vehetett, Ifteni imádságokban, 
és elmélkedéfekben töltött , és 
azokban el-mer&lvén úgy lángozotc 
a' lelke, hogy úgy látfzQít, mint
ha éppen égne, és el-olvadna az 
Ifteni fzeretettól , nagy ohajcáfok-
kal , és sfira könyhullatáíokkal, 
ízokáfa-fzerént, gyakran imádságit 
egybe foglalván; és az-után nagy 
tsendefségben, és nyugodalomban , 
mint-egy el-ragadtatott lelkében az 
Iftenhez, mozdúlhatatlanúl marad
ván, mintha a* lelke el-vált vol
na a' teftétöl: és úgy el-felejtkezett 
magáról, hogyegéíz nap étlen ma
radott volna, ha az Atya paran-
tsolattyából , fzokott buzgó ájta-
tofságát félbe nem fzakaíztatták_s 
volna 6 - véle, olly nagy volt a' 
Mennyei malafztnak bósége, mel
lyet ó az imádság által vetzen vala. 

12. Az-okáért Szent Kaízímiras 
t&bbet élt a' Templomban, min
den tzeremoniákan, és Ifteni dicsé, 
reteken jelen lévén, hogy-fem az 
Udvarban; és inkáb' nyájaskodott 
a' Papi rendek kózőtt, hogy-fem 
a' Királyi palotákban, a' világi lí
rák , és Fő-rendek kőzött. Meliy-
nek tselekedecére nem vólc néki 
elég á' nap , hanem éjjel-is gyakran, 
fel-kél vala, és mezk-láb a' Tem-
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842 Szent Kafzimirus 
plomba ment , és az ajtókat bé-té-
ve találván, azoknak kűízóbére le
térdepelvén , ájtatos imádságit be
mutatta az íftennek. E' volt az 
6 nagyob' nyugodalma, édefsége, 
és gyönyörűsége , meíiyben- néki 
kedve • tóit va!a. Az-okáért nem 
tsuda , hogy az Iíten-is, kivált
képpen való Szent malafztyával 
meg-áldotca vók é te t , hogy tekéi* 
lécesben gyakorolhaíTa magát buz
gó ájtatoíságkban. Mivel azt irják 
felőle , hogy midőn imádkoznék, 
fémmi rendetlen gondolat nem át
kozott elméjébe, melly az 6 elmél
kedését más-felé húzta volna, úgy az 
okofság alá vetette volt maga képzé
sét. Melly annál tsudálacosb', hogy 
6 Fejedelem lévén, a' világi ura
ságot meg-koftolta vala , Királlyi 
udvarban lévén, nem a'Kalaftrom-
ban; íemmi gyönyörűség, az ör
dögnek intselkedése által, és a' teft-
nek hizelkedéfe-áltál , az ő elmé
jébe nem tönt , mellyet mingyárt 
ki nem vetett volna. Noha az ör
dög akkor élesíti inkáb' a' késér-
teceknek fegyverét, hogy az Klen 
ízolgák meg-háborksa, és lelki vi-
gafztaiáfoktól, mellyeket az imád
ságban érzenek , meg-fo(zthaiTa , a' 
mint fok ízenc emberekkel csele
kedett. 

13. SzentKafzimiras a'Boldog
ságos Száz Máriához igen ájtatos 
volt , kinek tiíztefségére minden 
nap el-fzokca vala mondani ama 
fzép dicséreteket, mellyeket ön
nön maga ízerzett vala , az Iften 

Magyar Király élete, 
Annya détsőfséges életének titka!. ! 
ró l , tudni-illik, ezt a' gyönyórfisé* 
ges Éneket: Omni dk dic Marig 
mea laudes anima, 8rV. Mondey 
naponként, és óránként lelkem dl-
tséreteket, Máriának, &c. Minden 
módon , mint ájtatos fzolgája 
akarván . kedves lenni a' Szentse' 
ges Szűz Máriának, és mennél Job- ' 
ban lehetne, őtet kővecni igyekez
vén , kivált-képpen való nagy fzor. 
galmatofsággaí éle, hogy ama nagy 
tifztaságot, és ártatlanságot, melly 
az íftennek, és az 6 Szent Annyá-
nak , olly igen tetfzik, meg-nyer-
heffej a5 végre fok-képpen óldó-
kólvén, és fanyargatván a'teliét, 
2L mint fellyeb' meg-mondúk. 6 
tellyes életében tifztán meg-tartot-
ta fzuzefcégét, és úgy meg-erásk-
tecect volt az Klen kegyelmében, 
hogy a' telinek öíztönéc nem ér
zette ; foha a' tifztátalan gondola 
tok úgy meg nem maradhattak az 
ö elméjében , hogy őtet valami te-
íti gyönyörűségre indíthatták vol
na. Melly dolog, a'mint fellyfil 
halad minden emberi erőt, és fzor-
gahnatofságot, úgy világoffon lat-
ízik, hogy kivált-képpen való nagy 
ajándéka volt az íftennek , u 6 
Szene Annyának efedezéfe által, 
kinek olly buzgó ájtatoísággal fzol-
gál vala. 

14. Bizonyos dolog, hogy 6 a' 
maga réfzéröl, meg nem fzunt mun
kálkodni , hogy ezt a' drága aján
dékát meg-tarchaffa, nagy gond-vi-
feles alatt tartván minden érzékeny

ségét; 



Szent Kafzimiras Ma 
ségéc; mivel-hogy minek - utánna 
el-tekéllé magát tifztán, és fzüzen 
meg-tartani, mindenkor kivált
képpen vaíó nagy ízorgalmatofság-
gal magát, és minden érzékenysé
git meg-örizte, és leg-inkkb' a' íze
méit , mellyeket zabolán tartott, 
hogy valami hiúságot' ne láthatná
nak ; és tellyes éltében, minden 
helLyen, az hol lakott, az afzfzony 
állatokkal való befzéígetéft, és nyá-
jaskodáft, el-távoztatta, még a' 
nénnyeivel, és húgaival fem nyá
jaskodott. Töb' efzközók, mel-
lyekkel élt , hogy a' tefíét meg-ía-
nyargatván , tellyefséggel a' lélek 
alá, és az Mennek törvénnyé - alá 
verheffe, Tokák voltak; de közön-

: séges praktikái, mellyekkel böveb-
bent élt , ezek vólcak: hogy mar
dosó éles fzórb&l váló övet hordo
zott a' mezételen teftén, fok alkal-

• irwtlanságokat fzenvedvén, a' pufz-
ta földön alutt, de tsak annyit, 
hogy alig vók elég életének meg
tartására. Annak - felette az étel
ben , italban igen mértékletes lé-

'. vén, fokát böjtölt; a' fris étkek
től, mellyekkel bővelkedni fzokötc 
a' Fejedelmek afztala , magát meg-
tartózcatta, az Anya-ízent-egyháztól 
rendeltetett" böjtökét olly eröífen 
meg-tartotta, hogy noha a'beteg
ségtől felen éb' ízorongattatnék 3 
és az orvos Doktoroktól kénízerét-
tecnék az'hús éte'r^, íoha meg nem 
cselekedte. Mindenkor maga el
len, és tulajdon belső indulati-el
len tufakodott, mellyek elit* nem 

gyár Király élete. 843 
tsak eróíTen akart állani., éppetl 
meg-tagadván a' maga akarattyát, és 
meg-zabolázván rendetlen kéván-
ságit, és minden dolgoknak , mel-
lyekre terméfzet-ízerént hajlandó
nak ilrnérte magát lenni, ellene
mondván; hanem er&lkódék vala 
üldözni tulajdon kevánságit, és in-
dulatit, meg-foíztván magát min
den dolgoktól, mellyek teft-ízerént 
tetfzettek volna néki, jól-lehet {za
bádon , és vétek - nélkül élhetett 
volna azokkal; és meg-tselekedvén 
azokat, mellyek unalmafok, és ter-
méfzet - fzerént igen nehezek vól-
tak_9. 

1 f. Pompás ruhákat, és ékes 
öltözeteket , mellyeket az ö áiia-
pottyakévánhatott volna, nem vi-
fel vala; és mennél jobban lehetett, 
minden-féle mulatságot, játékokat, 
és máfokkal való hafzontalan nyá-
jaskodáfokat el-távoztatott; min
den dolgaiban úgy viíelte magát, 
hogy az ó élete , a1 jóságos tse-
lekedeteknek , és Kerefztényi jó-
exkóltsőknek , mint - egy tökore 
volt; fó-képpen azokban a' tartó-
Hiányokban, az hol nagy teílí íza-
badságban, és a' Kerefztényi igaz 
hitnek kevés világánál élnek va
la. Melly annál tsudálatosb' do
log, mivel ö nem fzokott vala a' 
Szerzetes emberek Kalaftromiban 
élni, holott az alkalmatoíságok-
nak távúi-létével, és az Iften fzol-
gainak Szent nyájaskodásával, a' 
fok lelki fegétségek - által, fokkal 
kónnyeb' az embernek tifztán meg-
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844 Szent Kafzimirus 
tartani magát, minden, vétkeknek 
mocskaitól. De ő Király fia lévén, 
íök gyönyörűségek, és KirályLpom-
pák kőzött fel - neveltetvén; fok 
alkalmatosságok, és késértetek-kő-
zőtt , életének leg - fzeb' virágjá
ban forogván, fok rendbéli embe
rekkel nyájaskodván, mindaz-által 
Angyali életet tudott vifelni e' föl
dön , és minden vétkeket úgy el-
távozratotc, hogy az Itteni malafz-
Eot, mellyet a' Szent Kerefztség-
által vett vólc, foha el nem veíz-
tette. 

16. Senki pedig azt ne véllye, 
hogy azok a' vigyázáfok, és fzor-
galinatofságok, mellyekkel Szent 
Kafzimirus a' maga lelkének tífztán 
meg. - cartására, és elö - menetelére 
ék, maiaknak nem haíználtak vol
na; mert jól - lehet minden világi 
tifzt-vifeléfektől futott j sőt a' mint 
írják, nyilván ellene - mondott a' 
Litvániai Hertzegséguek , melly. 
6tet illeti vala, úgy - mint a' tób' 
atyafiaknál nagyobbat; mindaz-által 
néha a' gond-véfeléfte kénfzeréttec-
vén j minden gondolatit, és csele
kedetit a' végre vezérletté, hogy 
azokkal az Iften tifzteségére , és a' 
Kerefetény éknek hafznára élhetne. 
Az-okkért kiváltképpen való gon
dot vifeltt a' fzegényekre, árvákra, 
és özvegyekre; és kőzőnségefen 
eíFéle fzeméilyek Attyának hivat
tatott. Mindenekkel az igafságoc 
tekélleteffen meg-akarta tartani; és 
mindenek felett az Ifteni fzolgálat-
hoe, és az igaz hithez, igen'buz-

Magyar Király élete, 1 
gó , és ájtatos volt; a' Romai pa> I 
pához, és az Apoíloli Szent Szét 1 
hez k'válc - képpen engedelmes lé' I 
vén, a' mint bizonyságot té&ea 1 
felőle egy parantsoló levél, m$, I 
moít-is a" Vilnai nagy TefflpI0In' 1 
ban tartatik, mellyet az 6 kérésére ' 
nyilván ki-botsáta a' Király az 5 f 
Attya. Melly ben a' többi kőzött I 
a' parantsoltatik, hogy a' falukon, I 
és mező várafokon; holott az egyi! 1 
gy& goromba kőfség kőzóct az, I 
eretnekség ^ gyökeret kezdett vak 1 
erefzteni j új Templomokat ne é-
pitheífenek, és a' régieket meg ne 
ujithafsák , hogy ottan hirdefsék 
dőgíeletes valláfokat, kik a'Romai 
Anya-ízent-egyház ellen pártot-útcí. 
tek vala: kiknek Szent KafziirTmis 
mindenkor kemény ellenségek volt, 
minden módon erőlködvén azok 

. ellen állani, és az ördögi találnia-
nyokac éppen ki-irtani. 

17. Illy fok jóságos tselekede-
ti utánj.bizonyos betegségbe.esek, 
melly a' mint az orvos Doktorok 
mondották , következett a' maga 
meg - tartoztatásábóí , mivel igen • 
meleg terméfzetS ifiú volt: mtlly 
noha kiválóképpen való dolog volt, 
mindaz-által olvaftatik, hogy ma-
fokkal-is tőrtént, a' mint más Fe-
jedelemnek-is, ki ugyan Királtyi 
nemből vélt, tsak nem azon fid&-
ben, ollyan• nyavalyája történek, 
cudni-illik , Lifzboniai Jakab Karoli
náinak , ki halálos betegségbe ef-
vén, mellyből az orvos Doktorok 
tauáttsa-fzerénc, tneg-gyógyúk vók 

na, 



Szent Kafzimirus Magyar Király élete. . 84? 
na, ha afzfzony allatot akart vol
na ifmérni, inkáb' akart halalt ko-
íiolni életének virágjában , hogy-
fem az Iftent meg-bántván, életét 
meg-tartani, honnét lelkének kár-
hozattya következhetett volna j 
úgy-is tselekedék, e' világból fzen-
töl ki-múlván életének 25". efzten-
dejében, 14S9- eíztendóben. De 
annál nagyob" ditséretre méltó e' 
Kárdináinál Sz. Kaízimiras, mivel a' 
Kardinál maga meg-tartóztaráfö tu
lajdoníttathatott az Egyházi Mél-

'. tóságnak, mellyre köteles volt: de 
a* Szent Kafzimirus maga meg-tar-
tóztatáfa, kétség-nélköl tulajdonít
tatik éppen tsak az 6 fzabad vá-

, lafztásának, mivel a' meg-nevezett 
köteleíségt&l fzabad volt, és az afz-
ízony állattól való illendó táríaság-
gal egéfségét meg-nyerhette volna; 
mindaz-által 6 olly nagyra bötsöl-
te a' tifztaságnak meg-bótsülhetet-
íenkintsét, hogy akár-mint jóval-
lották néki az orvos Doktorok, hogy 
életének meg-tartásáért, venne fe
leséget magának, és az ö ízűléi 
patantsolattal-is arra akarták kén-
ízeriteni ótet: inkáb' akarta életét 

ás meg .- rövidíteni , sérelem - nélkfil 
tneg-tarcván tiíztaságának virágját, 
ínellyet. olly jiagyra bótsöl vala; 
hogy-fem életét meg - fzabaditani, 
ízúzefségének el-vefztésével; igen 
okoűan azt felelvén: Ha ollyan or-
vofság- által tartatik-meg a' tefti 
élet, nem kell néki azzal az orvof-
sággal élni, mert Ö nem ifmér más 
életet az 6rök életnél, nem mond

hatván igazán azt életnek , melly 
a' meg - nevezett orvofsággal hoíz« 
fzabbittathatik - meg , igen gyarló „ 
és halandó lévén. 

18. Inkáb' nevekedvén, és fu-
lyoíbdván a' nyavalya , életének 
utolsó órájához kezde közelgetni 
a' Szent ifiú, melfyet 6 meg-érez
vén , vagy inkáb* Illeni jelentés-
áltál meg-ertvén, magát el-kéízi-
t é , mennél jobban lehete az ííten-
hez való menetelre , miveí-hogy a* 
SzentSzakramentumokkal mingyárc 
lelkét meg - erődítvén , kezébe vé
vé a'Feíz&letet, és figyelmeteíFea 
nézi vala , Meg - váltó Kriftus II-
runk fzenvedéséröl, és haláláról el
mélkedvén , nem - is akarta más
felé . fordítani a' fzemeit : hanem 
mindenkor, a' míg ízólhatott, a' 
Kriftus JésuíTal beízélgetect, az S 
keferves fzenvedésének képét ízem-
lelvén, és gyakran mondván ami 
verfet: Uram a' te kezeidbe aján
lom az én lelkemet: és végezetre , 
Jésus , Mária nevét mondván, lel* 
két az Iílennek adá; az ortzáj* 
olly tifztán, és ízeméi olly fiép fé
nyeién maradának, hogy nyüyán 
lácfzott, mint alutc-el az Iftenben. 
Az 6 e' világból való ki-múláfa pe
dig lón Bojt más havának 4. nap
ján, 1484. efztendóben. Az 6 te
tte Vilnában Litvániának F6 - vá
rafsában , Királyi pompával temet
tetek a nagy Templomban, mellf 
Szent Sztanifzlaus Mártír tiízteísé-
gére építtetett, a' Boldogságos Szőr 
Mária Kápolnájában, mellyec ma-
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846 Szent Kafzimirus 
gának válatztótc vala. Eletének 
leg-fzeb* virágjában, úgy-mint a j . , 
eíztendös-karában hala-meg; és mi
vel Angyali életér élt inkkb' e' föl
dön , hogy-íem emberi életet, bé-
tellyefedett ö rajta a' Bölcsnek ama 
mondata':-.$//>. 4. v. 13. Rövid fidö-
ben vége lévén,Tok űdóket töltött
be: Mert kedves vók az literinek 
az ö lelke r azért ííetétt ötét ki-vin
ni az hamiíságok- közül. 

19. Annak-okáért meg-akarvah 
az Ur Iften, az ö hiv ízolgájának 
ditsófségét jelenteni, fok tsudákat 
tön az ó érdemiért; mivel fok be
tegek, ina-ízakadtak, és egyéb fe-
gétség-nélkuL TzűkőlkódŐk , kik ö 
hozzá folyamodtak, ájtatoífon meg
látogatván az ö koporsóját, meg-
gyógyúltariik, és fegétséget vecte-
nek : a' vakok látáít, a' sfiketek 
halláít, a' némák ízólláít, a' sánták 
járáít nyernek vala ő általa az I-
ftencöl; sót a* mi nagyob', az ha
lottak fel - támadnak vala. De a' 
többi között, igen nagyot tsele--
kedék , két úttal-is, az o Nemze
té. íek közönséges hátinkra, és meg
maradásija. Midőn a' Litvániai 
Lengyelek, igen kegyetlenül el
nyomattak vala, a Muízka-Qrfzág-
béli népektől,- és azoknak fegyve-
íek 's tűzők-által fok károkat ízem-
vednek vala: akkor két ezer Lit
vániai Lengyelnek meg-jelenék Sz. 
Kafzimirus, és biztatván'ókec, Ve
zérek lön nékik, és egy nagy folyó 
vizet által-gázolván vélek egyetem
be,'kétfiser meg-uckózének a' Mufz-

Magyar Király élete. I 
kkkka l^k ik hatvan ezerén v^á 
nak, és azokat tsudálatos-képpenfi;" '•• 
táfra, és fzaiadáfra indicák; és annyij 
le-vágának azok közül, és olly f0. 
kat ejtenék rabságba, hogy őnnfo 
magok-is el nem hitechetik vala tna. 
gokkal, miképpen olly rettenetes 
vér-ontás, és rablás, mehetett vég. 1 
hez.az 6 kezek-által, az ő hatalmas 
ellenségek-ellen. Mellyet Iften előtt 
a' Szent Kafzimirus érettek való efe-
dezésének méltán tulajdonítanak. I 
Honnét az 6 őttse Sigmond, ki ak- 1 
kor Lengyel-Orfzágnak Királlyáva- I 
le, alázatoffan kére a' Romai Pápát I 
hogy a' Ditsőfséges nagy Szenteknek ] 
Lajítromába fzámlállya őtet, kit az 
Iften illy nagy tsuda-tételekkelmeg. 
ditsóitett, aző Sz. életéérc, és érdé-
méért. Minek-utánna mind életét, 's 
mind a' fok tsudákat jól meg-értecte 
volna Tizedik Leo Pápa, illendő Sz, 
tzeremoniákkal, í j a i . efztendöben 
a' Szenteknek Lajítromába fzámlalá 
őcet, a' mint a' Romai Mártiroíogi-
um bizonyságot téfzen felőle. Az-
után pedig nyoltzadik Kelemen Pa
pa , ki,Lengyel-Orfzágban Apoítoli 
követséget járt volt, tulajdon íze
méivel látván világofságát a' Szeat 
Kafzimirus életének, és a' tsudíknak 
fokaskgát; midőn a' Sz. Pécer Széké' 
be Pápaságra emeltetek, inkáb' akar-

' van cifztelni Szent Katzimiruft,raeg> 
erigedé, hogy Lengyel-Orfzágnak 
minden réfzeiben, és határiban fzép 
ToiennitáíTal nagy Innepet ízentel-
lyenek az Iftennek, az ő Szent fzol-
gája tiízteíségére. 

Zorárd 
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Zorárd Szent ANDRÁS Remete élete. 
/ 

I . r ^Orard Szene András paraízt 
£-j Atyáktól ízármazott; dicsé

retes jóságos cselekedeteknek fé-
nyeíségével meg - viiágoíktatot. 
Remete életnek ízereteté.tőí vifel-
teevén, midőn Szene Iftyán a' Ma
gyarok Királlyá gond-vifcíéfe - alatt 
az igaz Kereíztény hitet, és Mennek 
fzolgálattyára köteleztetett férfiakoc 
virágozni, és fok íz^nt életi; embere
ket Magyar,Qrízágba folyamni meg
értette vóína: hogy azoknak példá
jával nagyon' lelki'buzgóságot, és 
elö-menetelt venne, Lengyel - Or-
fzágból oda tnéne. Es Filep Apátur-
tól , ki Nyitrai határban , Zobor 
nevű Kalaítromban, mellyet Szent 
litván Király, Szent Hippolitus Már
tírnak tifzceíségére épített, E161-
járóvala, kedveíTen bé-fogadtatott. 
Hogy a* Szerzetnek ruháját fel-vé
vé , a' Zorárd nevét, András név
vel meg - változtatta ; hogy azzal 
a' névvel, a' Kriílus Kerefztének 
fzeretetér.e intetnék. 

a. uj életet kezdvén Nyitra. 
várafsánál, fzenteb', és tekélletesb' 
magán való életnek fzeretecével, 
Szkálka nevű kö-fziklának barlang
jába j nem mefzfze Trentséncöl, a' 
Vág folyó vizének partya felett, 
magát bé-vévé: és fanyarúságban, 

tettének tsudálatos éldöklésébea 
remete életet vifele. Gyakran e-
géíz három nap íemmi étket nem 
evett. A' negyven napi bojtot, tsak 
negyven dióval meg - elégedvén , 
töltötte: ugyan negyven napi böj
tö t , annak-telette ahoz foglalt. 

3. .Éjjel, és nappal imádságban 
foglalta magát: el-faradott tetté
nek yalatni kevés nyugogaltnat tsak 
alig adott. Mivel egy odvas cser
fa tökét olly meíierséggel kornyöl-
vert fa - ízegekkel, és hegyes nád-
fzáiakkái, hogy-ha az álomnak ?ea-,-
gedvén a' tette valamelly felé ha
jolni akarna, a'fzegek, és nád-fzá-
íak hegyeivel meg - sértődvén, a' 
könyörgéfek folytatására fel-fer-
kenne. Hafoníó-képpen egy abroit-
tsot , mellynek négy réfzére ugyan 
annyi követ kötött vala, a' feje-
körül fel-akaíkva tartott } hogy 
akár mellyik réfzre hajtaná a' fejét 
az álom, a' kőbe ütközvén el-ker
gettetnék. A' fzőr öv hellyett vas 
lánczal óvedzette-bé mezítelen olda
lát , melly a' húsát, hogy a' cson
tokig bé-rágta, holta-után nyilván 
láttatott. Nyitrán temettetett a' 
Szent Emeránus Templomában. 
Szuriusnál meg van az élete. 

Hét alu-
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Hét aluvó Szenteknek Hiftoriája. 
Metafiafztes Simeon, is Turoniai 

Gergelj'által meg-irattatatt, 
X.TVEtzius a' Romai ImpériumoC 

U birván, és Aíziában Efefzus 
várafsában lévén, fok népekec egy-
be-gyöjte a' fzomfzéd Tartomá
nyokból , pompás áldozatot tenni 
az hamis Méneknek. Sok Kerefz- • 
tények, kik akkor abban a' Tarto
mányban találtatnak vala , mind 
Egyháziak, 5s mind világiak, kfi-
-Jőmb-kölömb helyekre -fzaladának. 
A' Tsáfzár; áldozatot tőn egy pi-
atznak közepében, és látván, hogy 
a1 Kerefztények jelen nem vol
nának, jxarantsolatot botsáta-ki 6 
ellenek, hógyjminnyájan meg-fogat-
tatnáhak. Sokan közölök fogságba 
tételének. Es némellyek a' kegyet
len gyötrelmektől meg - rettenvén , 
mellyekkel őket fenyegették, az 
Hitet meg • tagadták , és a' Bálvá
nyoknak áldozatot tettek, melly 
dolog nagy fájdalmat okozott.a' 
Kerefztényeknek} kik ollyan dol
got hallottak: mivel a' nyomorul
tak j hogy tetteket el ne vefzte-
nék 7 lelkeket el - vefztecték. So
kan , kik áihatacofok voltak a Kri-
ftus jésus Hitében, mártiromsá-
goc fzenvedtek: és azoknak teftei 
az útízakoii hagyattanak: és fókák
nak fejekec el-vágván, magas ka
rókra húzták, hogy máfokac meg
rettentsenek. 

a. Következek, hogy hét Ke-

fefztény ifiak , a* varasban fö-refc 
den lév'ö ízemélyeknek fiai, i^, 
nek nevek vala : Makfzimiliánus 
Lámblikus, Márton, János, Diénes 
Euftákius, és Antal, bé-vévén 6ti! 
nön magokat egy Szent-egyházba, 
midőn Détzius vigyázna az 6 áldó' 
zatira, ők imádkozának az Iftenhez 
fok kónyhullatáíokkal, és foháfzko! 
dáfokkal, kérvén 6 Szent Felségét 
hogy kőnyörülne az ö hívein, nemei-
lyek a' Tsáfzár tselédi kÖzfil láták'i. 
k e t / é s tudtára adák,néki/toi-|ép. 
pen azok az hét ifiak (égy kczfitók, 
úgy-mint Makfiimiliánüs.,, azEfefzi 
váras Préfektufsának fia lévén) imád
ságban volnának a' Kerefztények 
Szent-egyházában. A' Tsáfzár hivj.-
tá öketJ és meg-kérdé: miért nem 
áldoznának az 6 Itteninek ? Feleié-: 
nek : Öka^az,. mert ők fzoktaii 
áldozni az Úrnak i .ki a' Mennyet, 
és a' főldec teremtette: és néma' 
Bálványoknak : mert azokat imád
ni kárhozatos a' léleknek. Détzius 
nem akarván továb őket hallani, 
meg-parantsolá, hogy fofztatnának-
meg a' vitézségnek ruháitól, mé
lyeket a' Nemes emberek hordsz-
nak vala : és az arany-Jáiitzok vé-
tetnének-el az ő nyákokról. Es 
bizonyos napot rendele nekik, hogy 
el-végeznék magokban , mit akar
nának tselekedni: ollyan igyeke
zettel, hogy ha álhatatofok lenn| 

nek " 
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nek fel - tett ízándékokban , meg
öletné ókét. ő k látván a' nagy 

ívefzedelmet, melíyben valának; és 
hogy ízabadságok vala némelly na
pok alatt, el-adaták jóízágokat, és 
az árrának réfzéc a' fzegényeknek 
adák , és más réízét önnön magok
nak tárták. 
... 3 . Annak - utánna egyetembe 

fel-ménének egy hegyre , és be
menvén egy barlangba ollyan igye
kezettel, hogy ottan titkon marad-
gyanak, és az Iftent imádgyik, 
hogy adna erót nékik a' gyötrel
meket el-fzenvedni, mellyeket vár
nak vaía , hogy onnét győzedel
met vennének. Az hely, az hol a' 
Szent Inak magokat el rejtek, Ok-
Ion hegyének hivattatik vala. Né
melly napok alatt ottan maradának: 
és a' gondviíeléft egyre bizák 6-
közulók, Jámblikufra, fzegény em
ber ruhájában bé-menni a' várasba, 
meg-tudakozni, mint folynának a' 
dolgok, és minyájoknak eledelt vá-
sárlani. A' Tsáízár el - ment vala 
»' várasból némelly napokig -Í és 
vifzfza - térvén , kezdé mártiróm-
sággal gyŐrreni a' Kerefztén/eket, 

. mint az-előtt , igen nagy kegyet
lenségeket tselekedvén ellenek_9. 

, Jámbnkus ezt látván, és kevés ele
séget vásárolván , vifzfza - téré a' 
barlangba : és meg-befzéllé a' tár
fainak , mint folynának a' dolgok, 
és mi-képperi kerefnék őket a' vi
tézek a' Tsáfzár parantsolattyára , 
hogy áiáozatot tennének a1 Bálvá-

t nyoknak , ava^y . meg - ólatecné-
Sxeut«k Élete. 
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nek. Mikor a' Szent Ifiak ezt meg
érték, igen nagy félelemben valá
nak, és fok kónyhallatáfokkal íe-
gétséget kérnek vala az Iftentól. 
Intik vala egy-máft, hogy ennének 
kenyeret, mellyet Jámblikus ho
zott vala, hogy erőíTek lennének 
az hadban. Le-telepedének a' bar
lang közepében, és évének. An-
nak-utánna a'nap el-haladván, mi* 
dön egygyött beszélgetnének , el-
aluvának. Tetfzek a' Mindenható 
Urnák, hogy az ó álmok az halál
nak egy új módgya lenne egy ideigj 
hogy az-után meg-mutafla a' világ
nak az 6 csudáit ó-általok. Détzius 
igen nagy ínségben vala, hogy meg«-
találná az hét ifiakot, és. látván, 
hogy meg nem találtatnának , hi-
vatá az Attyokot némellyeknek 
közölök, és keményen meg-feoye-
geté őket, ha meg nem monda
nák , hol volnának a' fiók. És ők 
mondának néki, hogy bé-rékefztet-
ték önnön magokat Okion hegyé
nek egy barlangjába, ollyan fzán-
dékkal, hogy inkáb' el-vefztik éfe> 
tekét, hogy-fem a' Bálványoknak 
áldozzanak. Ezért retqenetes-kép-
pen meg - haraguvik. Détzius , és 
meg-parentsolá, hogy a' barlangr 
nak lyukát raknák bé igen nagy kö
vekkel, hogy azok az ifiak elevenen 
el-temettetnének ottan. 

4. A( Tsáfzár udvarában két 
fzolgák valának :- Tepdpretus, és 
Bárbus, kik titkon Kerefztények va
lának y azoknak úgy l'itízék , já 
volna, hogy e'Szene Mártíroknak. 

ppp pp emie-
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emlékezete jövendő fsdSkben el ne 
vefzne: és ha valamikor a' barlang 
meg-nyíttatnék, a' ceílek meg ta
láltatnának , és tuJva lenne az 6 
Mártiroms'agok. E' végre meg
írták ólom táblákra az egéfz dol
got , és réz skatuiába tették , mel
ly et bé - rekeíztvén , két petsértel 
meg-petsétíették , és titkon a kö
vek közibe tettek, mellyek a' bar
langnak bé - menetelében valának. 
Meg-bala annak-utánna Détzius; fok 
efztendők el-fblyánakj és az impé
rium mólt ennek , moft amannak 
kezére futván: Mö jártába Máfódik 
Teodofzius Tsáfzárra juta , ki az Is
ten tifztefségét buzgó oltalmazó Ke-
Tefztéiiy Fejedelem vala, Ki-nyi-
latkozának az 6 idejében némeíly 
Eretnekek, kik azon vélekedésben 
valának, mellyben voltak a' 'Zsidók, 
és Sza/iutzéuíök kózótt némellyek, 
tagadván a' teftnek közönséges Fel
támadását. E' tévelygés igen vifzfza-
tetfzet a'Tsáízámak, és akarta volna, 
hogy valami történet következnék ,, 
melly által az eretnekek meg-ifmér-
nék hamis tévelygéfeket. Az Itten 
eleget tón az 6 kévánságának, ií-
lyen módon : annak az hegynek , 
az hol az hét aluvó ifiaknak barlang
ja vala, Ura Adolius vala, kinek 
fok juhai valának, mellyek legel-
tetéfre azon hegyen járnak vala, 
és alkalmatofságot akarván tsiná}-
n i , az hol éjjel meg-maradhatná-
nak; gondola, hogy azokból a nagy 
kövekből tsinálna , mellyek a' 
barlangnak bé-menetelére helyhez

tettek vala, és el-vévén moíí egy 
követ, moft máft, egy lyukat tsi. 
nála, melly által fzabadon bé-ine-
hetcek , 's ki - jöhettek ,a' barlang-
búi. Azon fidőben az tír Iften, f j 
ré£en a' négy napi halottat Lázárt 
íei-támafztotta, fél-fzóvai kiváltván. 
ótetj íél-ferkenté hafonló-képpen 
az hét ifiakot, kik két-fzáz eízten-
deig aluttak vala. 

f. Mikor fel-ferkentek volna 
mint-hogy igen reggel vala, jó napot 
mondának egy-máíhak, gondolván 
hogy tsak egy étfzaka aluttak volna 
mivel íem a'tetteknek, fem ruhájuk
nak femmi változáfa nem vak, mint
ha bizonnyal nem voltak volna ot
tan , hanem tsak egy nap. Kez
denek oíztán egy-más-kőzött be-
fzélgetniy-.a' Détzius üldözéséről, 
hogy Jámblikus - által tudakozná
nak , a' mint már meg-mondocta 
vala nékik, J£érék. ótet , hogy if. 
még vifzfza-menne a tárasba, meg
tudni minc folynának a' dolgok: 
pénzt-is adának néki, hogy enni
valót vásárolíyon nékik. Nem_s 
monda ellent Jámblikus azt tsele-
kednf, a' mi rendeltetett vala né
ki. Es ki-menvén a barlangból,' 
tsudálkozik vala, látván a'kövek
nek fokaságát, mellyet nem látott, 
mikor bé-ment vala a1 barlangba. 
Sokkal inkáb'. tsudálkozék , mikor 
a' vái-ashoz érkeznék, egy Kerefz-
tet látván a' kapu felett. Gondol-
lya vala magában, ne talám a' Dé
tzius tsalárdsága volna, hogy bátorí
taná a 'Ke refztényeket, hogy men

nének-
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nének-bé a' várasba, és ofztán meg
fogattatná őket. Az okáért nem 
tnere bemenni azon a 'kapun: a* 
iriáílkhoz méne, és-octan-is hafon-
ló képpen Kerefztet talála. Azért 
•gondola jámblikus teli lévén ál-
mélkodáffal, hogy az utat el-vefz-
tette volna, és az nem Efeízus vol
na , hanem más váras. Meg-kér-
dé , mitsoda. váras volna az. Fe
lelének néki, hogy Efefzus. A' pi-

'*' atzra jutván, haila egy embert a' 
Kriftus Jésus'nevére esküdni. Hon
nét 6 álmélkodván, monda magá
ban : Mitsoda újság ez ? Tegnap ell
ve a' Kriftus Kereízte a' barlangok
ban vala el-rejtve, azoknak félel-

, me-miatt, kik azt üldözik vala; és 
moft a' váras kapui felett találtatik: 
Tegnap halálra kárhoztattyák vala, 
a' kik önnön - magokot Kerefeté-

;. nyéknek lenni mondották j és mái 
napon a' Kriftus neve mindenek-. 

* nek (zajában hallacik az útfzákon: 
bizonyára avagy én magam kivfil ta
láltatom, vagy pedig valami tsalárd-
ság rendeltetett e' varasban: azért 

- el-akarok innen menni. Mindaz
által fzökség, hogy valami eledelt 

* vásárollyak a' tártaimnak, kiket a' 
barlangban hagytam. Egy sütőhöz" 
méne kenyeret venni, és meg-akar-
ván fizetni, monda a' sfttő mitso-

: da pénz ez, mellyet te nékem adfz? 
, én azt nün ifinérem. A'pénz ezuft-

ból vala, és a' üétzíus képa raju; és 
kézről kézre méne mindazokon,kik 
a' piatzon valának, kiki kévánván 
azt látni. Kuijk kinek oliyan vé-

lekedéfe vala , mintha az a' kö!s6 
ember , ki fzegény koldus módgyá
ra öltözve vala, valami kintset 
talált volna, mindgyárt a' népek 
könnyül vévék ötét. Honnét jam
blikus fokkal inkáb' tsudálkozik 
vala, látván, hogy tegnapi nap (a ' 
mint ó gondo-llya ) kiki mint 
Fö - renden lévő fzemélyt iímérte 
őtet , és moíh fenki nem iíméri. 
Ő nézi vala ha az Attyát, és Át-
tyafiait láthatná, de mind tsak he-
ába_s. 

6. Ezek a' dolgok a' Guberná
tor füleibe jutának, ki akkor (lile-
ni gond-vifelés által), a' váras Pfif-
pokével vala , kit litvánnak hittak. 
Meg • parantsolá , liogy az a' kfilsö 
ember, kinél az a' pénz vala, ho
zatnék ő eleibe. Mikor a' Guber
nátor , és a' Pöípők láták a' pénzt, 
meg-ifmérék, hogy Détsúus ideje* 
be verettetett volna. Kérdek Jám-
blikuít mitsoda hellyről volna, és ki 
adta néki azt a' Pénzt. Felele, 
hogy ó abban a' varasban fzfiletett, 
és abban voltak az ő Attya, ésAt-
cyafiai. A' mi a' pénzt illeti>mon« 
da, nem tudom miért tsudálkoztok, 
mivel közönséges pénz, a' melly 
foly a' varasban. Az - után meg-
tnondá az Attya nevét, és az at-
tyafiaiét: fenki nem találtaték , as 

ki azokról valamit tudott volna. 
Monda néki a' Gubernátor: nem 
igaz a' mit mondafz: mert ha te e 
varasban ízűlettél volna, és az A-
tykd, 's Anyád, itt laktanak vol
na, valamelly fzemély ifméme té* 

Ppppp a ged. 
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ged. Az a'pénz-is Détzius ideiben 
folyt, de annak rrúr kéc-fzáz efzten-
deje vagyon, Jámblikus nem tud-
gya vala, mit mondana , hanem 
moft ezt , moft amazc nézi vala. 
Honnét fokán mondották: Bizony 
bolond ez. Máfok pedig : Nem 
erztelen ez, hanem úgy tecteci ma
gát , hogy ne kénfzerktsék ötét 
meg-jelenteni a' kintset, mellyet 
talált, a' mellyb&l vette ezt a' pénzt, 
meg kell kin ózni, és vallatni véle 
az igafságst. A' Gubernátor meg-
parantsolá , hogy a' tómlótzbe vi
tetnék, Monda Jámblikus: Nem 
fzukség, hogy engem a' t&mlbtz* 
be vigyenek, annál inkáb', hogy 
meg-kínozzanak: mert én meg
mondom az igafságot. Mondgyá-
tok-meg nékem él-é Détzius? Fe
lele a' Púfpök : Fiam, nem talál
tatik e tartományban , a' ki Dé-
tziufnak hivattatnék. Akkor mon
da Jámblikus : Jöjjetek velem egy 
barlanghoz , melly üklon hegyén 
vagyon, és meg-mutatom néktek az 
én tárfaimot , kik meg-mondgyák 
néktek , hogy igazat mondok-s, 
tudni - ülik: hogy el - távoztatnók 
a' Détzius Tsáízár duh&íségét, el
futván el-rejtök magunkat abba a' 
barlangba: és én láttam ötét teg
nap ettve bé-jóni e' várasba, ha ez 
az Efeízus^ mivel úgy látfzik né
kem , hogy nem az volna. 

7. A1 Püfpók itilvén, hogy az 
Iften valami tsudác akarna jelen
teni ez ifíú által t monda: Men-

knek Hiftoriája. 
nyünk-el, és láffuk-meg az W si 
got. A' barlanghoz ménének a* 
Pöfpök, és a' Gubernátor, a ' váras 
FÓ. emberinek nagy fokasásával. 
Mikor a' Pöfpök bé akarna menni 
a'barlangba, Ifteni akarat - által 
forditá fzemeit, és láta egy rZ 
ládátskát petsétekkel, tnellyben 
meg-vala irva a' Szent Ifiak hift0. 
riája, kik ottan Mártíroknak hi-
vattatnak vala. . Meg-nyittaték 1' 
ládátska, és meg-olvaftaték az irás 
melly abban vala , mindenek el&tt' 
és minnyájan tsudalkozának. Kez' 
dék ditsérni az Ur Iílent, ki olly 
nagy tsudát tett vala az 6 fed-
gai-által. Eé-menvén a* barlangba 
találák a' más hat ifiakot ülvén' 
kik egygyfitt befzélgetnek vala' 
és azoknak ortzájáról nagy fényei--
ség fzármazik vala. Minnyájan^ 
azoknak lábaihoz borulának , tifz-
teletet tévén nékik: és 6-c&16k 
mindeneket meg-értének, mellyek f 
ó nékik Détziuftól következtek va
la, mellyek egygyeznek vala mind 
azokkal, a' mik az ólom táblákon 
meg-írva valának. A' Gubernátor 
tudtára adá Teodofzius Tsáfzár-
nak, mellyröl 6 hálákat' ada az ' 
Iftennek: mint-hogy e dolog nagy ! 
bizonyítására volna a' teftek fel-tá- I 
madásának, azon fidöben lévó E-
retnekek elien, kik azt tagadgyák ; 
vala. A' Tsáfzár tulajdon fzemei-" \ 
vei meg-ákará látni a' Szent Ifia- j 
kot: az-okáért Efeízusba jőve, és 
bé-méne a*barlangba, ízeik azok

kal, 
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kai, meg-őlelé őket, fok kőnyhuí-
latáfokkal ájtatofságában: mert ki-
ki fel indult, a' ki azokat látta. 

8. Egy azok.kőzjiljvíakfzimiliá-
nus. nevű, monda a' Tsáfzárnak: 
A' te nagy hiteriért, és mivel az 
igafságnak oltalmát magadra vál
lakad az Eretnekek-ellen, kik a' 
teftck fel-támadását tagadgyák, ez 

Iának. Annak-utánna a' Szent Iff-
ak földig le-hajták fejeket imád
ságot tévén, és oll^an módon meg-
adák lelkeket az Ur Mennek. A' 
Tsáfzár az 6 telteket hét koporsóba 
téteté, és jelentés-által, melly né
ki volt e' Szentektől , kővetkező 
étfzaka; azon barlangban hagyá. 
Ezek-után a' Pfiípők egybe-biván 
o' ts„«: - O « J „ I . „ . :-._!«-ödótol fogva meg-engedte Iften a' Papi rendeket,* meg-parantsolá, 

néked a' te birodalmodnak állán- hogy a'Szent Máknak innepe meg. 
dóságát, és meg-óltalmaz téged a' fzenceltemék az ő haláloknak nap-
te fok ellenségid ellen, ha meg- ján, melly volt Szent Jakab hava-
maradfz az 6 fzolgálattyában. E-
zek az igék igen tetfzének a' Tsá
fzárnak: és mirinyájan nagy őrö
met vőnek onnan, kik jelen vâ  

nak 26. napján, emiitett Máíbdik 
T^odófzius Tsáfzárnak idejében, 
Kriftus Urunknak 4S0. efztende-
je táján. 

A S Z E N T E K 
É L E T É N E K 

ÖTÖDIK RÉSZE. 
A' Szent Szüzekről, és Özvegyekről/̂  

nak emlékezete: mert mini az Is~ 
tennél, 's mind az embereknél if-
méretes. Sap.4. v. 1. 

Az házafságtalan qfzfzony-áüat, 'f 
a Szűz-is azokat gonioüy<a, 0' mtU 
lyek az Uré, hogy fzént légyen 
tejíébea, és lelkében- A' ki pedig 

PPP PP 3 , fáj-

jyOldog a" magtalan , és á ferte-
& zetlen, «' ki nem ifmérte az 

»,'• ágyát bűnben: gyűmSltse léfzen a' 
i* Szent lelkekre való tekintethez. 
! Sap. 3. v. 23. 
'* Oh mtüy fzép dtijxta. nemzetség á1 

fénye)"seggel: mert halhatatlan an-
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férjhez ment, azokra gondolkodik, 
a' meüyik a' világé, mint tefsék a' 
férjének, i . Cor .7. v. 34. 

Kedoefség felett való kedoefség a'S-z. 
é-s Izemérmetes ajz/icny. Semmi 
bőisiillés pedig nem méltó a' maga 
meg-tartóztató lélekhez. Eccle. 0,6. 
v. 19. 

Mivel-hogy fzer etted a' tifztasdgot 1 

Szent Mária Magdolna élete. 
Elt vala a* férjével bét efztendeh 
fzűzefségétől fogva. És ez őZVeZ 
vala nyíltzvan-négy efztendeh: fo 
el nem távozik vala a Templom, 
bél,- bőjtéléfékkel, és konyőrgéft\, 
kel fzolgálvún éjjel, és nappal 
Luc. 2. v. 36. 

A* ki pedig igazan özvegy, és el-
bagyattatott: Iflenben bizzéí.- (s 

Jttstt tége. 
érőkké. Judit. i ^ . v. n , Tsahírd a' kedveíség, és bhságn 

• Mondom pedig a''' nőteleneknek,és óz- d fzépség: az Uratfélő ajífígm. 
vegyiknek: jó nékik, ba úgy ma- állat , a' ditsértetik. Prov. 31, 
radvakjámint /»-/>. 1.Cor.7. v.8. -v. 30. 

Szent MARIA Magdolna élete. 

nemes 

ig-ís 

S^A az AttyátSziruíhak,. 
^pflj Annyát pedig Euk; 
^ - s rünak hiccak, kikne 

v í ' Sz. Evangéliumból, és Nevezetes 
:JAutorok irájíbólfimimába foglal' 
tátott Villégás Alfonfzus-által. 

Zent Mária Magdolna 
nemból vók, 

,az 
Euka-

rünak hittak, kiknek 
igen fok világi gazdagságok voltá
nak. Ezek hamar meg-halának, és 
3Hária Magdolnán kivftl , még két 
maradékát hagyának : Lázárt_9, 
és Mártit, kik Máriával egyetem
be az Attyoktól maradott Jóságo
kat egy-más k&zótt el-ofzták. Lázár
nak fok fzántó földei jutának jém-, 
plem korál.' , Mártának juta Be-
tánia , melly távúi vók jérusáletn-
tól, Máriának pedig Máim váraf-

fa mellett Magdolom nevd Kaftélj 
juta, és innen hivattatik Magdolna. 
íiak. Szent Lukáts Evangélifta 
azt mondgya: Luc. 7 v. 37. hogy 
Mária Magdolna nyilvánvaló bű
nös afzfzony-állat vók. Hí meg-
gondollyuk mi légyen ennek az 
oka , már meg - mondók; mivel
hogy az Attya, és Annya nélkfil 
marada , fenkköi nem kezde félni; 
gazdag , ifiú, és igen fzép termed 
lévén , fris öltözetekben, és nagy 
drága, ruhák bán kezde * naponként 
járni, és magát fzer' t'eiecc tél-éke-
siteni, hogy láttafsék az emberek
től. Mihsnt pa lig iliyen modora 
kezdé magát mutogatni , fok J 
ifiak keziék 6tet késérni j és innea 
következek az 6 romláiá. 

a. Né-' 
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2. Némellyek akarjak Ócet men-

! tegetni j mondván , hogy nem vók 
igen gonofz éleai, hanem tsak köl-
só-képpen, drága óközecekkel ma
gát ízer felett fel-ékefitvén, kéváric 

'. maroktól láttatni, és újságokat hal
lá .ii. A' kik azt mondgyák, azt 
gondoLyák, hogy Magdolnának bő-
tsátetet téfznek , de meg - fofztyák 

- attól az Ur jésus Kriftuíi. Ezt 
meg-probáihami, egy orvos Doktor 
példájával, kinek kezében vók egy 
igen beteg ember, ki rettenetes 

• nagy fájdalmaktól fzorongattatván ? 
leg?közeíeb' vók az halálhoz ; mind-
sz-ákal orvofolván ótet a' Doktor, 

' meg-gyógyitotta. Ha az-után va
laki azt. mondgya, hogy tsak. ki-
tsin becegség vók az, mennél kif-
febnek mondgya, annál inkáb' kif-
febbiti a' Doktornak bőtsfiletét. Ha 
Magdolna„ tsak kfilsó - képpen iát-, 
tátott volna bűnösnek lenni, nem 

" volna olly dicséretes tselekedet, 
. hogy a' Kriftus jésus ötét meg-

gyógyitocta , és magához téritette; 
mintha nyilván való bün&s vók 
•volna. Az Anya-fzent-egyház (eműlli 
az ö ínnepét Szfizefségének tiitiluffa-
alatt; a' Sz Evangélifta-is nem adott 
volna nyilván való bfinös nevet né
ki , ha mind kítlsö, és belsö-képpen 
bűnös nem lett volna. Igaz dolog 
az, hogy Magdolna azok közül az 
afzfzony-állatok közül vók., kik a' 

• varasban (zerelmefeknek hivattattak, 
és igen fzerette az ifiakkal való 
nyájaskodáít, és tarfalkodkífc. O 
kitsinea kezdé, de lattan laffan a' 

íagdoína élete. gj$-
kitsinröí a' nagyra gázola. Azt 
gondollya vak , hogy azok a' íze-
mélyek , kikkel tárfalkodni kezde, 
az ő bótsűiecére néznének, és tit
kon tartanák a' dolgot; de talim 
Hgyan azok voltak, kik magokban 
dicsekedvén, ki - hirdették az egélz 
varasban. 

3. Közönséggel úgy ízokotc 
történni, hogy az afzfzony állatok
nak gyalázattyát azok hirdetik-ki, 
SL kikcöi azt reménlették , hogy 
titkon tartanák. Magdolnának_» 
ugyan azok fzerzének gyalázatos 
nevet, a' kik ö véle tárfalkodtak, 
mert magokban ditsekedvén, nyil
ván • hirdették , az 6-cselekedetit, 
el-annyira, hogy nem tsak Magdol
nának kezdek 6tet hinni, hanem 
nyilván való bűnös afzfzony állat
nak, az egéíz varasban, 's nem-is 
akarták níás-képpen hinni. Az-oká-
ért az Evangéíifta - is az Adókhoz 
ízabván magát , azt a' nevet adá 
néki, mellyec minnyájan néki ad
nak vala. Azt-is jól meg-kell gon
dolni, hogy az-údöben Jérusálem 
igen el-merök vók a' gonofeágban , 
a' mint meg-látfzik az Evangélium
ból; mivel-hogy az elöttök járóig 
úgy-mint a' Papc^kevélyek, tifzt-
re vágyódok, fösvények, és kép
mutatók voltak; és ollyanok lehet
tek a1 köz-népek -is, kik közönség
gel áz elöl - járó jókat ízokták kö
vetni. De abban az fidőben, noha 
fok-féle bűnösök találtattak, mind 
az-ákal igen tickokák, és födöz-
ték az 6 vétkeket, fzégyenelvén 

bűnös-



$5«5 Szent.Mária Magdolna elete. 
bAn&snek' mondatni. Azérc gyu- első vétkek, mellyeket az emk 
löltek leg-inkáb' az.Irás-tudúk, és tselekefzik, busúláft és tón 
Fariséutok a' Kriftus Jésuft, mivel fzereznek néki , és gondolkodj 
ki-nyilatkoztatta, és nyilván fze 
m-kre'vetette az 6 gonofz cseleke
deteket, a'kőfség el&tt, a' kikt&l 
fik tifzteletet vártának, és nagyra 
akartak bőtsölcecni. Magdolna pe
dig mivel-hogy arra jutott vala, 
hogy minden figyelem nélkül egy-
gyik vétekről, a' maiikra rohanna; 

magában, mondván: Jaj mitrnoü 
danák felőlem az emberek \ w> 
nyerek ezzel a' vétekkel ? ja}- J 
moft meg-halnék ebben a' vétekben 
De annak-utánna ha a' vétket oya' 
korolván, fzokáfsá véfzi, f i ' 
nem gondol véle. így córténék 
Magdolnával, ki elsőbben noha fc 

íemmit nem gondolt azzal, hogy leiemmel, és rettegéffel vétkezett 
gonofznak lenni láttatnék , és itél- de az-után fe Iftentöl, fe emberek' 
tetnék az emberektől; azért vól- tói femmit nem félt. Némellr 
tanak az ó vétkei olly nyilván va- Doktorok azt mondgyák, hogy Mae 
lók. Nem fokát mondok , mikor dolna tizen-két efztendeig maradott 
aze mondom, hogy egygyik vétek- meg abban a' tifztátalan életben" 
róla'maiikra rohant, minden Ifte- »= .,.»-.•..-!•., +A~* _ m . » 
ni félelem-nélkúl, és emberi tekén-
tet-nélkfü: mivel-hogy Szent Márk 
Evangélüla azt mondgya, Marc. 16. v. 9. hogy hét őrdógőt űzött volt 
ki bilőle a' Kriftus Jésus. A' Sz. 
Doktorok, és fó-képpen Szent Á-
gofton Doktor, azt mondgyák, hogy 
Magdolnában nem voltak ördögök 
más-képpen , hanem minden vét
kek találtattak ő-benne, mellyek 
egy afzfzony - állatban találtathat
lak volna. 

4 Tzefzárius azt irja, hogy a' ki 
a'vétket meg-fzokja, az-ucán vé
teknek fem tarcya, hanem úgy vét
kezik minc-ha Itten fem volna. Az
ért mondgya Szent Dávid: Pfaha. 
fa. Monda az efztelea a' fzivében: 
Nincs Iften. Meg-vefztek, és utá
latotokká lettek az ha nifságokban : 
nincs 3 a' ki jóc tselekedgyék. Az 

és az-után tért-meg az Iftenhez. 
Némellyek azt adgyák okúi az ó 
meg-térésének , hogy Márta az 6 
nénnye,igen kévánván meg-térését, 
fok kéréffel arra kénízerité, hogy 
menne-elegyízer, és halgatná-meg 
a' Kriftus Jésus prédikállását. Hogy 
pedig könnyebben fel-indithaífe 6-
tet , eíő-befzéllé néki, hogy a' Kri
ftus Jésus igen gyönyörűséges fzép 
ember, kedves okoskodásában-j, 
bólts, és értelmes beízédében; fok 
csudákat tselekefzik , és a' népek
nek nagy fokasága balga ctya, és 
követi őtet. 

5. Midőn azérc egyfzer Mária 
Magdolna a'Jésus prédíkáHásán je
len volna, olly dolgokat hallá, mel. 
lyekből világodon meg érté, melly 
nagy ditsőfségre mennek az igazak, 
kik e' világon" jóságos tselekede-
tekben magokat íq^lalván, Illett

nek 
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nek fzolgálnale : a1 gonofzok pedig, öltözetit, és alatson ruhákba 61-
kik e' világon fiamifságot tseleked-
vén , tifztátalan életet vifelriek , a' 
teftnek , és a' világnak fzolgáf.nak , 
hogy-ha meg nem térnek, el-kár-
hoznak, és az órők tfizre vettet
nek, az hol firás , és fogak tsi-
korgatáía léfzen , és foha onnan ki 
nem fzabadülnak. Ezeket halván, 
és a' maga gonofz életét meg-iP 
mérvén Mária Magdolna, keferve-
fen kezde (írni, hogy az Iftent meg
bántotta , és fzivében így kezde 
(zóllani magának: Oh te el-vefzett 
utálatos gonoíz afzízony-állat I nem 
érdemled az életet; ezerízer meg-
érdemletted az őrók kárhozatot. 
Mitsoda fzámot adfz az utolsó na
pon az igaz Bírónak? Magdolna.hol 
vagyon a' te Iftened ? Oh édes Úr 
Ilten , -hogy fzenvedted-el az én go
noíz életemet, mert botránkozásá-
ra, és romlására voltam az egéfz 
váraínak. De irgalmaíságnak Ura 
Iftene, Ezecb. 33. .v. 11. tudom, 
hogy nem akarod' az Iítentelennek 
halálát, hanem, hogy meg-térjen 
az iílentelen az o utkról, és éílyen. 
Ezecb. l g . v. 21 . Ha azért azííte.n-
telen penitentziát tart mindén bű
neiről , mellyeket tselekedett, és 
meg-6rizi minden parantsojatidat, 
és Ítéletet, 's igaíságot tselekeízik : 
élettel él, é^ meg nem hal.. Mivel 
azért édes Úr Iften, nyilván valók 
az én bűneim, az én penitentzia-
tartáíbmnak-is nyilván kell lenni. 

6. Ezeket mondván Mária Mag
dolna , le-veté magáról a' drága 

Sicatek Elete. 

tózvén, meg-érté, hogy a' Kriftus 
jésus, a' Simon Fariséus házában 
volna ebéden, és mindgyárt oda 
akara menni. És mivel a' maga 
rút vétkeinek utálatos gonofz fza-
-gát érzi vala, kezébe vőn egy fzép 
edényt drága kenettel, és el-indu-
la. Nagy akadékokat talált Mag
dolna az úton, merc az Őrdőg, 
fzokafe - fzerénc, minden módon. 
meíterkedett, hogy meg - gátollya. 
az 6 uetyát.- Lábán midón az há
zánál fzolgált néki Jákob, nem Ől-
dőzte őtet; de mihent el - indult 
Jákob, hogy viízfza-mennyen az 
Attya hazához , nagy haraggal 
kezdé oldozni őtet. így az őrdőg 
nem igen öldőzi azokat, kik néki 
ízolgálnak; de ha láttya, hogy el
akarnak menni tőle , minden ere
jével azok ellen támad. Úgy tse-
lekedék Magdolnával, midőn ki-
akara fzabadúlni az ő kezeihői. Sok 
akadékokat kezde rakogatni elmé
jébe , tudni-illik , hogy z' ízabad 
életnek gyönyörűségit el nem hagy
hatná: a' fanyaru penitentzia-tar-
táft, mind végig el nem vifelhet-
né : a' Fariséufok elejébe, kik ma
gokat fzenteknek állították, ízé-
gyen volna menni; a'Kriftus-is 
ollyan tifztátalan ízeftiélyt magá
hoz nem botsátana- De Magdol
na az Iften Szene Lelke-által meg
erődítetvén , az efféle gondolatokat 
mind ki-rekefzté elméjéből. Az-
okáért mint egy álmélkodva ízóll 
felőle az Evangéliíta, mondván: és 

Qqq qq imé 
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ímé egy afzííony-á|^t, ici a' varas
ban -fc&nós vala , hogy «ieg-ércé, 
hogy Jésus le -telepedett volna a" 
íariséus házában., haza alabáftro-
•mot keneEteb és meg- átván hámi 
A' lábainál, konyhuliatáíbkkai kez-
dé óntözni a' lábait ., és fejének 
haj-fzálaival törli vala, és tsokol-
,gattya vala a' lábait y és kenettel 
keni vala-; A' mint Szent Gergely 
Pápa mondgya, be - tölt&tte Mária 
Magdolna a' mit Szent Pál Apoíiol 
•tanításul adott , mondván: Rém. 6. 
v. 19. Ember - ízerént mondom, 
a1 ti térteteknek -erőtlenségéért: 
mert a' mint adtátok a' ' ti tagjai
tokat a' tiíztátalan-ságnák fzolgálat-
tyára , és az ha-miíságra : úgy ad-
gyátok tnoft a' ti tagjaitokat az 
igafsagnák Izolgálattyára a' meg-
feenteléfre. 

7. Saul Király, Antíokus Ki
rály-, .és az áruló judás-is meg -fzá-
nák , bánák az 6 vétkeket, még 
feni nyerék-meg bűnöknek botsá-
nattyát. Mária Magdolna pedig 
bűneinek botsánattyát meg-nyeré az 
Iftentől. Mivel-hogy Iftenhez való 
nagy fzeretetébol Izármazott lelki 
t&redelmefséggel íiratá az 6 vétkeit; 
amazok pedig a' világi el-mulandó 
jókhoz való ízeretetbök ez azérc fi-rtt, 
hogy azlftent meg-bántottaj amazok 
azért firtak,hogy a' világi jóktól meg* 
fofztattak. Azt-is jól meg-kell gon
dolni, hogy Mária Magdolna meg-
mosá, meg-tórlé, meg-tsokolgatá , 
és meg - kéné mind a' két lábát 
Kriftus Urunknak , nem tsak az 

agdölna élete. 
egygy í t c e t- fenén azt tamiRiati 
hogy a' b&nós ember -az Űr Usv^ 
nak mind a' két lábához ragaízkoá* 
gyek: az 6 Irgalmafságához tudoj. 
illik , és igafságáhQzj mindenek-fe 
lett fzereíTe az 6 IrgahmCságát, & 
téllyen az igafságától. Mett ha a* 
b&n&s ember , meg - gondolván tf 
maga gonofz tselekedetit, é$Iite&, 
telenségit, tsak igafságára tekéot 
az literinek, kétségbe eíik: ha pe. 
dig tsak irgalmafságához raga&ta, 
dik, meg-maradván a'maga gonofi 
cselekedetiben, és vakmerő-kép. 
pen bizakodván, az Iften irgalmai 
ságában,. nem tart penitentziát, és 
meg-hal az 6 hamifságában: Szök-
ség azért, hogy. az Iílennek mind a'. 
két lábát magunkhoz kaptsoliyuk; 
az az: míndenek-felett ízereísök az 
6 nagy Irgalmafságát , és tifzta 6i-
vel lélekkel ó néki ízolgáüyunk: 
féllyunk az 6 igafságától, és peni« 
tentziát tar tván, minden gonoízt 
el-távoztaffunk. 

g. Látván .pedig á' Fariséus, a' 
ki Jésuft hitta vala, ízólla ó magá
ban, mondván: Ez, ha Próféta vol
n a , tudná bizonnyal, kitsoda, és 
minérna afzfzony-állat , a' ki étet 
illeti, mert bfmos. K&z&nséges 
dolog az e' világon, hogy az em
ber , ha a' Krittus lábaihoz ragafe-
kodik-is, mindenkor találtatik, ,a' 
ki ellene zugolúdgyék. Ámbár el
rejtse magát az ember, de ha jót 
tselekefzik, mindenkor találtatik, a' 
ki ótet meg-itéllye, és ellene mor-
golódgyék. De talám mondaná 
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valaki: nem' lát engem meg min
denkor a* Fariséus» úgy vagyon,, 

í de annak-utánna Mat. 04. v. 6- az. 
Apoftolok zugolbdának Magdolna,-

: ellen ». hegy a- drága kenetet ki-Sn-
f- té &*' Jésus fejére.. Ha pedig íém a," 

Fariséus,, fem az Apoftolok jelen 
[ nem* léfznek,. hanem az házadnak 

egygyik fzegjecében el-rejted ma-
gadet ,. Luc. 10-. it. 38- Márta. 
fog. ellened zúgolódni, hogy fernrni-
re nem akaflz" gondot vifelhi. De 
a' Kriílus el-jó a' te fegétségedre ,, 
ez öldózés ellen.;, pártodat fogja., 
és meg.-oltalmazz- téged,, a''mint 
Magdolnát-is mind az háromfzor 
meg - oltalmazza.. Felelvén, jésus-
monda a' Fariséusnak j . Simon va-

., gyón- valami- mondáfom néked. Az 
pedig monda-.- Mefter, mond - el : 
Két adúíla. vala egy kólcs&n- adó
nak, egygyik &tc- fzáz pénzel tar
tozik vala-,. és-a' máfik 6tvennel.. 
Nem- lévén azoknak honnét, meg
adnák,,, meg-engedé mind a' kettő
nek. Azért kitsoda fzeretl órct 
inkáb' ?: Felelvén Simon ,• monda :: 
Vélem;, hogy az,, a- kinek cobbee 
engedett. Q pedigmonda. néki: iga--
zknitiléd. És fordulván-az aízfzony-

Y állathoz, meg-magyarázá a? példa-
befzédet Simon Fariséusnak, mond-

í ván : látod-e' ez afzfoony -állatot l 
I Bé-jöttem az házadba,. vizet a' lá

baimnak nem adtál: e' pedig k&ny-
hullatáíbkkal ónt&zte a' lábaimat,, 

t és haj-ízállaival t6r!6tte-meg. Tsó-
kot nékem, nem adtál : e' pedig 
miolta bé-jótt, meg nem fzfint tsó-

ragdblna élete.. §f 9" 
kolgatni a'lábaimat. Olajjal a'fe
jemet meg, nem kented : e' pedig. 
kenettel kence - meg £ lábai
mat. Az-okáért mondom néked:. 
Meg; botsattatnak néki fok bönei ,, 
mert igen ízeretett.. Á'' kinek pe
dig kevefeb' botsáttatik-meg., ke
vésbé fzerer. Monda az-után Mag
dolnának:. Meg - botsáttatnak né
ked bíineid. Es a' kik egygyütt le
telepedtek vala, kezdenek monda*-
ni ó magokban: Kitsoda ez, a' ki 
még a' bön&k&t-is megTbotsáttya í 
Monda, pedig; az afzízony-állatnak. 
A.' te hited meg-fzabadkott téged ~ 
meny-el. békével:. 

9. Némelly Doktorok azt: mond-
gyák y hogy Kriftus Urunk mindens 
bűneit meg-botsátvánMára Magdol
nának, a' b&ntetéft-is megrenged'--
t e , mellyet azokért érdemlett-s; 
volna. A*' bfinós ember', mikor 
fzokáft véfzen valamelly gonofz 
vétekben, úgy-mint réfzegségben. 
íófvénységben,. hamis eskávésbea,, 
rútízkkozódásbanj paráznaságban s> 
és titztátalan életben;, igen nehe-; 
zen jobbithattya-meg rnagát,.mert a' 
gonofz fzokás-miatt,. fokkal nagyob' 
késértetec ízenved- De Mária Magr 
dolna,, íftenhez való nagy buzgó 
fzerelméért ,, úgy meg erősíttetett 
volt az Iílen malafztya által, hogy 
meg-téréíe után,, nem ízenvedee. az
okat a' nagy teftikésércetekecNem-
is adott alkalmarofságot a'vétekre, 
mivel hogy az érzékenységeket úgy 
meg-örizte„ hogy a? mint mond-
gyák, nem-is akarta egyéb embe-

Qqq qq a Xek-



$6o Szeat Mária Magdolna élete. 
rcknek fzeméllyetyet fzemlélni, ha-' 
nem csak az Ur jésus Kriftuíl. 
Ugyan-is meg-ifméré Mária Mag
dolna az tlr Jésus Kriftusnak ki-
váít-képpen való nagy irgalmafsa-
gát , hogy őtet olly csudálatos-kép -
pen meg-térkette, mert annak-u-
tánna teilyes éltében tsak néki 
ízolgala. Azt mondgya Szent La-
káts Evangélifta :• Lttc. 8- Ei-járja 
vala Jésus a'"Várafokac, és Kaíié-
lyokat, r prédikálván; és hirdetvén 
az Iften órfzágát: és a* tizen-kettö 
6 véle, és némelly afzlzonyok, kik 
meg-gyógyíttattak vala a' gonofz 
lelkektől, és a' betegségek tói: Mária, 
ki Magdolnának hivattatik, kiból 
hét ördög meoc vala , ki: és íbkan 
egyebek, kik (zolgálnak yala Jésus-
naJí az ó marhájokból. Ugy-annyi-
ra , hogy a7 ki az előtt a' maga há
zánál fzabadsággal tefti kévánsága 
fzerént lakik vala, és fokán fzoU' 
gáltanak néki, és tifztelték ótet , ' 
az-után a' Jésust mindenfitt követ
t e , és minden marhájából aiázatof-
fon feolgált néki. Sót az Apoito-
loknak, és tób' $anitványoknak-is , 
kik világi mód-fzerént fzegények 
valának, és a' világtól meg-utáltat-
tak , nagy ízeretejtel, és bótsölett 
tel fzolgált, az Úr Jésus fze'relmé-
ért. Másuct-is emiékezetet téfzen 
Szent Lukáts Magdolnáról, mond
ván: Luc. 10. v. 3g. Bé-méné Jé
sus- egy Kaftélyba, és egy Márta 
nevű afzízony-állat bé - fbgadá ótet 
az ó házába, és ennek egy Mária 
nevű óttse vala, ki az Úrnak lá

bainál ülvén , haígattya vala j ^ 
6 igéjét. Márta pedig ízorgalma. 
toskodik vala a* gyakor fzolgálaC. 
ban: ki meg álla, és monda: l[" 
ram nem gondolfz-e' véle, hogy ^ 
én ötsém egyedül hagyott eng5. 
mec fzoigálni ? Mondgyad azért né
ki 5 hogy fegétsen engem. £s fe. 
lelvén, monda néki az Úr: Márta, 
Márta ízorgahtiatos vagy , és fo, 
kakban tóródól. De égy a' fzfiksé-
ges. Mária leg-job' rétet válafz-
to t t , melly el nem vétetik tóíe. 

Í O . Szene János Evangéliftá-fc 
fzép emlékezetet téízen Magdol
náról, mondván: Joan. u . Vala 
pedig egy beteg Lázár Bétániából, 
Máriának, és ennek nénnyénekj 
Mártának Kaftéllyábóí való. * ( Ma* 
ria pedig az vala, a' ki meg-kente 
vala az Urat kenettel, és meg-tŐr-
lótte az ó lábait, az ó haja (zalai
val: kinek a' báttya Lázár beteg 
vala, ) Az húgai azért Jésushoz 
köldéntk , mondván : Uram, imé 
a' kit fzeretíz beteg. Halván pedig 
Jésus, monda nékik : E' betegség 
nem halálra való, hanem az llten 
ditsófségére, hogy ditséitteísék az-' 
Iften Fia az által. Szereti vak pe-
dig Jésus Mártát , és az 6ttsét 
Máriát, és> Lázárt. Midón azért 
meg-hallá, hogy beteg volna, ak
kor ugyan meg-marada azon he
lyen két nap. Ezek-után monda 
az Ó tanítványinak : Mennyünkift' 
mét Júdeába. Lázár a' mi bará
tunk aluízik : de el-megyek, hogf 
az álomból íel - ferkentsem otet, 

Mon-



Szent Mária 1 
JMonÜ'anak azért a'tanítványi: U-

• ram,. ha alufzik meg-gyógyúl. Az 
& haláláról mondotta vala pedig 
Jésus, ők pedig vélek , hogy az 
álomnak aluvásáról rnsndaná. Ak-

' kor azért jésus nyilván meg-mon-
dá nékik, Lázár meg-hólt: és ór&-
16k ti égettetek, hogy hidgyétek , 
hogy ott nem voltam, de men-
ny úrik-el hozzája. El - Jőve azért 
Jésus, és calálá ötét, hogy már négy 
napig volna a' koporsóban. Már
ta azért el-méné , és el-hivá az 
öttsét Máriát titkon-, mondván: 
A' Mefter jelen vagyon, és téged 
hij. Az hogy hallá, fel?kele hamar, 
és hozzája méné:' mert még nem 
jött vala Jésus a' Kaitélyba, hanem 
még azon helyen vala, az hol Már
ta elejébe ment.vak. A"Zsidúk az
ért, a'kik véle az házban valának,és 
vigafztallyák vala étet, midón lát
ták volna Máriát, hogy hamar fel
költ, és'ki-ment, követék 6tet, 
mondván : Hogy a' koporsóhoz 
mégyen, hogy ott íirjon. Mária 
azért, midőn oda ment volna az hol 
Jésus vala, látván 6tet, ' a'lábai
hoz esek, és monda néki: Uram, ha 
itt lettél volna , nem hólt volna 

• meg a" bátyám. Jésus azért, hogy 
látá ótet íirni, a' 'Zsidók-is, kik véle 
jóttek vala, hogy urnának, meg-

" búsúla lelkében , és meg - háboritá 
magát, és monda: Hová tettétek 
öcet? Mondának néki: Uram jóij-

\ e l , és lásd-meg. És kónyveze Jé-
'•'' sus. Mondának azért a'.'Zsidók; 
i Imé mint fzereti vala ótet. jésus 

[agdolná élete. | 6 t 
azért ifmég meg-búsúlván magában, 
a'koporsóhoz méné. Vala pedig 
egy barlang, és k& vala arra tétet
ve. Monda Jésus: Vegyétek - feí 
a' követ. Monda néki Márta_a, 
árinak az húga, á'ki meg-hók vala: 
Uram, immár ízagos, mert negyed 
napi. Monda néki Jésus : Nem 
mondám-e' néked, hogy ha hifz, 
meg-látod az Iílen dítsöíségéc ? El-
vévék azért a' követ: Jésus pedig 
fel-emelvén fzemeit, monda: A-
tyám hálákat adok néked , hogy 
meg-halgattál engemet, én pedig 
tudom vala, hogy mindenkor meg-
halgatfz engem; de a'népért, a'melif 
környúl áll mondám azti hogy meg-
hidgyék, hogy ce k&idóttél engem; 
Ezeket midón mondotta volna, nagy 
fzóvalkiálta: Lázár jöj-ki. Esmin-
gyárt elö-jöve, a'ki-meg-hók va
la , még kötve lévén a' lábai, és 
kezei ruhákkal, és az örtzája kefz-
kenővel vala bé- kötve. Monda 
nékik Jésus: Oldgyátok-meg ócet, 
és botsáfsácok-el. Sokan azért a", 
'Zsidók kőzöl, kik Máriához, és Már
tához jóttek vala , és lácták val* 
a' miket tseiekedett Jésus, hívének 
ö-benne. 

11. Másutt-is Szent János Evan-
gélifta, Magdolnának jóságos tse-
lekedetét fzépen meg-irta, mond* 
ván: Joan. 11'. Jésus azért hat nap
pal Húsvét elótt, Bécániába méné, 
az hol Lázár meg-hók vala, a! kit 
fel-támalztott Jésus. Vatsorát fzer-
zének azért ott néki t és Márta 
fzolgál vala. Lázár pedig egygyik 



8 6 2 
vala a* le- telepedtek kéz&i 6 véle. 
Mária azért egy iont drága tifztá 
fpikinárd kenetet von, és meg-ké
né a' Jésus lábait , és meg-tőrlé az 
& lábait baj (zalaival? és az ház meg
telek a* kenetnek Alanyával. Mon
da azért egy a' tanítványi kozfil, 
Júdás Iskáriotes, a' ki 6tet el áru
landó, vala.- Miért nem adatott-el 
ez a' kenet három- ízkz pénzen, 
és a' fz&k&lkodoknek adatott ? Ezt 
pedig monda , nem hogy a'.fzfi-* 
kólkódókre volna néki gondgya, 

Szent Máfia Magdolna élete. 
mindenkor vagyok veletek. %^ 
ez e' kenetet a' teftemre őntvén 
én temetéfemre tselekedte. Biaj? 
mondom néktek, vaíaholez azj? 
vangélium prédikáltatik az eaff 
világon, az-is meg-mondatik*? 
mit e* tselekedett, az & emléké? 
téré. Szent Márk Evangélifta.^ 
ezen jó tselekedetet, hafonló-kén! 
pen raeg-irta. Marc. 14. v, , yl 
denétt akarta követni Mária j |L ' 
dolna Kriftus Urunkat; méeT 
kor-is jelen vők, mikor a" Kerefw' 

hanem hogy lógó v a k , és az er- fán föggott 6 Szent Felsége." "T" 
ízény ná-k lévén,; azokat,, melyek ról Szerit János Evangélifta bferniv-
adatnak válá, hordozza vala. Moa- ságot téí^en, mondván: %a«,is 
da azért Jésasr. Hadgyatok békéc v-.2 f. Állanak«vala pedig á'jésus 
oéki t hogy az én. temefcéCern nap- Kerefzte mellet az 6 Annva ** « 
)áta tartsa azt/ Mert feegények 
mindenkor vannak veletek, én pe
dig nem mindenkor vagyok vele
tek. Szent Máté Evangélifta pe
dig Magdolnának ezen-„jó tseleke
detet ez igékkel irta-meg , mond
ván: Matt. 16. v. 6. Mikor pedig 
Jésus Bétániában volna r a' poklos 
Simon házában, járula 6 hozzája 
egy aízlzony-állat, kinek drága ke
nető alabáftroma vala , és az aíz-
talnál ülőnek a' fejére őnté. Lát
ván pedig a' tanítványok, bofzon-
kodának, mondván: Mire való c' 
vefztegetés, mert ezt drágán el-ad-
hatták volna. Tudván pedig Jé-
sfls, monda nékik : Miért vagytok 
ez aízfzony - állatnak hántására ? 
mert jó - tselekedetet tselekedett 
velem , mert mindenkor vannak 

Annyának nénnye Mária Kleoíé, és I 
Mária Magdolna. Nintsen emberi '' 
nyelv, melly meg-mondhatnk az 6 
keftrves nagy bánattyát, mellyet 
fzenvédett, látván olly nagy kinok, 
és gyötrelmek kózőtt meg - halni 
az Úr Jésus Kriftuft, kit olly igea 
(zeretett, kitol olly nagy kegyel
met, és irgalmafságot nyert vala, 

12. Melly igen fzerette pedig 
Mária Magdolna udvőzitő Kriftus 
Urunkat, meg-mutatá az 6 ditsóf-
séges Fel-támadáfa napján-is, a' 
mint meg-irták a' Szent Evangéli-
ílák. Szent Márk Evangélifta azt 
írja, Marc. 16. hogy Mária Mag
dolna , és Mária a' Jakab annya, és 
Szalomé keneteket vásáriának, Iiogy 
el-menvén, nseg-ítennék Jésuft. Es 
igen reggel a' Szombat első napján, 

&egények veletek, én pedig nem a"kopogóhoz ménének £s mon» 
danák 



Szent Mária '. 
danák va!a egy - máfnak : kicsoda 
hengeriti-el nékünk a' kóvet a' ko
porsó ajtajáról? Szent János Evan-
gé.ifta pedig azt irja, y-oart 20. 
hogy: A' Szombatnak ek& napján 
Maria Magdolna reggel, midóri még 
letét volna, a' koporsóhoz j6ve: és 
lka , hogy el vétetett a' kó a' ko
porsóról. El-futa azért, és Simon 
Péterhez méné, és a'más tanítvány
hoz, a kit fzeret vala Jésus, és 
monda nékik: El-vitték az Urat a' 
koporsóból, és nem tudgyuk hová 
tették 6tet. ífmég vifzíza - térvén 
a' koporsóhoz, künn áll vala a' ko^ 
porsónál iirván. Midőn azért fima,le« 
hajla,és a' koporsóbastekénte; és két 
Angyalt láta fejér ruhában fiivén, 
egygyikec a' fejénél.,, és a' maiikat 
a'lábainál, az hová a'Jésus tefte té
tetett vala. Mondának néki azok: 
Afzfzony-állatraitfírfz? Monda nér 
kik: Mert el-vitték az én Uramat, 
és nem tudom hová tették ótet. 
Ezeket midón mondotta volna, 
hátra fordula, és lktá Jésusc állani : 
és nem tudgya vala, hogy Jésus 
volna. Monda néki Jésus: aíz-
fzony-állat mit íirfz? kit kerefz? 
állítván, hogy 6 kertéfz volna, mon
da néki: Uram, ha te vitted-el 6-
tet, mond-meg nékem hová tetted 
6r.ee, és én el-viízem ótet. Monda 
néki Jésus: Mária. Fordulván amaz 
monda néki: Rabboni ( melly Me-
ílernek mondatik.) Monda néki Jé
sus : $ic illés engem, mert még fel 
nem mentem az Atyámhoz: meny
ei pedig az Atyámfiaihoz, ésrnond-

ragdolna élete. $6? 
gyad nékik :Fel-megyek az énAtyam-
hoz, és a' ti Atyátokhoz, az én Ifte-
n-erréez, és a'rilftentekhez. El-j&ve 
Mária Magdolna, hirt tévén a' tanít
ványoknak: Hogy láttam az Urat,és 
ezeket mondotta nékem. Elméiké-
défre méltó dolog , hogy Mária 
Magdolna gyenge aízízony - állac 
lévén, mindaz-által el mert egye
dül maradni a' koporsónál: sót lát
ván az Angyalokat emberi ábrázat
ban, meg nem rettene, és mikor 
meg-ifinéré ókét, nem fokát gon
dola vélek, meg fera elégedék az 
igékkel, mellyeket néki, mondá
nak , olly nagy buzgó kívánság
gal kévánnya vak meg -találni az 
Ur Jésus Kriftuft. Látván Jésuft, 
és meg nem ifmérvén, monda néki: 
Uram, ha te vitted-el Ótet, mond-; 
meg nékem hová tetted étet; és éa 
el-viízem ótet. Olly igen üerétte a* 
Jésuft, hogy ha a*F6-Pap házánái 
lett vólna-is, az hol a1 félelem miatt 
meg-cagadá ótet Péter; avagy pe^ 
dig a' Pilátus házánál, femmit nem 
féle volna oda menni, és onnan el
hozni. Akárhol értette volna lenni 
a'Szentséges Tettet, kéízvolt mia* 
gyárt oda menni, és el-hozni.* Melly 
igékről elmélkedvén Origenes fel
kiált mondván: Oh aízlzony-állatf 
nagyob' afzfzony állatnál j méltán, 
érdemled az Apoftoli méltóságot j 
a' mint Apoftol-is voltál, és Apo-
ftolokhoz küldettél a' Kriftuftól, 
hogy nékik órómmel hirdetnéd, 
az o ditsófséges fel-támadását, ki 
elóízór néked, .jelene-meg, mint 

meg-
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{$64 Szent MaüaW 
meg-írta Szene Márk Evangéliíla , 
mondván: Marc. 16, v.9. Fel-tá-
madván pedig reggel, a'fzombat 
els6 napján, meg-jelenék elöízőr 
Mária Magdolnának , kiből hét ör
dögöt fizott.vala ki. 
: 13. Mária Magdolna akkor-is 
jelen vők, mikor Krifius Urunk 
tsudálatos - képpen fel-méné Men
nyekbe : jelea volt a' vígafztaló 
Szent Lélek Iítennek el-jővéíekor, 
és el - \évé a? ajándékit, mint a' 
töb* Apbilolok, és tanitványok. 
Az-után egy ideig az Iiten Annyá-
val marada. Midőn pedig; a' po-; 
gányok igen kezdenék fildőzni 3.' 
JCenefztényeket , a' mint némelly 
Doktorok mondgyák: A' 'Zsidók 
meg-fogák Mária Magdolnát, Mártát 
az ő nénnyét, Lázárt az 6 báttyát * 
Makíziminuft a' KriŐus tanítványát^ 
Tzelidóniuít, ki vak volt, kit Jésús 
meg-gyógyita, -sárt tsinájván a' nyár 
Iából, és a' (zémeire tévén 't és Már-
tzeUkt a' Szent Márta ízolgálóját, 
Eöb' Jaki-. Kereíztényekkel egye
tembe , és víyék őket egy igen ré
gi romladozott, és fzakadozott ha
jóba, hajós r mederek * nélk&l, ,és 
minden hajóhoz való eízkőzők nél
küli és bé-vitetvén a'Tengernek 
méJlyéréV tsak úgy hagyák, hogy 
el - mer&llyenek. De az lftennek 
gond-vifelére-által, tsudálatos - kép
fen Máríziliába vitetének, és azt az 
egéíz tartományt meg-téritek a' 
Kriftus hitére. Szent Lázár Már-
>2ilia várafsának Pőípőke lön : Mak-
/zitninus pedig Ak vis nevfi várafnak. 

agdotea élete. 
14. Szent Mária Magdolna ja, 

nek-ucánna fok lelkeket meg - ^ 
tet vúlna az Iftenhez ^ egy kietlen 
pufztába méné, az hol egy barlang, 
ban harmincz eíztendeig jgen £ 
nyaru magán való életet vifele" 
Az ö eledele fövek, és faknák gyj.' 
kerei voltak. A' ruhái tellyefség. 
gel el-fzakadoztak f/és le-hullottak 
a' teltéről: de az ür Iften meg-rjj. 
háza ötét, fiiépen meg - nevelvén 
az 6 hajszálait. Nappal, és. éjjel 
hétízer emeltetett - fel az Angya. 
lok- által a' levegő égbe*, és a' 
mennyei mufikának gyöayér&é-
gét mindenkor hallotta. Láttaezt 
egy Fap, ki ugyan azon puíztába 
találkozott; volt menni, hogy az 
lftennek jobban fzolgálbaflbn. Sz. 
Mária Magdolna minek-utánna el
töltötte volna az bármirttz efzten* 
dőt ott a'pü{ztában,.ki-hyilatkoz-
tata magát néki, és meg- belzéllé 
ki volna : és arra kére étet, hogy 
el-menvén kereíhé meg Szent Mak-
fziminus PűfpőkÖc, és mondaná-
meg néki az ó réfzéről, hogy kö
vetkezendő vasárnap reggel maga-
egyedfil menne a' Szent-egybkzba. 
A' fzerént tselekedék a' Pap, a' 
mint kére őtet a' fzenc afzfzony-
állat. Mellyet meg - értvén Szene 
Makfziminus igen őrfile: el -jővén ' 
a' Vasárnap a' templomba méné, 
és Szent Mária Magdolnác az An- ! 

gyalok kőzött latá, két íingnire I 
íel-emeltetve a' földről, ki fel-emel- j 
vén kezeit az Égbe imádkozik iw \ 
la. Makíziminus Pfiípók meg-áldoz- j 

tata : 



Szent Ersébct Á&Czoay élete S6f 
tata Stet•., ki nagy ájtatoísággal. 
magához vévén a' Kriöus- Szent. 
Teltét,, el - nyugo vék az Iftenben« 
Az Angyalok nagy órőmmei vívék 
az 6 telkét Menny orfzágba,, és. a* 
tefte abban; ar templomban! temet
tetek. 

if. Azt irja Szilveízter Pápa* 
hogy abban a' Templomiján ( mel-
lyet inoílan a' Szent Domonkos. 
Szerzetében lévő Barátok bírnak"} 
mind mái napig; bizonyos jelek léfz>-
hek. Ugyan ottan vagyon ennek 
a1 Szent afzfzony-állatnafe a'feje.. Az: 
homlokán meg-maradott még az hit-
fa, azhof Jésusillette volt »'• kezével̂ , 
mikor a' koporsónk mondotta, né
ki, hogy ne illetné. fitet. Még; az: 
egygyik fcarja-is meg-vagyoií ottapj, 

némelly haj - (zalaival egy fiveg 
edényben. Az S teliének egyéb 
maradéki egy ezöíl edényben tar
tatnak. Sok tsadákat tett az Ur 
Iíien.x mind ott,, 'smind más he
lyeken a* ditsófséges Szent Mária 
Magdolna érdemiért;, és fok embe
rek ,kik lelki,; ésteíti veízedelmek-
berr vőkanak y e' Szent afeízony-
állatot fegéeségfil hivárí, meg-íza-
bádSfcanak. Az Anya-ízent-egyház 
az 6' fanepét űlli Szent Jakab ha
vának 22-dik napján,. a'' melly na
pon volt .az fi- halála-.. Könyörög
jünk az: literinek,, hogy nékünk bo' 
csáfla-mGg. a' mi bűneinket,, és tar-
tson-meg minket mindi végig, az 5 
Szent Haalaíztyáibanj az: firók élet
re. Araera.. 

Szent ERSÉBET Aízfeonynafc, a* Máíb* 
dik András Magyarok Királlyá leányának élete 

Florenrziai S?,mt Antonius , éf 
Montánus Jakab.áh'al fummábs 

foglaltatott. 
t. * Z öreg jámbor Tóbiás tana-

i V tsot adott a'fiának mond
ván: Tob.ú,. v. 7. A' te marhád
ból adgy alamiíhát, és egy fzegény-
rfil íe forditsd-el ortzádet: mert: 
úgy léfzen, hogy rólad íe íordúl-
lyon-el az Ur ortzája. Armint le
het , úgy légy irgalmas. Ha néked 
fok léfzen, bőségeíFen adgy;, ha né
ked kevés léfzen, igyekezzél a' ke-
yenét-is órfimeft adui. Mert jó-
jutalmat gyfijtefz magadnak a'ízök-

Jaentck £Wrc» 

ségnek napján. Mert az akmifha 
mindén bfatfil „ Ts az haláltól meg-
fzabadft,, és> nem engedi a' lelket 
a.' íététségre menni. Nagy bizo
dalom: lélzen a' Felséges Iftén elfitc 
az afemifna minden b gyakorlói
nak. Meg-tartottai ezt a' tanácsot 
ai' Magyar-Orfzági Szent. Ersébet 
Aízízony,, ki. igen irgalmas vőle, és 
midfin elég, marhája vált\ bösége£ 
fen alamifnát aCztott > és mikor 
az-után kevés volt, annyi ala
mifnát adott , a' mennyit adha
tott. Annak-okáért fok lelki jó
kat, és fzent malaíztot vett azlften-

JLrr rr tfil. 



'866 Szent Ersebet . 
iU , moft pedig vég-nélkűl örven
dez az lítennejk nagy ditsöíségében, 
£ mint az Úr Iften fok csuda té-
ielek-ákal Trreg-jéletitette. 

a. S?ent Ersébet Máfodik An
drásnak Magyar-OrfzágKirállyán ak 
leánya, kis-korától fogva minden
kor hajlandó vólc az líteni fzolgá-
latra. Mikor á' Templomba -ment, 
még nem lévén nagyob'ét efzten-
dósnél, magát az imádságban fog
lalna , és. addig meg - marádett az 
imádságban, -hogy nehezen vitet-
hetnék-el onnan. Az 6 Attya Pa
lotájában «gy Kápolna iévén, min
den nap gyakron kereíetc atkal-
toatofságot oda menni , és min
dénkor térden alva imádkozott. 
Némelly .íiap azon Kápolnában lé
vén ^z é ízelgálöival, annyi Apo-
ítoloknák nevét irák-Je, a ' men
nyin ők voltának: az-ucán ki ki 
azok -közli a' leányzók közül vecc 
egygyet, ollyan igyekezettel, hogy 
ához kiválc-képpen való ájtatofság-
•gal lenne, a* kiknek neve fors által 
•néki jucna. Az iften úgy adá, hogy 
Ersébet a' Szent János Apoftoí, és 
Evangélifta nevét találá venni? igen 
&rfile azon, kérvén ötét, hogy 6-
rizné - meg az é tifztaságát. A' 
Boldogságos- Szflz Máriához igen 
ájtatos v o k , mikor pénzt vehetett 
kezébe, a' fzegény afzfzonyoknak 
adta, hogy az Udvóz-légy Máriát,«U 
mondanák. Mennél inkáb' neve
kedett idejében, annál inkáb'' ne
vekedett a' jóságos cselekedetek
ben. Igyekezett a' maga akarat-
tyának ellene-mondani: és midőn 

iCzízony élete 
valami olly dolog következett 
melly 6 - néki terízec volna ,* az[ 
magán hadta, hogy meg-ízegje, és 
törje a' /maga kévánságác ^ 
denkor csendes maga - YiTelS volt 
ruházatiban , őközetiben. Az 5 
beízédi k eveitek vúkak,és okoljak 
mindenkor jól- reá figyelmezvén 
arra, a'mit akarna mondani, Wy 
íb'ha máíbknak ártalmára ne lerme 
hanem mindeneknek fegétségére. ' 

3. Mikor immár illendő üejc 
volna, az 6 Attyától András & 
rálycól férhez adaték, melly dolog. 
nak elsóbben ellene monda, vége
zetre , hogy engedelmes légysn, 
Iften után, az Atryának, és Alanyá
nak akarattyára bizá magát, Myaa 
igyekezettel, hogy az íften fiol-
gálattyára fiai legyenek, és nem 
hogy az tiázafoknak gyönyöröségé-
ben réfzes lenne. Ezt tselekede: 
tivel-is rraeg ~ mucacá, mivel mi-
hent férjhez méné, mingyárt foga-
dáft tön az Iftennek, hogy-tia CQ-
váb* élne az 6 férjénél, az-után 
mind örökké meg-tartaná ritka
ságát. Az <ö férje Landgrávius La
jos , Turingiai Herczeg volti JEs 
noha Ersébet meg-változtatá állapot-
tyác , -és módgyát életének, mind-
az-ákal femmi vákoztatáíi nem_* ! 
tőn el-tekéHect igyekezetiben, és Jl 
kévánságában., mellycöl -izgactadk i 
vala az lííennek fzolgálattyára_a..; 
Igen ájtatos volt az Iftenhez, igea " 
kemény, és mértékletes <onnón-ma- 1 
gához, ^és igen irgalmas felebarátig. 
hoz. Éjjel iel-kéi vala az imádság-, j 
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Szent Eisébet Afzfzony élete. 9-6.% 
ra,. fok kón.ynullatáfokkal. -egybe
foglalván, azt: igen tetfzett néki 
alázatos ,. és aíatson ízolgálatokbán 
magát foglalnia Egyfzer a' maga 
fejéc . egy betegnek fejéhez hajtot
ta ,, tneliy ifzonyú büdös volt,. és. 
nem találtatott,. á.r ki azt el-ízen-
vedce volna; mindaz-által 6 annak 
a'' fejét meg-nykte,. és. meg-mofta* 
mellyet látváa a"fzolgái, meg-ne-
yették y és tsufoiták őtet» de 6. 
mind, el-fzenvedte az Iílen. fzerete.-
téért.. A''közönséges Pr&t'zefz/ziék.-
foanr mellyek bizonyos üdékben, zz. 
Anya-ízenc-egy háznak dicséretes fzo-
káía ,. es rendéléfe-ízerént voltak y 
mindenkor- alatson öltözetben.,, és. 
mezit - láb járt... 

4.. Szent Ersébet mikor, gyer
mek fzáléfe-után. elsőbben a' Tem
plomba, ment, nem pompás, és é-
kes ruhákba öltözötty a.' mint né-
melly Afzfzonyak fzoktak tseleked* 
ni., hanem, alatson ruhában a' tőle. 
fzületetc gyermetskét a' maga kar
jain- tartván ,. az Iílennek- ajánlot
ta,, egy fzál gyertyával. s. és. más 
rendbéli ajándékkal, mellyet a' 
Papnak adott;, és haza. menvén, azt 
a'ruhát., mellyben azoa. nap járt, 
a' fzegényeknek adta r és kőgÖnsé-
geíen mikor evett, meg- hagyott 
az ételben,. és- a.' fzegényeknek ad
ta. Minden, rend béli ízegény em
berek , Aniiyoknak, hijjták. őtet, 
mert ó mindenekkel jól tefzen var 
la , és fzűkségekben meg-fegétette 

K őket. • Midőn v^lamelly fzegény 
meg-hók, íel öltöztette y és d-te

mettette azt. A'ízegényefcnek uj,-
jonnan fzöíetett^ és meg-kerefer 
teltetett gyermekit meg-ruhádzot-
ta- . A' maga fzolgálóival. egyetem
be más embereknek, gyapjat font,, 
hogy a' maga kezei munkáibői ala-
mifnát adhafíbn.. Mikor nem volt 
egyéb mit adni,. drága köveit, 
és gyöngyeit el; adta ,, és. azoknak. 
árrát el-ofztogatta a'fzegényeknek. 
Egy bizonyos háza volt az ö Palo
tája-mellett , mellybe a' jövevé
nyeket,, és fzarandokokat bé-fogad-
ván, némelly napig tartotta.:, és ar 

betegeket tneg-orvofolta, és gyóV 
gyitotta- Ugyan- azon. házban, ne
veltette a* fzegény emberek gyer
mekek y kik annyoknalc hijták ő-
tet , és- mint £ báránkák ö-utánna, 
jártaké Egy ízó'val: Szent Ersébet 
afzfzony a'teíli irgalmaíságnak. min
den tselekedetiben magát gyakor
lottá : és noha nem illendőnek 
látfzot lennie az & állapotcyához,, 
fokfzor jekn lévén az halottak te-
metéiin., néha a.' fátyolt a' maga fe
jéről le vette,. és azzal az halotta
kat betakarta- Tudta mind ezê -
ket a' dolgokat az. 6, férjie,, de mi
vel ott jelen nem lehetett „ fogla
latos lévén a' Tsáízár dolgaiban „ 
ízabadságoc adott Eéki,, hogy azo
kat tselekedgye. 

f. Az űdőben ,av iíereíicények: 
igen: hadakoztak a' Pogányok-eilerr. 
a' Szent Földért,, és immár némelly 
helyeket viíiíza nyertek vala. An* 
nak-okáért Landgrávius jelen aka-
ra lenni abfaaa a' fzent hadakozás-
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$óg Szent Ersebet 
ban, és fzólla a' feleségének Szent 
Ersébetnek , ki azt adá cariátsúl, 
•hogy oda menne , mert azzal ked
ves dolgot tseSekedaék az Iftennek. 
El-kéízőle az Hertzeg, a' mint az b 
ájapottyához illendő volt, és Pá-
lefetínába méae, holott ditséretéf-
fen vitézkedvén, foetegségbe esek, 
és a' jó vitézségnek koronáját el-
nyeré a' más világon. Szent Er
sébetnek hamar meg - feozák <ezt 
az hirc, ki noha nagy ízivbéli fáj-
daloaimai értteste az Ö kedves fér
jének halálát, jnindaz-által ;az Iftén 
akarattyahoz iiabvari magát, a* 
rifcta özvegységnek állapottyát vá-
lalztá magának, mind ózvegység-
nek Tubájában, méüy igen alatson 
vált, mind pedig egyéb tefti alkal
matlanságban, mTvcí-hqgy mindem 
dolgot fanyara penátentzia-tariáíra 
váltojstata* Néha «géíz kéjjel vi
gyázott az ó Jegyeísével a' Kriitus 
jésuffal, meg nem ízíint alamJíhá-
kai ofztqgatni. Sot kimilletlen an
nyi alamimác adott, hogy meg ha-
raguván az 6 jobbágyi ki-vetecték 
ötét a' Palotából, és a' jóízágnak 
ízolgáltarását ki-vévék kezéből, és 
mint valami tékozló ízemélyt, meg-
fofzták minden javaitól. QUy 
nagy nyomorúságra juta a' Szent 
Afzfzony állat, hogy a' nagy íze-
génységtöl kénfzeritteték egy Ven
dég fogadónak egy iftállotskájába 
be - ízállani, de ott-is nem enged* 
teték fok ideig meg-maradni, ha
nem kénfzerktetvén onnan is el
menni , egy kemény, és igen ked-

Afzízony élete. . 
veden embernek házába métie It' 
olly embertelenál vifelé mását A! 
ellene, és a'gyermeki ellen, és né. 
melly fzolgálói-eHen, kik őtec ieea 
fzeretvén, követik vala, hogy oD. 
man-is el-kellene menni néki: ál.-
tal menvén azérc egy ízoros , és 
igen sáros .ütfzán, iholott bizonyos 
kövek valának, mellyeken áliaj 
JteUett menni, elöl-talála -egy 6^ 
aízTzonyt, kinek az-elóct fok jókat 
tselekedett vala, ki hafonló-kép. 
f>en által akarván menni azokon 
a' köveken, nem .akara Szent '-EM 
sébetnek átat adni , sót a' sárba 
iáikká <ócet: de Szent Efsebet Aíz-
fzony fel-kele a' sárból nevetvén 
aékefséges türcfnek el-vefztéfe-nél-
kfil, és mennél jobban lehecemeg-
tiíztogatá £ ruháit. 

6. Az 6 Attya András a' Ma
gyarok Királlyá meg-érté mind a' 
dolgokat, melly eket fzenved vala: 
az-okáért ó , és egy Pöfpók attyafia 
azt tselekedék, hogy az ó fiacskái, u 
Attyok házában fél-neveltetnének, 
és az Annyoknak Ersébetnek bizo
nyos jövedelmet rendelnének, hogy 
tsak magán, kévánsága-fzerént él
hetne. Annak-okáérc ízép jövede
lem ,J£S gazdagság adatván Sz. Ersé-
<betnek,egy Ifpítályt tsitiáltata,és od» 
menvén lakni, fok betegeket táp
lált, és meg-gyógyitott ottan, kik
nek ízeméllye - fzerént fzolgálván, 
az háznak leg-alacsomb' fzolgálatit 
véghez vitte ; és noha voltának 
néki fzolgálói , kik az afféle alatson 
rend-béli (Szolgálatokat véghez vi

hették 



Szent. Erseket 
hették volna-, tróndaz-által b&sS-
lecesb' fqgklatofeágot adott azok
nak , hogy ezeket meg - tseléked-
hefíe. Némeüyek azt mondották 
néki , hogy ezek á* dolgok Király 
leányához nem -illenéuek, és 6 azc 
felelte nékik, hogy ha t̂ udna calál-
ai alatsomb' életet, az ílr iftennek 
meg-bántáfa-nélköí, azt vklaíztaná 
magának. Az Iften -olly inaiaíztot 
adotc volt Szent Ersébetnek, hogy 
noha gyakron fok kónykullataíbk-
kal imádkoznék, mindaz-ákal -min
denkor tiízta , és vidám vők az & 
ortzája. Néha Mennyei látáíok, 
és Ifteni jelenéfek adattanak néki, 
mellyek nagy örömmel, és ízivbéli 
édefséggel bá-tőlt&cték 6tet. Ezt 
könnyen meg-érthették, mivel gya
korta mondott némelly igéket,mipt« 
ha meg-akatt vőma máfnak felel
ni , ki ó véle be£zé%ecet£ volna; 
a mint egyfeer íbk ideig való tsen-
des halgatáfa-után, mellyben úgy 
látfzot, mintha el-ragadtatott volna, 
mint egy álomból tel - ferkenvén , 
nagy ölömmel ez igéket monda: 
Uram ha te velem akarfz maradni, 
én-is veled akarok lakni, és foha 
el nem akarok teled távozni. 

7. Midőn egyfzer Szent Ersé-
. bet Afzfzony látott volna egy ifiat 

kevély világi ruhákban, monda né-
; ki: Te ifiú nem igaz úton járfz, 

mintha eíztelen volnál. Akarod-e',. 
; hogy te éretted imádkozzam ? Fele-
; le az ifiú: Akarom, sót kérlek té-
-: ged, imádkozzál én érettem. Sz. 
;. Ersébet imádkozni kezde, és mon-
-öda az ifiúnak, hogy Ó-Is imádkoz-

Aízízotiy eíet«. 869 
zék j és meg-maradván az imádság
ban Szent Ersébet, kiáltani kezde 
az ifiú? mondván: Ne imádkoz
zál többet Aízfeonyom, ne imádkoz
zál többet: de Szent Ersébet még 
nagyob' buzgósággal kezde imád
kozni, ífmég nagyob* ínséggel 
kezde kikkaai az ifiú t Ne imád
kozzál többét Aízfzonyom, ne i-
mádkozzál többet; végezd-e! im
már : mert mint a' tűzben úgy ér
zem magamot égettetni; ezeket 
mondván ide 's tova hanta vetet
te a' kezeit, és úgy tselekedett 
mint a' bolond. Némellyek hoz
zája futattak, hogyfegétséfc 6tet» 
és illetvén ruháját az hátán, úgy 
érzették mintha égett volna a' nagy 
melegségc&t, melly ki-jött a' tetté
ből. Ki az-után nem tsak küls§ 
ruháját, hanem a' belsőt-is meg-
váltóztatá; azaz : gonoíi erköl
csit meg - vetvén , jó erköltsőkkeí 
magát fel-ékefíté. 

g. Egy leányzó bé-méne egy-
ízer a' Szent Ersébet íípitállyába, 
egy attyafíát meg - látogatni, ki 
btt betegségben íekutt, és miveí 
egy regula ellen akara tselekedni s 
mellyet Szent Ersébet ízabotc vala; 
hogy fenkx egygyik házból a' má-
fikía ne mehetne, fzabadság-nél-

-'k&l, és a' ki az ellen tselekedett, 
• pénitentziát kellett tartani. Akar
ván Szent Ersébet, hogy az 6 re
gulája meg-cartafsék, el-nyiré az 
haja-fzálait a' leányzónak, noha a' 
mint lehete ellene monda, mivel 
ollyanok valának mint az arany 
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8 j ö Szent Efsebet ACzfz&ny élete. 
Tzálak. Annak-iatanna a' fcáayzó 
azt mondotta Szent Exsébetneki 
Én azt hiízem , az Iíten- fugaHotta-
meg néked, hogy el-nyirjed 
hajára fzálait ,, mivel - hogy aaofc-
roiatE £bk efztendéig maradtam a r 

világon-, egyéb-aránt bé - rekefztet-
• tetn volna roagamot ar Kalafijronv 
ba, Meilyee halván Szent Ersébet, 
bé-fbgadá: a.' leányzót a1 maga tár-
faságába az ITpitálybaa, holott fok 
cízteodeig ízolgált az Hteeinek-

9. Annak-utanna Szent Ersébet 
Afzfzöny bé^méne á' Szent Ferentz 
harmadik Szerzetébe j ésfel-ókó-
zék a' Szerzet köntösébe, engedel
mes lévén annak a' Szerzetnek-* 
Eléé-járó jtáhak, hogy igaz tanítvá

n y a leheffea Szent Ferentznek, ki 
•olly alázatos vők. O-is nagyob* 
alázatosságnak tselekedetk gyakor
lottá annak-utánna : ízoigák a' pok-
íofoknaki tifetogatta azoknak rut-
ságití és £&-k éppen egy aförzony-
.nak, ki olly poklos vók , hogy az 
emberek reá nézni-is ifzonyodtak ; 
mindaz-által Szent Ersébet, nem 
tsak orvoslotta az & utálatos be
tegségét 3 . hanem tulajdon ágyába 
fektetvén , gondgyát vifelte néki. 
Mindenkor ezekben , és egyéb ir-
galmaíságnak tselekedetiben magát 
foglalván Szent Ersébet Afzízony, 
életének utolsó órájához kózelge-
te i elsőbben igen nagy hideg - le-
léft&l ízorongattaték, az-okáért a' 
Szentségeket nagy ájtatofsággal ma
gához vévé. Az - után fzép intéft 
tón mindenekhez, kik az 6 által-

menésén jelen valának , ^ . 
nekik az irgalmasságnak Kelekede 
rá; és, végezetre.az halandó élet' 
E61 az &6k életnek bóldoeságkrá 
méné.. Noha az &• teffe négy Dl 
pig, tartatott a'fold kwfil, mTndaJ 
akal femmi kedvetlen fzag abból 
ki nem j&tt, sfa SYbnybrkém 
p illat fzarmazott abból , tnellsr 
minden embereknek kedves volt 

io-. Halála óráján meg-jelenék 
néki Kriftus Urunk, mondán-
Jer velem fzerelmefem az éti \Ji 
lékimba, mellyek néked kéfzittet-
t e k Az okáért fok ízép madarats-
kák láttáéinak'akkor a'Templom 
hékzatcyán egybe-gyfilve, az hol 
az 6; tefte v a k , -mellyek olly gyö-
ny órfiségeífen énekeitek,. hogy min* 
.deneket tsudálkozáíra indítottak, 
Akkor a' leveg6 égben-is gyónyó-
röséges énekléfeknek zengéfe hal-
ktot t . Azok a' madaratskák, mel-
lyek meg-jelentek a' Templom hé-
jázattyán, igen kedveílen éneké 
vén , az Iften Angyali voltak-, kik 
azért köldettek vók az IíteatőL, ? 
hogy a' Szent Ersébet lelkét Menny-' 
orfzágba vigyék, és az 6 teliét men
nyei ÓFvendetefséggel tifztellyék. 
Mivel-hogy a' mint 6ízve-gyfil az* 
ord&góknek fokasága , az iftente* 
leneknek halálára, hogy rettene
tes gyötrelmekkel környfil-fogják 
okét , és a' pokolnak órők tözére 
ragadgyák a' lelkeket ; hafonló-
képpen egybe-gyil az Angyaloknak 
fokasága, az igazaknak halálára, 

hogy 
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hogy biztafs'kk íiket, és az órák 
dksófségre vigyék a' lelkeket. 

11. Minek - utánna me.g - hala 
Szent ErsébetAfzfzony, azür Iften 
fok csuda - tételekkel íueg - dits&ité 
6cec, mellyek k&zfil némelíyeket 
e!6 hozok. Szkfz orfeágban egy 
Tzifztertziai Henrikus nevS Barát 
igen fullyos betegségbe esek, és sC 
keferves fájdalmaktól mind éppen 
k&rnyul vétetek. Egy «jjél meg-
jelének néki -egy tifeteletes Afz-
ízony fzép fejér ruhában, ki meg
ülte ótet, hogy ha meg • akar gyó
gyulni , tegyen fogadáft a' Magyar 
Szent Ersébet Afzfeonyhez. Akkor 
nem lévén ötben a« Apátu-r , az 
elól-járónak tanátsával élvén , fo-
gadáft tóiv; az-után ifmég líieg-je-
lenvén néki Szent Eersébet, a' Sz. 
Kereízt jelével «icg -gyógyká étet. 
Viízfza^térvén az Apátüí ,-és -meg
értvén é' dolgot, csudálkozék, de 

, meg-akará a' fogadáft ellenzeni, 
mivel fenkkek kózülak nem vált 
fzabad fogadáft tenni, és afféle dol 
gokra magát kötelezni. Az-okkért 
az Apátur mind a' Barátoknak 'il-
lyem módon Vióllat G-yakron a' Ba-

I rátok a' pokolbéli órdógtói meg-
csalattattak ; jól meg kell azért vif-
gálni e' dolgot, ha igaz IdCzen a' 
jelenés, as fogadáft beékeli tellyeíi-
ceni, ha pedig igaz nem léfzen, 
maradgyon engedeimefség alatt. 

: K&vetkezendó éjjel meg - jelenék 
; barmadfzor Szent Ersébec Afzfzony, 
i a meg-nevezetc Barátnak , mond-
k van .• Te mindenkor beteg léfzefz, 
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mig.té ffem tellyefíted, a' mit fo
gadtál^ Mingyárt azért az előbbi 
betegségtől le-nyomattatván, azon 
keferves fájdalmakkal kezde Szo
rongattatni. Meg- értvén ezt az A-
páturj mingyárt feabadságot ada 
néki, hogy fqgadksát bé-tókhefíe, 
és mingyárt -meg gyögyúla, femmi 
fájdalmat -nem érezvén. 

i á . Egy leányzó ínnya ííérvén 
a' Izolgálótüí, az italt ada néki , 
mondván: Vegyed, és id-meg az 
&rd6gót; úgy érzé a'leányzó mint
ha t&zes =&fz6g ment volna ala a' 
torkán, és kiált vala, hogy töz 
vagyon a'torkában. Mingyárt az
ért igen ineg-dagada, -és láttatott 
mintha valami iát 's tova futoíbtt 
volna minden tagjaiban, és két efz-
tendeig :gyótrótte ötét az Órdóg. 
De az-után á' Szent Ersébet kopor
sójához vketék, és ott fogadáft 
tőnek érette, és a' koporsóra tévén 
ístet, úgy látízék mint-ha meg-hólc 
volna. De egy-kevés kenyeret adván 
néki, hagy meg egye, és egyke
vés fz-entelt vizet, hogy meg-igyá.* 
mingyárt meg-gyógyúlá, és a' kM 
látkk, igen tsudálkozának. 

13. Egy Teodorikus nevű em
ber, cellyefséggel el-vefztvén egy-
gyik kezének erejét, az inaknak 
öfzve fugorodáfa Miatt, és két út
tal meg-látogatván a' Szent Ersé
bet koporsóját, meg nem gyógyú-
la: harmadfzor a' feleségével megyén 
vala nagy ájcatoísággal, és midón az 
úton mennének, el&l talajának egy 
tifzteletes 6reg embert , kit kó-

fzönc-
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ízöntvén, és meg-kérdvén , hon
nét jöne, monda, hogy Márpurg 
f&ldér&l, az hol á" Magyar Szent 
Ersébet tefte fektzik , ki ákal az 
lílen fok tsudákat tsélekeízik f ar 

meg - nevezett ember meg - befzél-
véti betegségét , az a' tiízteletes 
ember fel-emelé kezét , és meg-áí-
dá ötét, és monda néki : merty-el 
jó reménséggel; mert vifzíza-nye-
red egéfségedet; akkor emlékezzél-
meg Szent Miklós Ffifpókröi, mert 
6-hozzá hafbnlóvá tétetett Szent 
Ersébet Aíz&ony a' tsada tételek
ben. Ne legyetek balgatagok, hogy 
mingyárt el-mennyetek onnan: mi
vel a' Szenteknek úgy tetfeik, hogy 
álhatatoífon , és ízöntelea kérjenek 
fegétségec tölök. Ezeket mond
v á n , el-rejtezék az öreg ember. 
A* beteg ember pedig annak tanát-
tsa-fzerént tselekedvén , mingyárt 
meg-gyógyúla. 

14 Egy Hermkanus nevű ifíúr, 
a' Kolóniai, tartományban , fogság
ban tartatvárt a' Bironálj tellyef-
séggel az Iftenhez ragaízkodék , és 
íegétségől hivá a* Magyar Szent 
Ersébetet, ki egy éjjel nagy fényef-
ségben meg-jelenék néki, fok-kép-
pen eróflítvén ótet. Végezetre, 
ki adaték a' fententzia, hogy fel-
akaíztaísék az ifiú. Ki minek-után-
íia meg- hólt volna , ízabadság ada-
ték az Attyafiainak , hogy el- te-
mefsék ótet. Le-tévén azért a' 
ineg-hókt ifiúnak teftét az akafztó-
farol, az Attya, és Annya, töb' 
Attyafiaival egyetembe keferveffec 

firván, a&zatoffora kezdenek k6- l 
rryörgeni az Iftennek a' lelkiért, és S 
fegétség&í hivák Szent Ersébet Aíz- \ 
ízonyt T és imé a' meg-hóltt ifiú fel. 
támada jó egéíségben, nagy tsudál-
kozására az embereknek. Mogun-
tziai tartományban egy Bonkárdas 
nevft ifiú r ki az iskolába jár vala 
halat akarván fogni, egy folyó viz-
be esek , és jó darab ideig ott lé« 
vén , az- után ki-vonák az 6 meg-
hőftt teftét. Meliyet látván az At* 
tyafiai igen meg-fzomorodának , és 
könyörgenek az Iftennek , fegét-
tségfil hiván Szent Ersébetet, és 
mingyárt fel - támafztá az Ur Iften 
az inat. 

15. Egy Villinus nevű három 
eíztendés gyermek meg-hala, ki
nek az Annya nagy ájtatofsággal 
k&nyórge az Iílennek, és legétsé-
gfil hivá Szent Ersébetet, és a' 
gyermek mingyárt fel-támada. Egy 
négy eíztend&s gyermek, egy méiíy 
kútba efvén meg-hala, kit midőn 
egy ember vizet akarna vonni, 
meg-talála; ennek-is az Attyaíiai 
könyörgenek az Iftennek , és fe
gétség&í hivák Szent Ersébet Afz-
ízony t , és az Iften fel - támaíztá a' 
gyermeket. Egy Fridérikus ?. .': 
ember, a' vizben föródvén, fene
kére merőié a! víznek, mint a' kó, 
és meg-hala, kit midőn a'vizben 
meg-találtak volna, nagy Gráffal 
könyörgenek érette az Iftennek , 
és a' Magyar Szent Ersébetet fegé- _ 
tségfil hivák, és az ember mingyárt 
fel-támada. Egy János nevfi em

ber, 
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ber t egy tolvajjal egyetembe meg
fogattatván* minden embert azon 
kére, imádkozzanak ö-érette, hogy 
azlfteo fegéttse-tneg ötét , a' Szent 
Ersébet érdemiért; és midőn a tol
vajt fel-akaízták, o meg-íz4badúla , 
el - fzakadozváa sT kötél » mellyel 
meg-vala kótve j és. & azt kiáká: 
Oh Szent Ersébet Afzfzony , te fza» 
kaditál-meg engem., 

í6. -A' Moguntziai tartomány
ban egy Kalaítromban lakó Valeriá-
nus n'evü embernek a' kezét fcfzve 
rontá a' malom kó , és 6 lá tván , 
hogy mind a' tsontok, 's mind az 
inak az b kezében öfzve-romfotcakj, 
el-akará vágatni azt a' kezét, de 
gyakran könyörögvén az literinek}. 
és fegétségöl hiván a' Magyar Sz. 
Ersébet Afzfzony t , egy éjjel meg
jelenek néki Szent Ersébet r mond
ván; Afprfz e'-meg-gyögyülni: Fe1-
Jele: Igen-is akarnék. iBeté a ' fee-
zét Szent Ersébet, a' tsontokat, és 
inakat meg-győgyitáj az busát, és 
borét mind két felöl meg-u)itáí és 
reggel fel-ferkenvén, 's látván, hogy 
fzépen meg gyógyult, meg-muta-

• tá mind a' Barátoknak, kik igen 
tsudáikozának. Egy Dietrikus ne-
v& ót efzcendös gyermek vakon 
fzölettetvén , a'Szent Ersébec Afz
fzony koporsójához vitetek az An
nyitól; és könyörögvén az Iften-

'. nek, meg-kéné a'koporsó földé
vel a'gyermek ízeméit az Annya 

:' fegétségfil hiván Szent Ersébet Afz-
5 fzonyjc^és mingyárt a' ízeméi fzépen 
1 ineg-nyilának. 
£ 3»£JHsk í k t e , 
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17. Egy Beátrikfz nevű leányzó, 

fok ideig íalryos betegségtől ízo-
rongatíatván , végezetre úgy meg
görbedett,, fiogy íémtni-képpen fel 
nem. egyenefithetter magát,, hanem 
kezeit térdeire vetvén tartotta a* 
teftét. Az-ekáért az Annya ar Sz. 
Ersébet koporsójához vívén ötét , 
tiz napig marada ottan, és meg nem 
nyervén a5 leányának gyógyulását* 
igen meg-fzomoradék, és bűsúltc 
ízivel illyen módon fzólla Szene 
Ersébetbez r Mindenekkel jól téli., 
és engem nyomorukat nem akarfz 
meg-halgatni. Él menvén azért on
nan mint-egy bofzonkodván•, mi
dőn más-fél mélly földet ment vol
na i a? leánya a' keíérves fajdalorn-
HiiatE fcván , végezetre eí-alavéfe , 
és nagy fényefségben láta egy Aíz-
ízonyt, ki meg-kenvén a" vállait^ 
és mellyéc arleányzónak, monda? 
Kely fel,, és járji békével1; fel-fer
kenvén a'leányzó,, meg - iíméré"'* 
hogy fzépen meg-gyógyúlt volna , 
meg-jelenté a' lácáft az Annyának , 
ki nagy érőmmel vifzfia * térvén a' 
Szent Ersébet Aízíyony koporsó
jához, nagy hálát ada azlfténnek, 
és ott hagyá a' kosárt, mellyben a? 
leányát hordozta, 

IS1- A' Moguntziai tartomány bari 
egy Henriktts nevűi ember, tellyef-
séggel meg-foíztatván a'ízeméinek 
világától, meg-látogatá a' Szent 
Ersébet koporsóját, és mingyárt 
meg nyeré ízeméinek világát. Nem 
*jk idő múlva, ugyan azon ember, 
úgy meg-nehezedék a' vér-folyáftól^ 
' Sssss . hogy 



§74 Szent Margit Szűz, és Mártír éíete. 
hogy a 'miat t meg-kellete volna femmi gyógyúíáft nem nyerhetvén, 
halni, de a'Szene Ersébet koporsó- vifeíza-tére; és meg-nyúgován egy 
jábói egy~fevés fóldee vévén, és helyen, Ikra álmában egy tilztele-
vizzel meg - elegyievén , meg - iva tes Afzfeonyt ó hozzá jőni, 4cí viz-
aze , és mingyárt meg - gyógy-üla, 
A1 Treviri tartományban, egy Mek-
cildis nevfi leányzó, meg-fofztatván 
a* lácálióJ, el - veíztvén hallását, 
ízóHását, és járását; az Attya , -és 
Annya fogadáft tévén, Szent Er-
sébecnek adáfc ótet, és minden be
tegségiből ízépen meg.- gyógyulva 
lácák, ditsóitvén az lír lílent, ki 
a' Szent Ersébec érdemiért, olly 
nagy jókat tselekedett, 

19. A' Moguntziai tartomány^ 
ban egy Teodorikus nev& ember, 
fok ideig igen betegeskedék a' tér
deiben , és ízáraiban , el - annyira, 
hogy a' lábain nem járhatott, ha
nem máfokról hordoztatott; foga
dáft tón, hogy ajándékokkal megr 

zel éppen meg-fereízté ó te t ; fel-
íerkenVéri azért, és magát ízépen 
meg-gyógyúlva találván, az ó iftá-
pit , mellyekhez az - elót cámaféko-
dot t , váüaira tévéa , vifzíza-tére 
a* Szent Ersébet koporsójához, és 
hálákat adván az Ifteanek , jó bé
kével haza méné. így a' Magyar 
Szent Ersébet Afzízony koporsója, 
fök nemzecektól meg-látogattatot, 
és tifeteítetet, halván, és látván 
a' fok tsuda-tételeket: és fok-féle 
betegek meg - gyógyultak ottan_j. 
Az & tefte Német-Orízágban Mar-
purg nevű varasban tifzcefségeífea 
temettetett. Kinek halála volt 15. 
napján Szent András havának, 
Kriftus .Urunknak 1226, eíztende-

látogattya a* Szent Ersébet kopor- jében. Máíbdik Friderik Tsáfzár 
sóját: és ott lévéa négy hétig, és idejében. 

Szent MARGIT Szűz, és Mártir élete. 
MetafrafztJSinwn-általmtg-kaPotu 
I . "* /TÉg-váltó Kriftus Urunk azt 

1V1 mondgya: Matt. 13* v. 45. 
Haíbnló Mennyeknek orízága a'ke
reskedő emberhez, a 'ki jó gyón-
gyököt keres. Találván pedig egy 
drága gyöngyöt, el-méne, és el-
adá mind a'mije vóJt, és meg-vévé. 
Ezen a' drága gyöngyin, Szent A-
goíton, és Szent Ambrus, értik a' 
Kriftus Jésuft. Mivel a' mint a' 

drága gyöngy az égi harmatból ízár-
mazik belól a' Tengerben, úgy az 
Iften Fia, emberi terméízet-ízerénc, 
a' Boldogságos Szöz Máriának mé
hében, a* Szent Lélek faarmattya-
által lett, ©' világnak háború ten
gerében. Ezt a'drága gyöngyöt meg. 
találá Szent Margit Szfiz, és él-adá 
jófeágát, ízabadságát, és életét, és4 
e'képpen vévé-meg, ezt. A' mintáz 
életéből jobban meg-érthettyúk. 

a. Szenf 
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a. Szem Matgit Szűz Antiokiá-

ban fzöleték ,. és Efzedius Bál Pap
nak leánya volt. Az Annya meg-
hala y mikor 6 még kitsin volna ; 
és. az Attya. egy Afzfzonynak ada 
&tet,, hogy fel-neveMye,. ki An t io 
kia váraísán kivöl cizen-6t mélly 

'földdel, egy majorban lakott , ki 
Kerefztény afzfzaray lévén, nem 
csak fel-neveié Margitot, hanem-
a' Kriftus: • Jé'süts hitére-is meg-tani-
tá ótetr ki midén az okoíságnak 
idejét el-érte vókra,, Kerefztémiyé 
skara lenai., és jóságos tsekkede-
tekben- kezdé magát foglalni,, úgy
mint bojt6léfekbem,, teíE -ían-yar-
gatáfofcban,, és. imádszgokban. I-
gen kÓny-orSletes- vők ez a1 Szent. 
Szfi-z. Mikor meg-hallotta, volna , 
3?togy Aureliánus. párantsokttyára, 
ki az ív#ben a! Romai Imperitim-
ban Mslkodik Valar fek Kereízcé?-
nyék fzemvedtek Mártiromságot , 

'. tudakozék a' gyötrelmek felól,. mel-
lyekkel kínoztattak,, és nai-képpen-

» fzenvedték-el azokat. Igen fz-áoa-
kodocc, rajtok , mikor hallotca., 
hogy némellyeker meg-oíloroztak v 
némellyeket botokkal vertek, né-
mellyekec fegyverrel meg- öltek * 
némellyeket meg-k&veztek , és né-

r mellyeket a' tözbe vetettek. Sirt 
kónyöröletefségében a'"Szene leány
zó , meg-gondolván- , hogy ollyan 
jó népek, és oljyan- méltók az élet
r e , olly gonoízül oyomorgattatná-
nak, és olly kegyetlenül meg-ólet-

:' térnének; Az-után örült, mikor 
f meg-értette, hogy a' Kerefztények 
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nagy er&fséget mutattak a'Márti-
romságban, és nagy őr&mmel hól-
tak-meg a' Kriílus Jésms Éerelmé-
ért r Az-okáért gyakran azt mondot
ta f Vajha az Iften nékem olly malafz-
tot adna, hogy engem. azök-kftzé 
a' boldog aépek kézé fzáralálna. 

5. Meg-érté ezt az Attya, és 
igen báná, hogy Kerefztény vól* 
na , és efzébe vévé,, hogy ,a* Da j -
kaja volna, az oka.. Honnéc mind 
a' kettón- bofzút akarván, állani-, 
azt monda,: .hogy Margit nem az 
b leánya , és íemmk nem gondol 
vak véle,, mintha bizonnyal nem 
óvé lett volna r- és ar Dajkája ke
zében hagyá,, hogy annak lenne 
gondgya,, 's. búfuláfa az & tartásá
ban. A' jámbor aíztzony ízegény/ 
lévén,, és egyéb marhája, nem lé
vén, hanem tsak kevés juhai,, kén* 
ízeritceték azokat Margit által le
geltetni. Szent Margit pedig igen. 
fzép leányzó lévén T és egyfzer aT 
mezőben a' juhokat legeltetvén', 
hozzája közelgetvén Olimbrius,. ki 
Aíaianak Fejedelme vak , és- Antio-
kiába megyeri vala, a* KeieíztéV 
nyek Sldózésére: látá a' íeáayzót, 
és meg-fzereté ;, kérdé otet, ki vol
na, kinek híjnak , és ki nemzeté
ből, való, ? Felele a' Szűz-1 En ne
mes nemzetből, vagyok, Margitnak 
hivattatom, és- Kerefztény vagyok. 
Monda Olibrius: a' két első dol
gok 'illenek néked,, de az harma
dik nem. téged illet:- mert íllyen 
ékes termetű leányzónak, nem kell 
egy meg-fefzktetett embert Iften 

Sss ss a ' gy*-
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gyanánt imádni. Felele a" Szöz: gyöngyöt az Űr Jésus Kriftuíl 
Hogy tudod t e , hogy meg-feízit- femminek tartya vala, mind igirecit* 
cetet a' Kriífais jésus? Feleié Oli- mind fenyegecéíit a' Bírónak; ésel-
brius: A'Kerefztények kőnvei vál
lait téfenek arról. Monda Szent 
Margit Szfiz: Ugyan azokban a' 
könyvekben, mellyekben irva va
gyon , hogy a' Kriftus Jésus meg-
íeízittetett, irva vagyon az-is, hogy 
ő igaz iíien, és hogy harmad na
pon halottaiból feltámadott, és az
után dksölségefien fei-ment Menny-
orízágba; azokáért, nem illik, hogy 
egygyik dolognak hicele adgy, és 
a' maiikat tagadgyad. 

4. Monda Oiibrius: ha nékem 
igafságom, vagy hamifságom va
gyon, majdmeg-routatomí és meg-
pararasolá, hogy Margit meg-ro-
gatta&ék, és a* városba vivén őtet, 
a' tömlötzbe vetteté. Oiibrius nagy 
áldozatokat t6n az Iíienneknek An-
tiokiában á' Tsáfzár győzedelmi
ért: ez közönséges fzokáfa vólc né
k i , midón valamelly fóldre u/jon-
nan bé-ment. Minek - utánna, a 
váras eleinek meg-jelenté az 6 oda 
menetelének okát,maga eleibe viteté 
Sz.Margit Szfizet,jelen lévén a' váras 
népének fokasága, és mindenek élőt, 
elsőbben édes befzédekkel , és fok 
igiretekkel'kezdé ötét hitegetni, 
hogy a' Kerefecényi hitet el-hagyná, 
és imádná a' Bálványokat, és azt 
igíré néki, hogy magának felesé
gül ve&i: de femmic nem tehet
vén igéredvei, igen kezdé ötét -fe
nyegetni. De a' Szene Leányzó, 

tekéilé ínkáb' el-veízteni életét 
bogy-íénv a' meg-találtatott drága 
gyöngyöt. Látván Oiibrius a' Szent 
Margit álhatacoíságác, mezítelen vet-
kezteté ötét, és mindeneknek láttára 
vas vefz&ökkel meg-veretteté; az
után tsigára vonata öcet, és kezeit, 's 
lábait kötelekkel ide 's tova huzata; 
ez a' rettenés kinzás a' tsontyait 
ki-mozditá helyeiből, és igen ke-
ferves fájdalmakat ízerze. Szent 
Margit fel-emelvén fzemeit az Égre, 
a' Krilhis Jésuftői fegétséget kére. 
A' Biró fokkal inkáb' bofzonkodék 
ö ellene, halván, hogy a' Jésus 
nevét annyifzor emlegetné: és mi
dőn a' Sz&z abban a' gyötrelembea 
volna, az ö gyenge teíléoek min
den tagjait, bizonyos vas körmök
kel meg-ízaggattatá, el annyira, 
hogy az ö tettéből fok helyen ki-
tsorgotc a' vér. NémeHy réízein 
a* teftének látízottak a" tsontok, 
és a' kik jelen voltak, kőnyőr&le-
tefségból tanátsoc adtak néki, 
hogy imádná a' Bálványokat, és M-
lyen kegyetlen gyötrelmektől meg-
fzabadúlna. De Szent Margit azt 
monda: Ez a' gyötrelme az én te
ttemnek , örömet ízerez az én lel
kemnek : és mennél nagyob' lé* 
ízen a* gyötrelem a' földön, annál 
nagyob' léfeen a* ditsóíség Menny-
orfzágban. 

f. A' Biró lc-véteté ötét a' tsi-
ki már meg-találta volt á* drága gáról, és a'tömlőtzbe vetteté; hol

ott 



Szent Margit.Szűz 
ott imádkozni kezdvén Szent Mar
git, mingyárt igen nagy zörgéft, 
tsattogaft hallá: mivel az ördög ret
tenetes nagy sárkánynak képébéá 
meg-jelen vén, igen fenyegecé'Stetj 
hogy tseiekedgye-meg a' mit Olib
rius mond vala néki, és imádgya 
a' Bálványokat. Szent Margit a' 
Szent Kerefzr jelét veté reája, és 
mingyárt el-távozék. Annak-urim* 
na egy nagy világöfsag tániada a? 

fetét tómlötzben , és egy ízózat 
hallatok, mondván: Őrúiy, és ör
vendez Margit Iíten fzolgálója , 
mert te diadalmat vettél éflensé-
giden. Te meg-győzteci a1 Tiran-
nuft, ésel-Szced az ördögöt,. nagy 
erőfséget mutatván a' ízivedbeá. 
EróíTen tartsd magadat abban, a' mi 
kóvetkezik, mivel hamar el-vége-
zödnek a gyötrelmek, és*el-; kez
dődik a' te ditsőfséged. Meg - vi-
gafzcakaték a' Szent Szfiz, halván 
a' fzózatot, és annál - inkáb'j, őri
vel minden febeiböi meg-gyógyit-
tatva találá magát. Az-okáért há
lákat ada az -Ittehnek, és nagy ő-
römmel töké azt az étízakát/ 

6. Máíödik nap Olibrius is-
még maga-eleibe viteté ötét, töb* 
népeknek fokasága jelen lévén, 
hogy-fem az-előtt: és látván ótec 
meg - gyógyulva, és a' febeknek 

t minden jelensége-nélkíil, bé- telek 
klrnélkodáíTal , és monda néki: 
Margit gondold-meg, ini-képpen 
az hatalmas Iftenek, nem teként-
vén a* b'olzáslgra, mellyet nékik 

r reelekedtél 3 nem akarván őket 

, és Mártir élete- §77 
imádni, meg - könyörültek rajtad, 
minden Ceheidből meg-gyógyitváti 
téged. Ne légy továb halk - adat-
lan nékik, hogy a' kegyelmefséger, 
bántetéfre ne íbrdittsák ellened, 
a'mint meg - érdemled r Felele a' 
Szent Sz&z, mondván: En femmi-
vel nem tartozom azoknak ^ a! ki
ket te Méneknek mondáik, mert 
nem ők gyógyitottak-meg engem „ 
:s6t fenkit-azok meg nem gyógyít-
fyacnak. Éa azért hálákat adok az 
Ur Jésus Kriftusnak, mert 6 ha
talmas,- ó gyógyitott-meg engem, 
H& ő'riékí tartózom ez j'^téw-
menyért,- -"•;•'•'•••'• / -. • ;,-> 

7. A'Tíiró vifzontag mezítelen 
Vetkezteté Őtet ̂  és égö ízövetne-
keket tartatván a* tnellyére , és a' 
vékonyba, ízórnyfi - képpen meg-
kinoztatá Őtec. Midőn ez á' gyöt
relem tartana, a' Sz&z kőnyórge az 
Iíténnek, ki erőt ada néki a' fzen-
vedéfre. Az-után Olibrius egy nagy 
edényt teli töltete vízzel, és meg
kötöztetvén kezeit, és lábait Szene 
"Margitnak^ abba vetteté őtet, hogy 
ottan mindeneknek láttára meg
fojtatnék. Mikor a" vitézek a.' 
vizbe akarnák vetni a" Szfizet, mon
da : Moíl látom, hogy immár fem-
mi heával nem maradok: és min
denkor kévántam, hogy meg kc-
reíztelteíTem, de eddig Izerét nern^ 
tehettem. Az én jó akaratom, és 
e' Mártiromságaak , fzenvedéfe_» , 
véghez viízik az én Kerefztségemet. 
Tsak alig botsátraték Szent Mar
git a'-vizbev azonnal nagy fóld-in-

Sss ss 3 dúlás 



$7& Szem2Ágota 'Szűz, és Mártír éíete. 
duiás tárnada. Anöak^ntánna nagy 
fényeíség ízkUa le az Egb&l, és an
nak k&zepet«; egy galamb láttaték, 
ki â  .Szftcpjdfc fejére ízáíla. A' kö
telek^* melyekké) á* Szöznek kezei 
és Jpibai k&tózve valának, meg ól-
cloztatának, és 6 ki ment az edény
ből ; z' világofság, és a' galamb egy-
gySic eí-rejtezvén, . , _. 

*g. A" k&lség látván ezt : a' tsu-
dát, nagy árómet kezeié' mutatni,; 
és fokán meg-'valiák, hegy a'Kri-
ftus Jésus igaz lilén. De Oiibrius 
áz 6 ízokott kegyetlenségével él
vén , fek'Jkn k fejűket vétexé, és 
hafoniú képpen a' Szent Margit fe-
jét-is ei-vágiiá, ki minek-clotie az 
hóhér fejét venné , alázatoííon kó-

jnyorge az Ifiennekj méltóztatnék 
irgalmafságot tseiekedni azokkal 
kik háborúságokban , és ízoronga-
táfekban találtatván , meg - emlé
keznének az 6 Mártiromságáról 
irgalmafságoc kérvén az IftentSl 
és kivák-képpen , az afzízony- a]]a, 
t ok , kik a' gyermek fzfilésben ve
szedelemben volnának. Az Anya-
fzent-egybiz a' Szent Margit Szűz 
Innepét ízenteli , az 6 Mártirom-
ságának napján, Szent Jakab ha-
vának 20-dik napján , a' Romai 
Kalendárium-ízerént. (Magyar-Or-
ízágban pedik 1,5. napján ízente-
lik ) MelJy volt. Kriílus Urunk
nak 278. eíztendejében, Aureliánus 
Tsáízar jdejében. • . 

Szent ÁGOTA Szűz, és.Mártir élete. 
Mttafrájít-Shnon áhahneg-iratvtt. 
i .TJlzonyos dolog, hogy Meg-

D vákú Kriílus Urunknak e-
gé(z tefie, inkáb' fenlik a'napnál 
Mennyorízágban; de fó-képpen az 6 
febeinek híiyei, íokkaí inkáb fen-
lenek,mint az hiátzintus3és rubin drá
ga k6vek az igen finom aranyban. 
Hafonló-képpen a* Szentek tettének 

, tagjai-isT mefiyekben. inkáb' fzen-
vedtek, inkáb' tündöklenek Menny-
orízágban, 'hogy-fem az. 6 tefteknek 
más réfzei. A'melly Szentnek el-vág-
ták a' fejét, a' nyaka kórul, mint 
egy drága kóvekbél fudz&tc tőn-
dóklS ízép lántzot hordoz. A' kit 
meg-kőveztek ? annak, kövei drá

gábbak a' finom aranynál. A' Sz, 
Ágota Szűz mellyé iízonyu-képpen 
cl - ízaggattatván & világon , ki-
.mondhatadan ékes léfzen Menny-
.orfzágban. Kinek élete iJlyen-kép-
pen Vagyon. •, • . 

%. A' Romai Imperiumban ural
kodik vala Détzius, a' Kerefzté-
nyeknek igen kegyetlen ellensége, 
ki Szitziliaba egy Kvintziánus.Feje
delmet kőlde, hogy nagy.izörgal-

•matofsággal fel-keresvén a' Kerefz-
tényeket, áldozatot tétetne vélek 
a' Bálványoknak, vagy pedig meg-

,61etné;őket. Elérkezvén Szitziliaba 
Kvintíiánus, láta egy Ágota nevft 
leányzót, ki igen nemes, és gaz

dag 



Sz'feht Ágota-Szűz, 
dag vala., "és ékes termeté vei' a1 

t&b' leányzókat Feiyfil haladta. 
Meg-fzereté ötét Kvintziánus, és 
annak'* Felette az 6 gazdagságit ké* 
vánriya<vala. Meg-eícé az-után, 
hogy Ágota kitsia. korától fogva 
Kerefztény volna..' az - okáért a' 
tómíotzbe téteté dtet "Katánia va
rasában. Az - után egy Afrodifzia 
nevfl gonofz afzfzony állatnak ke
zeibe adá 6 t e t , ; küíek két leányi 
valáriak, mind híres kurváit? Afro
difzia minden módon igyekezék, A* 
gotát meg-sérceni lelkében , - hogy 
Keretztényi tifztaságban ne éllyen; 
és kivák-képpen fáradott, hogy a' 
Kvintziánus fzerelmére vihéífe étét. 
Erre -azt-felélé Szent Ágota: az én 
fzivem egy igen erós kó-fzikíára 
épített házat magának, meily az Úr 
Jésus Kriítüs, él& Iftehnek' Szent 
Fia. Azérc ei-hidr'bizonnyal j - hogy 
fem a' te béfzédiii, fem a' Bíró Ígé
ret! , és fenyegetéíi, íemmit rajtam 
nem foghatnak, hogy én az igaz 
hitt&l el - fzakadgyak. Aírodiízia 
KvintziánusHoz méné 7 és monda 
néki: En a' cc réfzedról igen nagy 
igéréfeket tettem Ágotának, drága 
köveket, arany lántzokat, drága 
ruhákat, és minden ckes 6kóze-
teket ígérvén néki y de mindeneket 
tsak annyira bötsűl-mkit a' í&ldet, 
melly a' lábai alatt vagyon. Sérti* 
mi-képpen el: hern hadgya a'- Ke-
refztényi hitet, és nem hajói a te 

; fzerelmedre. Ezt halván Kvintziá
nus, maga elejébe hozatá Ágotát, 
és monda néki .* Ki nemzetéből 

:'és Máftlf^letC " f f | . 
v á | y t e leányzó?* Felelj-a* Szfiz: 
ifrriérnek -engem é' varas-bari \ -és az 
egéfz Örfzágban nemefnek, és nem-
zétéífiék - lenni. Monda s^ „Tirana 
ÍKIS: -Tehát ha így Vágyott y. miéix 
foglalod'magad ízolgai aiatsbtí :dot. 
gokban? Mörsdá- Ágota? ííem nagy 
dolog, -hogy én fzolgai'doígjokbart 
fbgiallyarrt thagam-,* merc/'érVa- Krir 
ftus; jésus fzolgáló|a vágyőfc "/JDt 
minérriS tselekedetek azok'*,, mei-
h/ékéft rabnak ítéltetem te-toléd"? 
Monda KviHcziánus Í Az ífteneknek 
áldozatot aem tenni, és "z Kerefz-
téoyék babonaságác követni, azt 
kelem , hogy rabokhoz: íllendS ess--
lekedetek. ' Szűkség .azért, hogy 
magadban eí-rendeltyed-, vagy ál
dozatot tetini azlíteneknek, avagy 
pedig rettenetes nagy kínokat (zen-
vedni. Morda- Agocíií ifL-nekíiek 
hivód-é' íé" Jupitert-, és' Vénuft ? A* 
te feleséged -öllyan- tegyen-, mint 
Vénu« volt r és te légy hafonló Ju
piterhez. 

3. Ezek á' fzók nem tetízének 
Kvintziánusnak, az-okáért ínte á' 
vitézeknek^-,- és azok artzul tsapdo-
sák Szent Ágotát, me-ly miatt teJ-
lyefségge! meg-kékóle néki az oí-
tzája- de 6 íbrdúlván a' Bíróhoz s 
moncia: En igen tsudáíkozom te 
rajtad oh Kvintziánus\, hogy ce okos 
•embernek íartvan magadat, fzé: 

gyeníed feleségedefél -egygyutt ha-
íöniittatni az Iftenekhez, kiket te 
imádafz. Ha azok meg-érdcml;k , 
hogy imáddaíTanak, ne fzégyen-'yea 
'ó hozzájuk hafooiiuacni; fcu pedig 

nem 



| gf Szent j&göta Szű 
ssgm:érdemlik, hogy iroádtaffanak, 
núéíckn fzégyenled 6 hozzájok ha-
fonlittatni. Az-okáért ne kévánd 
én-tölem, hogy őket imádgyam ; 
mert inkáo* minden kínokat, és 
gy^relmeket: kéfz vagyok ízen-
vedni, hogy-íem azc a'gonofzt tse-
lekedni. Ha te a' fene r vadak kö
zé vetfz engem, azok' halván a* 
Jésus nevét meg-ízelidölnek r ha a' 
tözbe vetitetfz engem, hiyes har
mat jő az égből, meíly meg- kön
nyetek engem.. Akár minémö kín
ba vefs engem, mindenött meg-íza-
badk a' Sz.Létek Itten, ki én-bennem 
lakik. Meg-fzégyenitteték Kvjntziá'-
nus.a* Sz» Ágota ok^kbdas%^ ? jés 
álíiatatöfságátóL Mindaz-áital meg-
parantsolá, hogy a' tőmiőtzbe vet
nék é t e t , az hová nagy orÉajmei 
méné a* Szent Szfiz. Máforiik nap 
a' Birő maga; ele|ébe viteté ötét, és 
meaitekn vetkeztetvén , fel-emel-
teté őiet st tsigára , és karjainál 
fogva meg-kőtőzve a' földtől ma-
goíían fel akaíztatá őtet, és az-után 
kőteleket kőtőztete a' lábaira, 
roellyekkel kegyedenfil ide 's tova 
jángatak őtet : ezzei nem eléged
vén, íügár vefzfzokkel meg-vereté, 
és bizonyos vas körmökkel úgy 
meg-ízaggattatá az ő teftéc , hogy 
a* vértől tellyefséggel bé-boríttat
nék. Midőn az erős leányzó eb
ben a' gyötrelemben volna, nagy 
örömmel monda: meíly nagy gyö
nyörűsége vagyon annak , a' ki 
holzfzú ideig kévántt jó baráttyát 
lattya; melly nagy öróme vagyon 

; , és Mártit éiete. 
annak, a' ki nagy kincset talál 
magának; olly nagy gyönyörűsé
gem , és örömem vagyon nékem e' 
gyötrelemnek fzenvedésébea. A' 
búza mag nem kbet tiízta, ha el
sőbben júl meg nem veretik, és 
tsépeltetik, hogy ízaímájából, és 
polvájábói ki - tifztuDyon ; így az 
én lelkem nem mehet bé Mennyek
nek orfzágaba , Mártiromságnak 
pálmájával, ha elsőbben az én te-
ílem- meg nem kínoztatik az hó
hértól. 

4 . Meg - parantsolá az - után 
Kvintziánus, hogy ugyan azokkal 
a* vas körmökkel kegyedéül, fzag. 
gatnákirmeg az ő jeml^t , . és vég
tére m-iad a* két. emióit tellyefség
gel d-mettzeté a' mellyérol. Szent 
Ágota ííly nagy kint ízenvedvén , 
monda a* Tirannuíhak ; iftentelea 
gonoíz ember, miért nem fzégyen
led, egy leányzónak mellyérol le-
mettzetni az emJőket, mellyeket a' 
te Anyád mellyen ízoptál? Sem
mit nem feleié Kvintziánus, hanem 
meg-parantsolá, hogy Ágotát tu-
lajden vérébe tellyeíséggel bé - ke
verve, vitetnék a' tőmiőtzbe; az
után orizőkőt rendele oda, hogy 
fenki ne orvofblná ő te t , íem pe
dig étellel , vagy itallal meg ne 
könnyebbítené. De az Ur Itten 
el-kűídé Szent Péter Apóitok, ő-
reg ember képében, hogy meg-
gyógyittsa ötét , ki midőn Szent 
Ágotához ment volna, monda né
k i : Igen meg-kinzott téged a' bo
lond Kvintziánus, de te fokkal ín-

káb' 



Szent Ágota Száz 
hab' kinzottad ötét , , á ' t e böks, 
és okos feíeleciddel. Én azért jöt
tem, hogy téged meg- orvofoHya-
lafc, és a' ce mellyedet meg-gyógyit, 
tsam. A' Szűz pedig, nem tudván 
ki volna, monda: Én tellyés éfĉ  
temben (oha nem ékem .emberi., or* 
vofsággal: Az-okáért tsak két na
pom lévén életembea, nem. akarom 
azt tselekadni, a' mit ez őréig nem 
mivekem. Monda az öreg ember: 
Leányom;, éti Kerefztény vagyok > 
fernmit ne gyanakodgyál, fe nefcé-
gyenfyed en-tölenú Monda Szent 
Ágota : En femmit nem. ízégyeh-
k k , fem pedig gyanóságom nin-
tsen r mivel olly igen ftieg-íébeflÍEs 
tettem ? hogy fenki nem emelné 
fzemeit engem tekénteni gonofz 
végre : annál inkáb' mivel bátor
ságra indit engem a' te tifzteletes 
vénséged. íEn igen; köfzönSm a' 
ce jö akaratodat, és hogy az én Iá-
togatáfomra jöttél; de a' mi a' hoz-
zám-való- orvofságot illeti , arról 
íemmit nem gondolkodom, mert 
vagyon nékem Uram, a' Kriftus 
Jésns, ki tsak egy fzavával-is meg
gyógyít engem , ha 6 néki-terízik. 
Akkor az öregember vidám orczát 
mutatván., monda: Leányom, én 
P^éter Apoftol vagyok, engem az 
Ur Jésus küldött te-hozzád, és te 
az ó nevében- meg-gyógyúttz. Ezt 
mondván el-rejtezéky és Szent Á-
gota n*eg-gyógyúla, mind a' mel-
lyében , 's mjnd az egéfz. teliében T 
honnét az Űr Iftennek nagy hálá
kat ada* Aanak-felette igen nagy 

Sjtntek íteie. 

és Mártír életé, ggf 
fényefség jelenék a' t&mletzben* 
melly miatt meg-rettenvén a' töm-
Ietz őrzök, el - fzaladának > és a' 
tömletz ajtaját nyitva hagyák. A* 
tób' foglyok; kik ott valának, ke
rék a' Szűzét, hogy Ealadna-el, 
mert minden kötözéfektől meg-
fzabadúlt vala , és nyitva valának 
néki a' tömletz ajtaL Monda Szent 
Ágota: Ne adgya az Iften, hogy-

én el-veízeffem a' Mártiromságna^ 
koronáját, és a' tömletz orzököt 
vefzedelernre juttaffam. • 

" - f.Az-ötánKvintziánösriarmad-
fzor maga eleibe vitetvén Szent A*, 
gotát, monda néki'; Meddigakarfz. 
oiiy kemény, és meg•* ákalkodore 
lenni; Végezd-el egyízer magad
ban , az ílleneknek áldozatot ten
n i , vagy magadot el-kéíziteni na
gyon' gyötrelmeknek fzenvedésé-» 
re , hogy ? fem a' mellyekéc^ eddig 
ízenvedtél. Felele Szent Agötár 
A' te fzavard heába valók,. és; a" te 
parantsolatid , 's a' Tsáfzáré hamif-
fak , és ífteratelenek. Ki légyen 
olly bolond, a*ki imádgya; a'feóive--
ket , és fegétséget kérjem azoktól 
hafzoatalanúl í és eí hadgya:a,;fci-. 
Ilus- Jésushoz folyamra,, ki meg* 
halgattya, és meg-fegéci, a'kifc 6' 
hozzá folyamnak , a? mint én-.raj-
tam is világolTon látfzik. Igen tsu-
dálkozék Kvintziánus,: látván Ágo
tát meg-gyógyulva.- az-okáért mon
da néki: Kérlek mond-meg nékem, 
ki gyógyított-meg, téged?- Felele 
Szent Ágota: Az Ur'Jé ŝus Kriftus. 
Monda Kviotziánsis t Áh efztelen , 
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%%z Szent Ágota Sz 
hogy mered emikeni én előttem 
azt a'nevet, mellyet én.olly igen 
gy&lölök'?: Felele Ágota: Ea azt a' 
nevet a' fzivemben hordozom, az-
okáért gyakran hallod azt az én 
ízámból, mindenkor dksérvén azt, 
és magafztalván. Akkor Kvintziá-
fius kegyedenb' lón a' tigrisnél, 
és monda: Majd meg-látom, ha ez 
a' te Iftened , meg-fzabadithat-é té
ged az én kezeimből; és meg-pa-
rantsolá, hogy egy nagy rakás (ke
net égeííenek , az-után az eleven 
fzenet ki-terjeíztetvén, és apró tse-
rép darabokat közikhe elegyítvén, 
azokra vetteté a' Szüzet, és azokon 
ide 's tova gyakron forgattatá* Ez 
igeri;; kfigyetlept gyötrelem volt , 
inerc azok a' cserép darabok fok 
helyen meg - febeíficették a' ceíléc, 
és a' tűznek rettenetes melegsége, 
mind a' belsó réfzekig be-hatott, 
nem lévén elégséges a' vér, melly 
az 6 teftéböl ki-íoly vala, annak 
el-oltására. 

6. Akkor igen nagy föld-indu
lás Ion az egéfz varasban, egy ré-
íze a' háznak le-fzakada, a" hol Sz. 
Ágota kínoztatik vala, és annak 
romlásától Kvintziknusnak két ba
ráti meg-ölettetének, Szilvinus, és 
Falkonius. Az egé(z váras íel-zen-
döle, és a'kóíség oda futa, a'hol 
Kvintziánus vala , kiáltván, hogy 
az a' vefzedelejn az 6 kegyetlensé
géért történt volna, mellyet Ágo
ta ellen tsclekedett, és halállal lé
nyegetek étet , ha a' Szüzet kí
noztatná, Meg-háborodván Kvin-

z , és Mártír éíete. 
tzianus,'s látván, hogy egygyik felóí 
a' föld indulás fenyegetné ötét 
más felél pedig a* köfség; a' töm' 
lerzbe viteté a' Szüzet, ki tsak netn 
utolsó órájára jutván , a' nagy gyót-
relmek miatt, mellyeket áenve-
detc vala, imádkozni kezde, mond
ván az Iftennek: En Uram, 's én. 
Ménem, ki gyermekségemtől fog-
va meg - oltalmaztál, hogy téged 
meg ne bántsalak; és ifiúságom-
ban meg-fegétettél, hogy e* vilá
got ne feeretném, és az én teftetn 
távul lenne minden telti fertel-
mefségtöl. Te ki nékem erőt ad-
tál a' gyötrelmeknek fzenvédésére, 
mellyekkel engem a' kegyeden- Ti
rannus meg-kínoztatott; és meg-
váftagitottál engem, hogy a'vafat, 
t&zet, és a'tómletzet békefséges 
törésben fzenvedgyem. Uram, *te 
néked alázatoílan könyörgök, ved' 
kezedben az én lelkemet. Ideje im
már édes lltenem, hogy d-hadgyam 
ezt a' világot, és el-mennyek, az, 
te nagy irgaimaíságoddal gyönyör
ködni. 
, 7, El-végezvén imádságát Szent 

Ágota, kikét az Iftei-mek adá, Bol
dog Afzízony havának ötödik nap
ján , mclly nap ízenceÜ az Auya-
ízent-egyház az ö Mártiromságát. 
Kriltus Urunknak a? 3. efkende-
jében , Dé^zius Tsáízár idejében. 
A' Szent Ágota ceftc tifztefségef-
fen temettetek, kinek halkla-után, 
Kvintziánus Palermo várasába akara 
menni, a' Sz, Sz&z júízágáí el-fög-
lalni; és az úton lévén , midőn 



Szent Lutza Szűz, és Mártii élete. 88 j 
egy folyó vízen által akarna men
n i , le-esek a' lóról, melly a' Tízben 
úgy meg-rugdosá őtec, hogy otc 
el-merölvén, életét fogyatá. Rit
kán láttatik, hogy a' kegyetlen 
Bírák jól végezzék életeket, noha 
az igafságnak buzgóságát mutatták ; 
mertj a' mint Arany-fzájú Sz. János, 

mondgya, valami fogyatkozás ra» 
lakatván a' Bitóban, Job', hogy a* 
nagy irgalmáfságról adgyoo ízámot, 
hogy^fem a' nagy kegyetlenségről. 
Az Ur Iften plly igaz, a' mint irgal
mas, mindazráltal igen tetfzik néki 
az írgalmaíság, és mi hozzánk leg-
inkáb' mutattya irgalíBafságát: 

Szent LUTZA Szűz, és Mártír élete. 
Béda-által, és AAoms Treviri Ér* 

fik-által meg-iratott. 
j . Ty !LInek-előtte elő - fzámlállyuk 

I V I a' Szent Lutza Szfiz életét, 
illendő dolog, valami okot adni, 
miért tartyák a' Kereíztények a' 
fzemeknek fénye Pátronájának__s 
etet : mivel az ő:. Mártíromsága 
fzenvedésében , nem találtatik_s, 
hogy ki-vájták volna az 6 fzerneit, 
íem pedig, Hogy azokban kinozta-
tot volna. Tsak azt láttyuk, hogy 
mikor le-irják az 6 képét, egy tá-n-
gyéron két ízemet irnak az 6 ke
zébe. Az oka ez, mert Szent Lu
tza igen fzép ábrázatú lévén, meg-
fzereté ótet egy nagy fő ember, ki 
igen háborgattya vala őtet , néha 
követekkel, néha igiretekkel, néha 
pedig ajándékokkal; mind ezeket 
álhatatoífan meg-vetette Szent Lu
tza , mivel'Kereíztény vala, és I-
ften félő. Meg-kérdvén azért a' 
Fő-embertől, miért olly igen ízor-
galmaztattya Őtet j amaz az 6 fzép 
ízeméit adá okúi. Szent Lutza 
"emkkezvén a' Kriftus Jésus mon-

dásáról: Matt. ig . •%. 9. Ha a' te. 
fzemed meg - botránkoztae téged, 
vájd-ki az t , és vesd - el tőled. 
Vagy bótft-ízerént való értelmét 
vévén ezeknek az igéknek, és lát
ván a' botránkazáft, mellyet az' ő 
ízeméi fzereznek vala annak az em
bernek, és félvén , ne talám ez al-
kalmatofság ne lenne néki kárho-
zattyára, Vagy pedig magán va
ló jelentéit vévén az Mentől, hogy 
így tselekectgyék.- egy kéft vőn 
kezébe, ki-vájá tulajdon fzemeit, 
és egy tángyérra tévén azokat, an
nak az embernek kűldé, mondván: 
vegye-eí azokat, meliyek néki olly 
igen tetízettek, és az-után ne bá-
borgaíTa ótet. Mellyet látván a' 
fő-ember , eMiagyá a' maga rendet
len kivánságit, és a* Kriftus Jésus-
hoz meg-térvén, annak-utána ízent 
életet vifele. Netn akará az Ur 
Iften, hogy Szent Lutza ízeméi* 
nélkül maradnat jpert roid&n egy-
fzer ájtatolibn imádkoznék , meg-
adatának néki az b két ízeméi, 
fokkal fzebbek, és fényesbek az. 
• Ttc tt •%. elsők-



$84 Szent Lutzá Szil 
ekéknél Ez, az: oka, hogy 'Szent 
Lútza fzöfzcíílá .az Itten elótt, a' 
fzemeknek világáért. Hogy pedig 
a" régiek aíein; akarták é' dolgot a* 
Szene Lutza életében fel-jegyezni, 
azért tselékedték, hogy a' tudat
lan , és egyőgyl kéíség ne itií-
né , hogy ízabad volna hafonló 
dolgot cselekedni. Mert ha Sz. Lá
tza aztiselekedvén nem vétkezett, 
a' Szent Lélek literinek magán va-
Jó belső fugaílásából volt. Az-
okáért a' ki efféle dolgot mivelne,, 
faalklos-képpen vétkeznék. Az Ur 
Iften pedig, miért mivelte ezt Sz. 
Lútzával, nem fzűkség nékünk aze 
viígálnunk. 

"i. Szent Lútza Száz tekintetes 
és nemzetes AtyákcóMzuletéífSzitzi. 
lia fzigetében, Szirakufza varasában. 
Gyermekségétéi fogva Kerefztény 
volt, és úgy meg-tanittatot a' hitnek 
dolgaira, hogy az Annyanak-is ta-
nktsot adott, mint gyakorlatik ma
gát a' jóságos Cselekedetekben, fő
képpen alamifnát ofztogatván, és 
felebarkttyát fzükségében meg - fe-
gitvén. Adaték alkalmatofskg a' 
Szűznek, hogy az 6Í161 maradott 
jófzágkt, melly igen fokvala, a'fze-
gényeknek ofztogathatná; és magát 
meg-menthetné egy gazdag nemes 
embertói, ki az Anny'a, és az At-
cyafiai akarattyából, Lútzkt házas
társul akarta magának venni, noha 
a' Szűznek akarattya-ellen. Az al
kalmatofskg pedig volt, mivel a' 
Szent Lucza Annya Eutikia, négy 
eíztendeig volt beteg a' vér-íolyks-

z , és Mártír ölete. 
tói , és femmí emberi orvoíság-ái, 
tal meg nem gyógyul vala. Az 
időben egéfz Szitziliaban ki-terjedetc 
vala hire a' Szent Ágota Szöz éle* 
rének , ki nem fokkal az-el&tt Már-
tiromságot fzenvedett vóít, és az 
o tefte Katania varasában helyhez-
tetect vala, és fok tsudákac tse-
lekedett, fok rend - béli betegeket 
meg-gyógyítván , kik az 6 kopor
sója látogatására el- merítenek. Lú
tza tanátsoc ada az Annyinak; 
mennének-el mind ketten, a' Szent 
Ágota koporsójának látogatására, 
mert az Úr Iften e' Szent Szűznek 
érdemi-által meg-gyógyittya étet 
betegségéből. Tetízék a' tanáts 
Eutikiának, és el-méne az 6 leá
nyával Kataniába, jó kéfz&lettel, 
a' mint arz 6 kllapottya kévánta. A' 
Szent Ágota koporsójához érkez
vén , Lútza imádkozni kezde az 
Iftennek, íegétségöl hiván e" di-
csófséges Mártirt, nyerné-meg M: 

liláitól az 6 Annyanak egéfségét. 
3. Midén Lútza imádi&paiék,. 

Szent Ágota fok Angyaloknak cár-
faságkban meg-jelenék néki, és nagy 
éremmel Yvig orczaval, monda: 
Édes öcsém Lútza, miért kéred tő
lem , a' mit te adbatfz á' te Anyád
nak? Kérjed ezt a' kegyelmet az 
Iftentól, ki, ha engem (keret, fze-
rectéged-is; ki, ha meg-halgattya 
az én kónyörgélimet, a' te kÓnyör-
géüdet-is meg-halgattya. Mivel ha 
én életemet le-tectem & érette, 
te-is hafonlo-képpen le-téfzed éle
tedet az 6 fzerelméért: és, ha én 

éret-



Szent Eutza $zű; 
érettem ©Ily bires * és tifztektes 
Katania vkraffa,tnivel az én vérem
tói meg-öntöztetett, és ott fekízik 
az én teftem: hafonló okokért Szí-
takufza várak hires, és tekéntetes 
léfzen, te-éretted; mindaz-kkal én 
a' te akaratodat bé-te!iycfitem, és 
kÓny&rgók az Kennek, hogy gyó-
gyittsa-meg az Anyádat. Ezeket 
halván, vifzfza-tére magába Szent 
Lútza, ( mivel e' látáít, mint-egy 
lélekben el - ragadtatván iátá) és 
látk az Annykc fzokáfa-felétt örülni, 
éa. vigadni, hogy az Iften meg-
gyógyitotta^ ótet: és mind kecten 
nagy hálákat adknak az ííiennekr 

'.. és tiízteletec Szent Ágotának. 
4. Annak-utánná haza méné

nek , és Szent Lútza kére az An
nykc: Engedné-meg, hogy az ó 
órókos jóf/ágát ,--tneáyec a' házaf-
ságra akar; néki adni, ofztogat-
hatná a' ízegényeknck". Felele az 
Annya: Édes leányom, várd-meg 
elsőben, had hunnyam-el fzemei-
met, és az-urán tseleked' azt , a' 
mit akaríz. Monda a'Szent leány
zó : Édes Anyám, én azt akarnám, 
hogy az alamiínák, mellyeket én 
akarok cselekedni, nem csak né
kem hafználnának, hanem néked-

c is , és nagy réfzed lenne benne: mert 
j ha holtod után léfznek, és tsak az 

én akaratomból, nem haCtnklnak 
t néked annyit. A' ki éjjel jár da-
' rabos helyeken, a' hol könnyen 

meg-átkózhetik, ha égó lámpáíl, 
'•> vagy ízóvétneket maga etöct vitec-
; hec, íofzízúl cselekszik, ha maga 
- után viteti azt. £' világ ollyaa 

:» és Mártír éíete, |§ f 
mint egy fiofzfzú étízaka, melíybets 
minnyájan Járunk, és fok helyek 
találtatnak, a1 hol meg-utkózhet&nk; 
a' jó tselekedetek, mellyeket mitse-
lekedhetiínk,fő-képpen az alamifnák, 
o'lyanok mint az égő lámpás, vagy 
fzóvétnekek, mellyek fegéthetnek 
minket, hogy (zabadon járhaíTutik, 
és meg ne űckőzzunk ; föákség 
azért,- hogy"az égő lámpáíl magunk 
előtt vicefs&k- Mivel, ha jó-is hól-
tunk-után alamisnát adni a' fzegst 
nyéknek; fokkal jobban léfeen dot; 
gunk, ha mig élünk, aMdig ma
gunk adunk. 

f. Ezekkel, és egyéb okokkaL 
mellyeket Szent Lutza monda az 
Annyának, fzabadságot nyere tőle, 
hogy a' maga örökségét a' ízegé
nyeknek ofztogathaffa ; tiiellyet-js 
meg-értvén , a' ki ótet házas-társúl 
akarta magának venni, igen víízfza-
cetfzék néki, és rmot-hogy az po
gány ember vala, meg - értvén, 
hogy Lútza ez dolgokat úgy cse
lekedné, mincKerefztény, a'váras 
Prefektufsának bé-vádolá étet, ki 
maga eleibe viteté, és édes befzé-
dekkel hitegetni kezdé Ötét, hogy 
áldozatot tenne az Méneknek, Fe
lele az Szent Szfiz : A' legénye
ket fzókségekben meg - fegétení, 
igen kedves "áldozat az Iften előtti 
és ez áldozatot ígértem immár ó 
Szent Felségének, és ha marhám 
nem léfzen az áldozatra., magamoc 
adom áldozatul zi élő Iftennek. 

<S. Monda a' Prefektus": Az Iften" 
a' kit te "mondaíz, talám a' Kriftus 
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ggó Szent Lutza Szí 
Jésus, ki a' Zsidóktól meg-fefzitte-
tetc Jérusálemben ? Monda a'Szent 
Szűz: Igen-is 6. Kérdé a' Prefek
tus : Mi-képpen lehet az, hogy 6 
Iften lévén , naeg-hólt volna olly 
gyalázatos halállal ? Felele Szent 
Lútza. Nem lehet, hogy Jupiter, 
Apolló, Vénus, és a' többi, lilé
iteknek tartaífanak, nem-is fzabad 
éket imádni: mivel-hogy tifztáta-
lanok, házafság-tőrök , gyilkofok , 
és igen kegyetlen Tirannufok vol
tak ; ezek á' rút dolgok femmi-kép
pen nem illenek az Iftenhez, De 
meghalni, mint a' Kriftus Jésus, 
kit én igaz Ifteniiek lenni vallók , 
íjem mond ellene az Iftenségnek , 
mert emberré 16n , hogy meg-hal-
háffon, és az 6 halálával őrök elé
tet akara adni az embereknek_». 
Monda Páskáfzius : -Felettéb' való 
beízédek ezek, te leányzó lévén , 
igen méréfz vagy, ki tanított té
ged aanyi heába vâ ó fzóra? Fe
lele Szent Lútza: A' Kriftus hívei
nek el nem fogynak a' hafznos be
ízédek , és okoskodáfok, mikor a' 
Birák eleibe vitetnek, mivel 6nn6n 
maga meg-igirte, mondván: Mait. 
IO . •&. is>. Adatik néktek abban 
az órában, mk fzollyatok: mert 
nem ti vattok , a* kik fzúllotok , 
hanem a' ti Atyátok Lelke, a' ki 
ti-bennetek fzóll. Monda a' Pre
fektus : Tehát vagyon benned Sz. 
Lélek ? Felele Szent Lútza: Azok, 
kik józanon, tifztán, és igazán él
nek , hajléki, és templomi a' Szent 
Léleknek. Monda a' Biró; Ha igy 

z , és Mártír élete. 
vagyon , én ki akarom belőled ker
getni a' Szent Lelket: fnert én ab. 
ba a' házba vitetlek téged , a' hol 
nyilván való kurvák vannak, hol-
ott te el-vefztvén a' tifztaságot, 
azzal el-vefzted a' Szent Lelket-is, 
Felele Szent Lútza: Ah bóldogta-
lan ember, te igen meg tsalatka-
zól , mert, ha te eröfzakkal meg. 
vefztegeted az én ufztaságomat, én 
két koronát nyerek Menyorízágbanj 
egygyíket a' tifztaságért , maiikat 
az erőízak ízenvedésért , erőíTen 
oltalmazván a' tifztaságoc. 

7. Meg-fzunnek annyi fok fza-
vaid, mikor arra jutfz, monda a' 
Biró, ki az ördögtől izgattatván, 
meg-parantsolá , hogy a' leányzó , 
mingyárt" a' gonofz életű tifztáta-
lan (zeméllyek házába vitefsék. Sok 
népek gyűlvén oda Szent Lútzára 
vetek kezeket a' vitézek , hogy a* « 
tifztktalan helyre vigyék otet: de 
az ur Iften úgy meg - fegité az 5 
fzolgálóját, hogy egy helyben moz-
dúlhatatlan meg-tartá ötét; és no* 
ha fokán erőlködtek, hogy erős 
kezekkel el-vigyék ötét, végezetre 
k6telekkel-is probálák, de femmi-
képpen meg nem mozditharák_j. 
Honnét monda a' Biró : Mitsoda 
ördöngőfség ez a' tiéd ? Mivel te 
egy alatson leányzó lévén, fok em
berek, és fok iga ókrÓk egy hely
ből meg nem mozdíthatnak téged. 
Kétség - nélkül az ördögök közöl 
valamelly barátod fegit téged. Fe
lele Szent Lútza : En ördöngös 
nem vagyok, íem pedig az ördög 
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Szent lutza Szű: 
nintsen velem, ki engem mozdúl-

, hatatlan tartson, sót az ördög azt 
akarná, hogy én oda vitettetném , 
a' hová te akarod, hogy ott ei-
veízteném a* tiíztaságot. De ez az 
Iften Szent lelke , ki mindenható 
lévén, és az én-lelkemben lakván, 
annyi er&t adhat nékem, hogy az 
egéfz világ elégséges nem volna, 
hogy engem ez helyből ki-moz
díthatna, 

8. Akkor a' Bíró meg-páran-
tsolá , hogy Lutza-körűi fok fac 
hordanának, és a' rakás fára fagy-
gyat, és olajt óntenének: és tűzet 
vetvén alája, gyújt£tnkk-meg az t , 
hogy illyea módon meg-égetcefsék. 
De a' tfiz lángok femmit Lútzáuak 
nem ártanak, sőt a' tűznek köze
pette azt mondgya vala : Az Úr 
Iften egy kis mulatságot engedett 
qékem, az én Máraramságomban3 • 
hogy á'Kerefztények fzivet vegye
nek magoknak, és ne féllyenek a' 
gyötrelmektől \ mert nem olly igen 
nehezek, a' mint láttatnak; és hogy 
a' Bálványozok meg - fzégyen&ílye-
nek, látván melly kevefét tehet
nek a' Kriftus jésus ízolgai ellen. 
A' kegyetlen Biró nem tudván to-

' váb' mit tselekedni,. egy éles pal-
3oíl által veret* a' torkán. 

53. Minek-előtte a! Ditsőfséges 
Szűz meg-halna, fzólla némelly Ke-
relztényeknek j kik ötét lirattyák 

, és Mártír élete. g $f 
vala, és monda: őrűílyetek Atyám
fiai, miveí-hogy az Anyaszentegy
háznak , rövid ödó alatt békeísége 
íéfzenr mert a' Tskízárok, kik ti
teket olly igen üldöznek, hamar 
el-veíztik hatalmaíságokac. Egy 
Pap titkon vivé néki az Oltári 
Szentséget, meHyet magához vé
vén , nagy őrömmel végezé életét. 
Az ö tefte ugyan azon varasban Szi-
rákufzában temettetek , holott fojq 
efztendeig fekfitt, fok tsudákac » 
és jó céteményeket tselekedvén az 
Iften az ő híveinek, Szent Lutza 
Szfiz, és Mártír érdemiért. An-
nak-utánna Konftánczinápolyba vi
tetek, és onnét Velentzébe, a'hol 
moíian vagyon, és nagy bőtsűlet-
ben tarcatik, a* mint illendő. Mint
hogy Szent Lutza Szfiz a* (zeniek
nek, és látáfnak Iften előtt izó-
fzóllója, illik kivált-képpen való 
ájcat/ifsággal tiízcelnfink Ótet, hogy 
az Út Iften az o érdemi által, tar-
tsa-aieg tefti ízemeinket, és enged-
gyen nekünk lelki fzemeket, hogy 
ő Szent Felségét láthattuk - meg 
Mennyeknek orízágában. Az A-
nya-fzent-egyház a" Szent Lutza 
Szűz Innepét fzenteli az ó Már-
tiromságának napján, melly volt 
Karácson havának 13. napján, Krí* 
ftus Urunknak 30 y. eíztendejében, 
Makfzimianus , és Diokletziánus 
idejében. 

Szent 



ggg- Szent Ágnes Szűz, és Mártír élete. 

; Szent ÁGNES Szí 
Sz. Ambrus PűfpSk, és tSP Au~ 
: iorok-álfal íneg-ira'tott. 

I . A ' Szent Doktorok azt moad-
- J \ gyík, hogy az 6rd&g a' Kri-
ftus Jésus majomja: mert mi-kép-
pen a* majom követi az embert 
minden dolgokban, a* mint lehet, 
úgy az 6rd6g követi a' KriítuítT 
a'miben télé lehet. Innét vagyon, 
hogy látván az órdőg, hogy a' 
Knftus Jésusnak a'várafokban,. és 
egyéb helyeken vannak nércrelly há
zai , meWyekben Szerzetes emberek 
laknak >-kik éj jel, nappal fogfala-
tofok az Ifteni fzolgálatban : az 
6rdögnek-is fok váratokban, és t&b* 
helyeken , vannak némelly házai, 
mellyekben tifztátalan ízeméllyek 
laknak, kik éjjel > nappal, azlftenc 
megtbántyák y és az ördógnek fzol-
gálnak. Egy( illyen házhoz vitetett 
volt Szent Ágnes Szűz egy iften-
telen Biró parantsolattyára 7 ki az 
ördögtől hkegettetvén, ki akarja 
vala ezt a' Dits&séges Szfaet , a' 
Kriítus Jésus Jegyednek fzáma kö~ 
zi\l ftakaíztani, és az ördög rab
jává tenni, melly dolog a' Szent 
Szfiznek igen nehéz gyötrelmére 
Vük a' többi között, De láffu'k-
meg az & Szent életét ? és ellea-
ségin való győzedelmet, 

•2. Szene Ágnes Szűz Római 
vók , tekéntetes nemzetfi, teiié-

:z5 és Mártír élete. • 
ben igen fzép termetű jde fokkal fzebf 

volt lelkében. Még tsak tizen hát 
rom efzrendös lévén,, meg-Sácá 6-
tet egy igen gazdag ifiú ,, ki Róma 
varasának Prefektusa fia vala r ez 
el ragadtatván az Ágnes fzépségé-
töl, felettéb fzereti vak öter. 
Honnét tudakozván 6 felőle , és 
meg-értvén , hogy nemes volna, 
házas-társúi akará ötét venni ma
gának. Az-okáért követeket k&l-
de hozzája, fok ígéretekkel r AE-
nak-felette drága köveket, és afe-
fzony állathoz illendő egyéb ékes 
marhákat kólde neki ajándékul. 
A' Szent leányzó nem vévé-el az 
ajándékokat „ és a' követeknek fem 
ada válafzt. Az ifiú gondolván, 
hogy a' leányzó nagyob' dolgokat 
kivárnia, igen nagy? és drága aján
dékokat kéízkvén, el-k&klé néki. 
Négy rendbéli ízeméllyek által-is, 
akará Ótet magának feleségül Cser
zeni; és nem elégedvén ezzel, ma
ga fzemélyc - fzerént íiólla véle, 
meg-jelentvén magát néki, ki vól. 
na, és tudtára adván néki, az 6 
hazának gazdagságit, nagy őrök-
ségit , íók feolgáit, béreíit, és job
bágyit, minden értekivel egyetem" 
bej mind ezeket néki igiré,. hogy 
birná, 6 magával egyetembe, tsak 
6-hozzá menne házas-tkríúl. 
y j . Mind ezekre azt teleié Szene 

Ágnes: Meny-el tőlem halandó* 

sát'aak 



Szent Ágnes Szű 
f ságnafc eledele , vétkeknek alkal-

matoísaga, gónolzra itiditá ok.. 
Hagy békét nékem y mert .mindéi* 
(zeretöknél nagyob' ízerecém vx-
gyón nékem,, a' ki engem az: hitnek 
gyűrűjével et-jegyzett magának r ez 
az. én jegyefem fel-ékeűtette az én» 
téliemet fzép> fényes gyémántokkal, 
és *'" maga jegyét t&tte az éns or-
Ezámra, hogy fenkit más ízeretót 
hé ne fogadgyak, hanem: tsak őtet;: 
vég-nélkSl való íbft. drága kintseíc 
meg-mmatta;, és nékem ig?rcey hs. 
Stet el netra hagyom).. Nemsfzabadi 
Kékem tnegr-veEnetra ezt az els&fze-
ret&raet,, hogy masbara helyheztelP 
fenn fzerenetemet, mweí. magamot 
tellyeíséggel néki- köteleztem.. Im
már én ennek a-' fzerelemnek zála-

; gát el!-v5ttem,, fzökség azért megr-
emlékeznem erről,, és élnem felejt-

l fceznem az §• nemefségér&l,, mellyel; 
mindeneket fellyölhalad> az ó:hacal-

: maróig kinek fenki ellene nem' álnacj, 
az 6 igen; (zép- fzemélyéríil,, mellyel; 
mindeneknél ékesb".- Immár ér» 

l látom az & házát,, melly nékem 
I kéfzietetett :: az ó gy&ny&rúségeS' 
'f munkái zengettenek az én fűleim-
,-;., ben;, az: fi> leányzóij..6rvendeztek né

kem,, hogy az.Úrnak J'egyefsévé 
| válafztattanT.. O nem: egyedül va-
I gyore,, mert néki fok anyagai van-
I.. nak.. "Vagyon: Attya,, ki foha afz-
|- ízony állacot nem; iímércr vagyoni 
|, Annya,. ki íöha. féi'fiat nem; ifimére,. 
: hanem' tiízraságos- fzfizefsúgben_9i 
I meg-maradotc Az. Angyalok néki 
f fiolgálnak,-. a?" Nap', és- hold látván 

Szentel: Elete,. 

Í > és Mártír éfet£. £ g $ 
6tec,; tsudalkoznak.. Néki olly ha-r 
talma vagyon, hogy az halottak
nak életet ády illetvén a' ' betege-*-
ket meg-győgyi'ttya. Ennek akarom) 
hitemet meg-tartani, mivel ótet fze-
retvén tifztá léízek,. 6-hozzá ragafz-
kodván,, fzűzen. meg.maradok.. 

4. Ezeket halván az ifiíi,, in
kán' fel-gyulada ar Szűznek ízerel-
mére , és gondolván,. hogy más ör
vendezhet az 6 tárfaságával, bá-
nattyába halálos betegségbe esek.. 
Az Attya mingyárt hivatá az Or
vos. Doktorokat , igen kívánván 
okát érteni az. S. fia- betegségének.. 
Esi mőst-hogy »' teííi',, és fzemte-
lem Sérelem,, fok ideig rejtekben. 
nem tartatnánk ,. mind meg - érté' 
hamar az Attya, és meg - tudakoz
ván,, ki volna, a' leányzó,, órűle6 

meg-értvén,, hogy a'fiához hafon-
lő- volna, németséggel, és néki akác
ra, ízerezni házas-társul:' remén -
séget adván az ifiúnak,, hogy nékii 
Éterzené feleségű a." leányzót,, az: 
ifiűi mingyártr. meg- gyógyúla. Nem 
felej.tkezék-elí igiretir&l az Attya y 
félvén r hogy ifrnég, betegségben! 
efik a' fia, ha az igiretet meg nem' 
tartaná... Akarván, azért igireti-fze-
réht tselekednii,. követeket kfilde: 
a" Szűznek Attyához ,, tób'" igire-
tekét révén azokhoz,, mellyekec 
a-'' fia igjrt volt a° leányzónak.. A'' 
Szent: Szűz mindenkor' álfiatatos 
lévén az 6' fogadásában:,, azon fele
letet adá az Ó1 Attyának,, mellyec az 
ifiúnak adott vala; ki: meg-j'eienté aT 
Prefektusnak, az & leányai akaraci-

lluu> uw tyát,. 



890 Szent Ágnes Sz 
tyát. _ Igen meg-kedvetlenedék &3 
Prefektus , hogy az ö fia máftól 
meg • vettetnék, ha annál hagyob' 
vólna-is: mert neki úgy látízik va
la, hogy-fem nemefséggel , íem_a 
gazdagsággal, íem egyéb dolgokkal, 
fenki őtet fellyúf néni haladhatná. 
Az okáért tudakozni fcezdé, ki vol
na azaz Ágnes Jegyefe, kiról S 
olly fok jókat befzél vala. Talál-
taték, a' ki meg-mondaná a' Pre
fektusnak , hogy Ágnes Kerefztény 
volnaj és el-hitette magával, hogy 
a' Kriftus Jésus Jegyefe, kit a' Ke-
refztények íften gyanánt imádnak. 

j . A'Prefektus, kinek neve va
la Szinfronius, ezt halván, igen 6-
rfile, mivel azt gondola, hogy ez 
alkalmatofsággal meg - nyerhetné , 
a' mit kivan vala; mert más-képpeii 
meg nem háboiithatta volna a' le
ányzót , az Attyára, és Attyafiaira 
nézve , kik Nemeífek valának. ,E1-
kűldé azért a' vitézeket, hogy Ag-
neft az 6 térvény fzéke elejébe 
vigyék, had vifgállya-rneg, ha Ke-
réíztény volna , és ha meg - utálná 
axz o Méneket. Jelen lön Szent 
Ágnes a' Prefektus elótt, ki fok 
kyérdéfeket t6n az hitr&l, és Szent 
Ágnes mindenek eldtt meg-vállá, 
hogy 6 Kerefztény volna. Ezc 
meg-értvén a' Prefektus , elsőbben 
édes befzédekkel, és fok igiretek-
kel arra akará ötét venni, hogy a' 
Bálványokat imádná • és látván, 
hogy íemmit nem tehetne , erSffen 
kezdé fenyegetni őtet: de a' fenye-
getéíTel-is femmi indulatot nem íze-

íz » es Mártír életé. 
rezhete a' Kriftus Jésus ízolgálo. 
jknak >.állhatatos ízivében. Meg-
parancsolá a' Préitktus, hogy a le
ányzó" jó őrizet alatt tartaísék : és 
monda az Ágnes Attyának , és An-
nyának, kik véle oda mentek va
la , hogy vegyék reá a* leányzót, 
hogy el-hagyván az b heába való 
vélekedését, és bolondságát, men
nyen az 6 fiához házas • társul, melly 
mind néki, 's mind nékik hafznók-
ra , 's bótsúletekre léfzen. 

6. Máfodik nap Szent Ágnes a' 
Prefektus elejébe vitecék, és lát
ván , hogy álhatatos volna az 6 
fogadásában , és igen ditsérné a' 
fzfizefséget, monda néki Szinfronius: 
mivel te olly nagyra botsfillőd.a' 
fzfizefséget, bé kell téged a' Vefta 
Itlen-afzfzony házába rekefzteni, 
és ott éjjeL, ntpgal kell fzolgálnod 
annak az Iftenafzfzonynak, a' tób' 
Szüzek tartóságában, áldozatokat 
mutatván-bé néki , a' mint otcan 
fzoktak tselekecini. Erre azt fele
ié Szent Ágnes: Ha én a' Kriftus 
Jésus fzerelméért, nem akarom f 
hogy férjem légyen a' te fiad, ki em
ber, kinek vsgyon értelme, kilámat* 
halhat, és örvendezhet a' világos
ságnak , ég egyéb világi jókkal él
het, mig ez életben meg-tartatik: 1 
mint akarod, hogy én a' Vefta 
Iften < afzfzonyt iroádgyam , melly 
nem egyéb, hanem Bálvány , mi
vel - hogy a' ti Iftenitek némák , 
Süketek, érzékenség-nélkál, és lé
lek nélkül valók ? Mint akarod , 
hogy az igaz Iftent meg-utállyam , 



• Szent Ágnes', Szűz,, és Mártír- élete, 
és meg-hajollyak, 's tifzteletet te
gyek a' falcnak , és köveknek l Fe
lele a' Prefektus: El-fzenvedgyem-e' 
én azt a' káromkodáft, mellyet te 
az Iftenek ellen - raondafz, kitsiny 
jdejú leányzó lévén ? Monda Szent 
Ágnes: Az bit nem. áll az etztend&-
ben, hanem a' füvekben r és a' fzi-
vek inkab' tetfzenek az Iftennek, 
hogy-fem az embereknek idei. A' 
mit akarfz azt tseleked' ellenem, 
mert én foha meg nem fz&n&m~* 
a' Knftus Jésúft imádni, hogy a' 
k& veket imádgyam. Monda Szín-
fronius: Egygyec a* kett& kozfil, 
fz&kség, hogy válafz magádnak: 
vagy áldozatot téfzefz Vefta Iften-
afzfzonynak az o'templomában, a-
vaoy a' nyilván való kurváknak há
zába vitetel, hogy ott el-vefztvén 
tifztefségedet, gyalázattyára légy 
egéfz nemzetednek. Felele a' Sz. 
Szfiz : ha te tudnád >. kicsoda az 
Iften, a' kit én imádok, nem mon
danál efféle dolgokat: mert ó ha
talmas az én tértemet meg-mente
ni afféle rút tifztátalanságoktól. 
Az Iften Szent Angyala 6riz engem, 
ki megízabadit engem minden ve-
ízedelemt&l. A' te Iftenid nem 
tselekedhetik ezt ;. mert ók fák, 
kövek, avagy rezek, job' volna, 
ha azokból réz fázakakac, vagy 
más rend-béli' edényekec csinálná
nak az emberek fzfikségére, vagy 
a Római piatzokra ki-hordamának, 
hogy ott'még-égettetnének; Ha 
ti Bálványozok el nem hadgyátok 
azt a' gojooíz vétket, el -hidgyétck 

?9* 
bizpnypfíbn, hogy, azért rettenetes 
nagy gyfitreknec, és' bűntetéft fzen-
vedeek. Es mint a' ti Balványí-
tok rézból töz-álcal öntetnek, úgy 
ti a' pokolnak tüzébe bé-&ntettek 

"és foha ..azokból a' nagy kínokból 
ki nem; fzabadúlhattok. 

•7. Ezeket halván a' Biró igen 
meg-haragú vék, az-okáért meg.pa-
rancsolá, hogy a' leányzó mezítelen 
vetkeztefsék,, és a' nyilván való hi-
les kurváknak házába vicefsék 
ejótte mindenütt azt kiáltván: Mi-
vel-hogy Ágnes mint fzentség-t&-
tb, káromkodott az Iftenek ellen, 
azokáért az híres kurváknak helyé
re vicetik. Mingyárt meg-tseleke-
dék, a',mic a'Prefektus parantsola: 
de az Ur Iften gondot vifele, hogy 
mezítelen vetkeztetvén a' Szűz az 
6 haj fzálai, mellyek sűrűek , és 
hofzfzak 'voltának, cellyefséggel be
fedezek otet,,, és ékesbnek lácucott 
ollyan módon, hogy-fem a' maga 
ruháiban. A' nyilván való tifztá-
talan helyre vitetek, és egy házba 
tétetek, holott az & oltalmára egy 
Angyalt talála,, ki 6tec nagy fédyef 
seggel k&rny'ul vévé T úgy annyira, 
hogy az emberek. fzemei fényének 
vefztéfe nélkül reá nem nézhetné
nek. Fénlik vala az a' hely, mint
ha a' napnak hajléka I&tt volna. 
Szent Ágnes imádkozni kezde, és 
mid&n imádkoznék, íáca magához 
közel egy fejér ruhát, mellyet fel
von magára mondván : Hálákat 
adok néked én Uram 's én Iftenem, 
mert tetfzect néked, hogy a* te 

Uuu uu % fzpl-. 



$$i Szent Ágnes -& 
Jzolgáíóid kÓzé ízámlály, és drága 
fzeat ruháddal fetóMzees engém» 

g. Az átoknak háza, imádság-
mak .templomává változott vala, 
anellybea' ki bé-ment volna, jő gon
dolatokkal , és Szene kívánságok^ 
kai J6.cc volna ki. A' t&bbi kózócc, 
kik orla tódultak vala, egygyik 
vol ta ' Prefektus fia, kigondolván, 
hogy .kívánságát töltheti a* leány
zóval,, ha feleségül nem-veheti.is 
é t e t , bé-méne a' kamarába ,'• meny* 
bén vala, és vak lévén a" tefti tiízí 
íáralan fzerelemnek dohMségében, 
jgyors lépéfekkel a'leányzó felé méné; 
rsúfolván némellyeket, kik előtte 
oda bfe- mentek volt ^ es mennél 
efze-fordúkabbak voltak, annálíri* 
káb* meg-tértek volna. Mikor a' 
boldogtalan ifiú a* viiágofsághoz-s 
kózelgete, tnelly a1 Szüzet környöl 
vette vala, nem illethetvén otec, 
a' fóldre esek , és az &rdógtól meg-
fojtaték. ^émelly ifiak, kik az ó 
tárfaságában oda mentek vala, lát
ván , hogy fokáig kérnék, azt álli-
í á k , hogy tiíztátalan gy&nyórusé-
gében mulatozna a* leányzóval.- de 
látván az-után, hogy a* kéfedelem 
igen hoízfzú volna, toé-menének , 
hogy ki-hijják <6tec., és a' fóldre 
terjedve halva találák- Látván ez 
dolgot, minnyájan fel-emelék íza-
vokat j és kiáltanak, mondván. 
Jöjjetek Rómaiak, álljatok bofzfzút 
ez bftvós hájas órdóngós leányzó 
ellen, ki meg-ólre a' Prefektus fiát. 

p . Ki hirdettetvén ez a' tórté-
nec, és az ifiú Attya füleibe érkez-

!z» és Mártír élete. 
véti Í ki mintha eízét felejtette 
vóína, az ó meg-hók fia látására 
futa: panarzolkodni kezde a* Szent 
Szűz ellen , mondván, hogy ó. vol
na az oka annak a'nagy kegyetlen
ségnek. Felele néki Szent Ágnes.: 
Nem én , hanem az órdóg, kinek 

.akarattyke véghez akarta vinni 
ólte-meg a.' fiadat: Az Attya kefer-
ves ízivel, és kónyves fzemekkel 
monda a' Szfiznek: Ha igaz Iften 
a' kit te ímádafz, kérjed ótet, tá-
mafefza-fel az én fiamat, és hifzek 
<5-bénne: Feleié Szent Ágnes: No
ha £ te hited nem érdemli ezt , 
mindaz -ákal az én Uram Kriftus 
Jésusom cifzteíségéét, m eg - csele-
kefzem. Elit mondván, imádkozni' 
kezde, és mindaddig imádkozéks 

ínig a' meg-hók itiú íél- támadván 
lábaira álla, ki abból .a1 helyból ki
menvén , fel-ízóval kiáltya vala: 
Sem az Egén , fem a' íoldón Hin
tsen lób* Iften, hanejM csak az , 
a' kic a ' &er.e£ecéay«íc imádnak. 
HatnüTak a' Pogányok ü t en i , és 
nem íegithetik-meg, le magokat, 
fem azokat, kik éket ímádgyák. 
Erre a' fzóra oda futának a' Bálvá
nyok Papjai, éskiákani kezdenek, 
mondván: Hallyon - meg a' bfivós 
bájos Ardóngós leányzó , ki így 
m e g - válcóztattya az emberek fzi-
v é t , az ó órdógi mellerségivel. 
A' Prefektus meg-akarta volna ol
talmazni Szent Agneíl, de nem mer
vén illyen' meg - általkodotc dúhós 
ebeknek haragjába efai, Aízpafzius 
nevíi Hely - tartójának kezébe adá 

étet, 
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Szent Ágn es Szűz, és Mártir elete. ,§ 9 5 
ótet, ki nagy tüzet rakatván, abba hálákat adok néked fzájomma!,és (zi-
vecteté a' Szenc^ Szüzet, de a' tfizes .vemmel. Ezigéket mondván Sz. Ag-
l'angok két felé izakadván, beké- nes,a'töztneg.alúvék, ésíemmi jele 
vei bagyák étet, és fokát meg- annak meg nem marada. DeAfzpá-
eméíztének azok közöl, ikik <elle- fzius a' kófségnek dúh&rségét&l in-
ne dühösködnek vak.. gerelcervén , el-vágatá fejét a' Sz. 

IO-,Közepette lévén aVtüznek Szűznek, és igy végezódék az 6 
Szent Ágnes, fel-eraelé kezeit az d/tséséges Mártíromsága. A'Sz. 
Égbe, és imádá az^ftent, mond- Ágnes Szűz, és Mártir telte, az 
ván: Mindenható ür Iften, méltó Attya-ákal ki-vketék, minden fzo-
tninden imádáfra , és díztefecre : moriságnak jele nélkiM, és Nume-
én Uramnak Kriftus Jésusotnnak tanaúttzában temetteték,nem meíz-
Actya , végetlen hálát adok néked, fze a' váraitól. Holott az Ur Iften 
mivel a' te egygyetlen egy fiad-által, a' Szent Szűznek érdemiért fok tsu-
ineg-feabadúltam a' gonoíz embe- dákat tón a' betegekkel , kik fok 
tek kezeitói, és a' tifztátalan lélek- rend-béli betegségektől fzorongat-
nek undok iertelmeíségétól. A' tüz tatvan, az 6 koporsójához mente-
femmitnem ártott nékem, de azo- nek orvofságért, minnyájan meg-
kat meg-égette, kik azt akarták, gyógyíttattak, és vigáfztakattak. 
iiogy én meg-égjek. Ezért hali- Az Anya-teent-egyház a' Sz- Ágnes 
kat adok néked minden riízceletre Innepét fzenteli, ugyan azon a'na-
mékw Atyám. En látom azt tno- pon, mellyen Mártiromságot ízen-
ftan , a' mk nékem mondott az védett, melly volt Boldog Aízfzony 
h i t ; moll meg-nyertem azt, a' mit havának 21. napján Kriftus Urunk-
j-eménlettem; és kezeimben tartom flakjo^eíztendejében. Dioklétziá-
azc, a' nait kívánok vala , és azért n u s , és Makfzimiánus idejében. 

Szent ÁGNES Szűz Máfodik InnepéröL 
S%mt Amlrus Doktor által iratot fzemeknek meg-halni: és gyötre-

Hifiaricu lemnek álhttatot az ó ki-múláfok; 
I . AZ igazak haláláról fzolván és a' tólűnk való cl - menetelek: 

í \ Salomon, Böltseség köny- azok pedig békeíségben vannak, 
vének harmadik réfzében , azt_* És, ha az emberek előtt kinokac 
mondgya: Sap. 3. Az igazak lel- fzenvedtek-is,azóreménségek hal-
kei pedig az Iften kezében vannak, hatatlansággal tellyes.. Kevésben, 
és nem illeti azokat az halál gyöt- gyötrettek, fokban jól helyheztet-
relme. Láttattak az eíztelenek tek: mert az Iften meg- késértette 

UUH. uu 3 ókec, 



$94 ^z- Ágnes Szűz 
okét , és magához méltóknak talál
ta őket. Mint-ha mondaná r No
ha az efzteleneknek égy latízik, 
hogy a' j ó , -és a' gonofz emberek, 
hafonlók az halálban; de igen meg-
tsallyák magokat, mert ott igen 
nagy kfilőmbség vagyon: mert a' 
gonofzok meg-halnak , hogy mind 
érőkké meg-hallyanak; az igazak 
pedig meg-halnak, hogy mind &-
rókké éllyenek. Valóságos halá
lok gonqfzoknak kezdődik azon 
a' napon , mellyen meg-halnak; és 
az' igazaknak valóságos életek, 
azon a' napon kezdődik, mellyen 
ki-múlnak e'világból; a mint meg
próbálhatni a' Szent Ágnes példá
jával , kir,61 igy ir Szene Ambrus 
parpok. 

a. A' Szent Ágnes Attya, és 
Annya, és egyéb attyafiai, éjjel ví-
gyázásban, és imádságban valának, 
a mint gyakron fzoktak vala tse-
lekedni , és fzüntelen fírtanak az 
& halálán, |Lgyfzer meg-jelenék 
nékik Szent Ágnes tsudálatos ízép-
ségben , és világofságban,. íök Szü
zekkel egyetembe , és kezdé_í 
6ket biztatni, mondván: Vegyé
tek étketekbe én Atyám , és A~« 
tyámfrii, hogy nem kell engem fi-
xatni, mint halottat, mert éri e-
zeknek a' Szene Szüzeknek tárfa-
ságában élek, és annak Szolgálok, 
kit e' világon lévén , tellyes fzi-

Síáfodik Innepérőí: 
vemből fzerettem, es tőle fok jó
téteményeket, és telki vigafztaíá-
fokat vettem. El-rejtezék az-ucáti 
a' Szent Szőz , és ők minnyájan 
örvendetes vigafztaíásban maradá-
nak. Annak-utanna pedig törté
nek , hogy a'Konílántinús leánya 
olly betegségbe esek, melly ellen 
orvofság nem találtatik vala: noha' 
ó még nem vők ICerefztény , mind
az-által a' Szent.Ágnes koporsójá
hoz méné;.mivel meg-értette vala, 
hogy ott fok betegek meg-gyógyúl-
tak volna. Es midőn ott imád
koznék, el-alúvék: és álmában hal
lá egy fzózatot, melly monda néki-
Konítántzia erősődgyél-meg: 'hidgy 
az iften fiában, a'Kriftus Jésusbara, 
és ,meg-gyógyúlfz, Az-okáért nem 
tsak azt mivelé, a' mit Szent Ág
nes, ezzel a' mondáffal tanátsla 
néki, hanem Kerefzténnyé lévén, 
egy gazdag Templomot - is éjpite,, 
azon az helyen , a* Szent Ágnes 
tiíztefségére, Melly dolognak em
lékezetére, az Anya-(zent-egyház j, 
máfodízor fzenteli e' Szent Szik
nek Innepéty nyókzadik napon is 
az ő Mártiromságának napja-után. 
Boldog Afzízony havának g-dik 
napján : mikor 6- meg - jelenék az 
Attyának , Annyának s és egyéb 
Attyafiai nafc, három - feáz negyedik 
efztendőoen ' Dioklétziánus idejé
b e n ^ . 

Szent 



Szent Tzitzelle Szűz, és Mártír élete; $9$ 

Sz. TZITZELLE Szűz, és Mártír élete. 
Metafra/xtes Szim.által meg-íratott. 
í.T?<jy a' tób' dolog kőzűl, mel-

JCJ lyeket tseíekefzik vala ama 
Szene özvegy Judit Afzfzony, hogy 
az lítennek fzolgállyon, és kedves 
légyen, az vók, hogy 6 egy dara
bos fzőr óvet vifek, mellyel a' te
ltét fanyargatta, és ízólgálac alá-ve« 
tette: ez volt az oka, hogy győ
zedelmet nyerc, fok efzcendőkben 
ttíztaságban élvén: és nagy bótsfi-
letet ízerzett magának: és meg-fza-
badúít a' vefzedelemtől, melíyben 
az Holoferaes kezei kőzött hely-
heztetett vala. Ugyan azont mond
hatni a' Dicsőséges Szent Tzitzelle 
Szűz, és Mártírról, ki igen tetfzett 
az literinek, merc fok egyéb dol
gok kőzött, mellyekec cseíekefzik 
vala, hogy az literinek tetfzenék: 
egygyik az vók , hogy fzőrból tsi-
nált óvet hordozott a' mezítelen 
teítén , melly őtet, mint Juditot, 
hafonló vefzedelemtől meg-menté, 
tifztán meg-tarcván ízfizeíségéc, no
ha férje vúlt néki: sőt meg - térít
vén a' férjét a' Kriítus hitére, és ta
nácsolván őcet, hogy ő véle egye
temben tartaná-meg a' tifztaságot, 
mellyec mind ketten hókig meg-
tartoctak. Ennek a' Szent Szűz
nek élece illyen-képpen vagyon. 

a. Nagyok voltak a' jó-cécemé-
nyek, és Ifteni malafztok, mellye
ket a' Kriítus jésus cselekedett .az 
embereknek, le-fzálván Mennyek

ből a' földre , és meg - fzabadieván 
őkőt áz haláltól, tulajdon halá
la - által meg - győzvén az halált, 
kinek a* vétek által hatalma vala 
a' világon: ésMeny-orízágnak útá
ra vezérelvén őkőt, Ifteni tudo-
mánnyával. Meg-ifmérvén az em
berek a' jókat, mellyekec a' Kri
ítus Jésus cseíekefzik vala nékik; 
követék őtet, elsőbben az Apofto-
lok 3 az-uán a' Mártírok, Konfef-
forok, Papok, Szüzek, Özvegyek,-
Házas fzemélyek , és mind' azok, 
kik magokat az irgalmafságnak tse-
lekedetiben gyakorlottak. Meg
váltó Kriítus Urunk mindeneket 
hi az ó Szent Evangélioma által, 
mondván: Matt. í r . jp. ag. Jöj
jetek hozzám minnyájan , a' kik 
munkálkodtok , és terhelve vat-
tok, és én még- nyúgotlak titeket. 
i . j-oan- f. # . 3. Vegyétek reátok 
az én igámot, és tanúllyatok tői-
lem , mert fzelid vagyok, és aláza
tos fzivu : és nyugodalmat találtok 
lelkeiteknek. Mert az én igám 
gyönyörűséges , és az én terhem 
konyít. Hallotta ezeket a' gyö
nyörűséges igéket, a' Római Szent 
Tzitzelle Szűz, igen ékes ábrázatú, 
éscermetfi, tekénteces nemzetű, 
és igen gazdag, hívén az Evangé
liumnak, mindenkor magánál hor
dozta azt, gyakron olvaíta, és az I-
ftennek fzűntelen imádkozik valat 

3. Az 



19 ̂  Szent Tzitzelte Sz 
3.. Az- Attya feleségül adá. 6-

tet , egy fzép Római iftiuiak,, kit 
Valérianufnak: hittak ,, ki fel-ger-
jedvén az.6 Jegyeséhez,, Tzitzelléhez 
•való fzerelmétől,, tsafe alig várta a' 
menyegzönek napját.. El-jőve a" 
kívánatos, idő „ és. a' Dks&éges 
Szűz, noha drága ruhákban » fel-
lyem,, és aranyas, öltözetekben jár
na ,. az 6 allapottya „ és. a" Jegyesé-
Etek áílapottya-ízerént,, mindaz-áí-
tal a' drágái ruhák alatt,, a' mezí
telen tettén,, egy darabos fzőr óvec 
viíelc- Három, nap „ a." menyegző
re rendeltetett nap-előtt, fzfiinet-
Jien való bőjtőlésbera marada , fok 
kőnyhüilatáfokkal könyörögvén: az. 
Iflennek JJ tartaiaá-rnsg. az. 6; fzfizef-
sé'gétr „ mert az házafságnak keresé-
íe, nem az 6: akarattyáből vala:; el
méjét tellyeíséggel a" Krift:u$ra_» 
fordítván,, kinek az ő ízűzeíségét-
is. kötelezte: vala.. És- hogy az 6. 
imádsága meg.- halgattafsék, a" Sz., 
Angyalokat,! Apoftolokat,, Mártí
rokat,, Szűzeket,, és: mind a' Mexi-
nyei Szenteket fegitségűl hivá.. 

4- Végezetre el-jőve az.étfzaka,, 
mellybeni néki tsak egyedfii kellete 
volna lehfíi az. 6> Jegyesével,, és. 
egygyűtc találtatván; a'' kamarábam 
ő véle,, illyera képpen kezd'e fzóí-
lani: néki:: Édes J.egyeiTem,, én egy 
titkos: dolgot: akarok néked meg
jelenteni,, ha te feí-fogadöd!,, hogy 
meg-tartod: azt nékem. Mingyárc 
meg-igiré Vaiériánus,, és. Tzitzelle: 
HBanda. néki r A" titkos, dolog, ez „ 
mert az. Iten, Angyala: vagyon, áz: 

á z , és Mártír élete. 
én. tárfaságomban,, ki nagy buzgó
sággal „ és ízorgalmatoísággal', órzi 
az én teftemee,. és,, ha láttya.,. hogy 
hozzám, meríz közelgetni telti fze-, 
retettel , ifzonyú - képpen meg~ 
fanyargat téged,, de látván., hogy, 
te engem fzeretfz,, lelki, és tifz-
ta fzei-etetteí,. meg-fzeret téged,, 
mint engem,, és néked fok jókat 
tselekeízik „ a' mint nékem-. Hal
ván ezeket a' ízókát Vaiériánus „ 
egy kevefsé meg-háborodék, és fé
lelemmel monda:: (zerelmes Jegye-
fém, ha te-kivárnod, hogy el.-hid-
gyem a" mk nékemi mötidafz,, tse-
iekedgyed^ hogy én lánam az Iítem 
Angyalát} mert, ha én azt meg nemi 
látom » azt gondolom,, hogy vala-
melly ízemély légyen,, a kit te: fze
retfz,, tsalárdsaggal; élvén „ és az-is, 
tzeret tégedz de- ha tudnám,, mind 
téged,,'s mind azt meg-ölném. 

j - . Feleié Szent Tzitzelle: Haté: 
meg akarod Jutni az Itten. Angya
lát,, fzükség,, hogy meg-kcrefitel-
tefsél',, hivén egy őrök. Iftenben,, 
Mindenható-Atyában,, Mennynek, és; 
főidnek teremtőjében.. Sokáig be-
ízélgetvén „ meg - egygyezének_s r. 
hogy máfodik nap. Vaiériánus. fzól-
lana Szene Orbán Pápával',, ki- az. 
időben a'' Szent Péter Székében ült,, 
kitől • meg,-taníttatván Vaiériánus. 
az Hitnek ágazatira , meg - kerefz--
teltetek.. Az:-után vifzíza térvén 
az házhoz, és bé-menvén a' kamará
ba,, Szent Tzitzeliét az imádságban 
találá„ és véle egyetemben egy An
gyalt iáta:, igen fzép ifiú képében ,, 

kine; 



Szent Tzitzelle Szű: 
kinek az ortzája igen nagy vilá-
gofsággal fénylet. Az Angyal ke
zében , liliomokból, fris, és jó-
illatú rósákbol tsinákatott kéc ko-
ízoru vala; egygyiket Valéríatius-
nak adá, a' maiikat Tziczellétiek, 
és nékik adván monda: En ezeket 
a'koízorúkat néktek hoztam, mel-
lyek a' Paradksomi virágokból köt
tettek; és igafságnak jeléért, azok 
mindenkor friíTen meg maradnak , 
és igen kellemetes (zaggal illatoz
nak, és más rendbéli emberek meg 
nem láthattyák azokat, hanem tsak 
2tr kik fzentúl, és tifztán élnek. 
Es mivel-hogy te Válériánus , hit
tél a te Jegyefednek, és a1 Kriítus 
Jésuft bé-vetted; ugyan azon Jésus 
meg.parantsolca nékem , hogy né
ked mondgyam-meg az 6 réízérót, 
hogy te azt kérjed ö-tőíe", a' mi né
ked tetfzik, mert érőrnefl meg
akarja azt néked adni. 

6 Mikor Válériánus ezt a" jő 
igiretec meg-érté, a1 földre térde
pelvén , nagy hálákat ada az Men
nek , a* nagy jó tétemén'yért, mel-
iyet néki tseíekedetc vala , és mon
da , hogy o Szent malafztot kérne 
az 6 fzerelmes attyafiának Tibttr-
tzíus.-ak, hogy az. igaz hitre meg
térjen. Nem volna , úgy mond 
nekem igaz fzereteterai, hogy én 
megszabadulván a' vakságtói, és 
rút bálványozáfiól , melíyben el-
merfiltem volt : azt tsekkedhet-
vén , hogy 6 is meg-fzabadúllyon, 
meg nem tselekedném,. Erre vjg 
ortzával azt feleié az Agyai r Mi-

Sxentek. ÉTttc. 

iy és Maríijr élete.- §97 
vei te olly illendó dolgot kértéi, 
az Iften meg-engedi azt néked, és 
a1 mint Tzitzelle a' te Jegyefed, elz-
kfizevólt a'teödv&rségednek, úgy 
efzkóze léfzen a' te atyádfia Tibur-
tzius údvóíségének-is. Mind úgy 
16n a' mint az Angyal meg-mondá: 
mivel tSrténet-ízerént, bé-menvén 
Tiburtzius a' kamarába, és a' rosák-
nak, 's liliomnak igen jó iilattyáe 
érezvén, és azokat nem látván, 
kérdé, honnan fzármaznék az a' 
gyÓnyorfiséges illat. • Monda néki 
Válériánus , hogy aT fzármaznék a' 
kétkoízorúkból, mellyeket 6, és a* 
Jegyeié fejeken tartanak, és nékik 
az hozattanak. Innen v5n 
alkalmatofságot Válériánus , hogy 
otet a Kriítus Jésus ífméretére hoz
za, és meg-mondgya néki, mi-kép-
pen meg-kereízteketett volna. Az
után Szent Orbán Pápához vivé 6-
tet j ki meg-tanitván Tiburtziufl-ís 
az Hitnek ágazatira, hafooló-képpea 
meg-kerefzcelé otet. 

5. TSrténék az-után, hogy ezek. 
a* két atyafiak , ízent dolgokba^ 
magokat gyakorolván , fó-képpea 
fok Kerefztény halottaknak el-te-
metésében, kik Mártirortwágau* 
fzenvedcek vaía ; taláítacinak né-
mellyek, kik bé - vádolák őket Al-
makius nevfi Prefektusnak, ki a'' 
tőmletzbe vetteté ókét r és minek-
ucánna fok kínoknak győtre'mivei 
illette volna éket, el vágata a' fe
jeket , és a' telteket Tzitzelle ei- re
mete. Annak - uránná Altnakius 
Prefektus, ezeknek a* két atyafiafc-

Xxx xx *»k 



898 Szent Tzitzelle SÍ 
nak jófzágokac ki akarván kereíhi, 
meg-érté, hogy Tzitzelle a* fzegé-
rayeknek ofztogatta volna; az-okáért 
maga elejébe viceté ótet, és hogy 
alkalmatofságot talállyon a' bofzú-ál-
láfraSz.Tzitzelle ellen, nagy haraggal 
monda néki: Azt akarom, hogy te 
-én-elóttem áldozatot tégy az lite
reknek. A' Prefektus fzolgai azon 
kerék Szent Tzitzellét, tenne áldo
zatot. Ki felele nékik : Halgaffa-
tok engem atyámfiai: Ti a' Prefek
tus fzolgai vattok, és úgy látízik 
néktek, mintha illendő dolog vol
na , hogy engednék néki e' dolog
ban , mellyet nékem parantsol: de 
én tudom, hogy iftentelenség, és 
nagy hamifság azoknak áldozatot 
tenni , a' kik nem Iftenek. El hid-
gyétek bizonyoffon, hogy én min
den kínokat, és gyötrelmeket el-
fzenvedek, és végezetre életemet-
is el-fogyatom inkáb', hogy.fem 
azt meg - tselekedgyem , a' mit 6 
nékem parantsol. A' fzolgák nagy 
könyórfiletefségnek jelét kezdek ó 
hozzá mutatni, látván olly kevés 
etztendős leányzót , ki olly nagy 
okofsággal, és kellemetes fzépség-
gel tsudálatos - képpen töndóköl
vén, ifzonyű. kinókra, gyötrelmek
re , és életének el - vetítésére olly 
bátorsággal akarna menni. Hon
nét azt mondák néki, kónyóröl-
ne-meg önnön magán, ifiúságán , 
és ékes termetén, és ne fofzcaná-
ipeg magát mindenek tói az halál-
által. De a' Szent Szöz felele né
kik : A' földet arannyá változtatni 

űz , és Mártír élete. 
nem ifíúskgnak el-vefztéfe, hanem 
meg-nyeréfe: és igen nagy nyere
ség egf romladozott sárból csinált 
házat; adni, aranyból , drága kö
vekből épittec házérc : nyomorú
ságokkal Jtellyes életet, melly mint 
az árnyék, hamar eí-múlik , min-
den jókkal, és gazdagságokkal tel-
lyes életért adni; melly mind 6-
rókké meg - marad. 

g. Ezeket, és ezekhez hafonlá 
dolgokat monda Szent Tzitzelle,és 
az 6 fzavai olly foganatoílbk lőnek, 
hogy fokán azok-kózfil, kik jelen va-
lának, el-cekéllék magokban, hogy 
Kerefztényekké léíznek, és az-utáa 
Szent Orbán Pápa-által meg-kerefz-
celtetének. A' Prefektus igen tsu-
dálkozék , halván a' Szent Szűz be« 
fzédét, és meg - gondolván az Ö 
Angyali fzépst'gét, kérdé Őcet, ki
nek hinák ; mert mind eddig az 
óráig nem iímérce Ötét, hanem Va-
lériánus^ Jegyesének gondolta lenni 
ótet. Ő pedig monda néki: En
gem Tzitzellének hinak. Monda a' 
Prefektus: Nem tudod-e' te , hogy 
a' Római Tsáízárok meg-parantsol-
ták , hogy a' Kereíztényck, v̂ agy 
áldozatot cegyenek a' mi Iftenink-
nek, avagy meg-ölecceílenek ? Mon
da a' Szűz : En azt jól tudom. 
Monda a' Prefektus: Mit akartzte
hát cselekedni ? Peleié néki a' Szent 
Szöz: Én meg-akarok halni, mert 
fokkal job' meg-halni, igaz valláft 
tévén a' Kriftus Jésusrol, hogy 
fem ótet meg-tagadván, e' világon 
élni. Monda a' Prefektus: Had'- el 

ezc 



Szent Tzitzelle Szi 
ezt a' vélekedéfedet, és gondold-
meg, hogy job' léfzen néked,ha a mi 
literünknek áldozatot téfzefe. Mon
da Sz.Tzitzelle: Job1 volna néked, 
ha fel-nyknád ízemetdet, és meg
látnád , hogy azok, kiket te, Mé
neknek mondafz lenni, tsak kövek, 
és rezek; és , ha te azt nem hifzed, 
nyújtsd-ki a'kezedet, és tapafztald-
meg azokat, mivel az emberek, ke
zeinek munkái : az emberek pe
dig nem tsinálhatnak Ifteneket, 
mert egy az Iílen, a'ki teremtette 
az embereket. 

9. Monda a'Prefektus: Ennem 
tudom mint vifelheíTem-el, hogy 
te azokat a' dolgokat; mellyeket 
hallok , olly bátorsággal mondod; 
meg nem gondolván, hogy én előt
tem vagy , és hatalmam vagyon 
nékem, hogy meg-öleíTelek téged, 
vagy életedet meg-tartsam. Pe
leié néki Szent Tzitzelle : Vagyon 
te néked hatalmad, 'hogy engem 
meg-oly , mert te az eleveneket 
meg-őlheted; de nyilván vagyon , 
hogy te az halottaknak életet nem 
adhatíz, az-okáért te tsak az halál 
ízoJgáltatójának hivatcatól. Mon
da Almákius: ollyan léfzek tehát 
hszzád, ha nem téfzefz áldozatot 
az .Méneknek. Annak-utánna lát
ván , hogy az hitben még-is álha-
tatos volna, bizonyos fórdóbe vl-
teté Stet, és azoknak egygyikébe 
bé-rekefztvén 6tet, mellyben nem 
vala viz; tűzet gyújtata annak alat
ta , és egy nap, és éjjel égeté azt; 
roindaz-által Szent Tzitzelle femmi 

z, és Mártír élete. §99 
ártalmat nem ízenvede, nem-is lát* 
ízotc az 6 ortzáján egy tsop veréj-
ték-isc sót úgy látfzik vala néki, 
mintha meg - könnyebbik gyönyö
rűséges helyen volna. Midón Al
mákius ezt meg-érte, meg-paran-
tsolá, hogy vágják-el a'fejét ugyan 
azon helyen. Az hóhér háromfzor 
vágá a' nyakát, és tellyefséggel 
el nem vágván teftétól a' fejét, tsak 
úgy el-hagyá. így meg-febeílíttet-
vén Szent Tzitzelle három napig éle, 
és fokán a' Kerefztények az 6 láto
gatására mentenek; némellyek a' 
Pogányok kőzöl-is oda menvén, 
a' Kriftus hitét bé-vőtték, és az
után meg-kerefztelkedtek-

10. O pedig látván a' keíere-
detteket, és fzomorúakat, vigaíz-
tallya vala 6ket. Szent Orbán Pá
pa-is el-méne az ó látogatására, 
és a' Szöz monda néki, hogy há
rom napot kért az Iítentól, hogy 
a' jófzágát a' Pápa kezébe adgya , 
és kérje ötetj ízentellye Templorm 
má az ó tulajdon házát. El-tel
vén az három nap, és dits&fiéges 
Sz. Tzitzelle az imádságban lévén, 
az 6 áldó te lelkét az Iftennek adá, 
Szent András havának _ hufzon-
kettödik napján. Az ö teíléc 
Szent Orbán Pápa , a' Kalikfztus 
Tzinteremébe temeté, és az házát 
Templommá fzencelé. Az-után 
pedig adó folytával Paskális Pápa 
a' Szent Tzitzelle Szúz, Szent Ti-
burtzius, Szent Valériánus, és Sz. 
Orbán Pápa cefteket abba a' Tem
plomba viteté, melly a varasban 

Xxx xx % vagyon, 
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Mártiromságot fzenye-

9 0 0 
vagyon, és Szent Tzitzellének hi
vattatik. Az Anya- fzent-eg'yház az 
ó Innepét fzenteli, azon a 'napon, 

mellyen 
<ktt_9. 

Alekízándriai Szűz Szent KATALIN 3 
és Mártir élete. 

Metqfrá/ites Szimeoa, és t5lí' Autó-
rok-által meg-iratott. 

I . ¥7Gyiptu(i AlekCzándria Várasá-
JLL ban, Királyi nemb&l lévó 

Sz&z Szent Katalin, kedves, kelle
metes - okos ' és bólts elméjű volt, 
és teltében igen ékes termetű. Azt 
írják fel&íe, hogy minek-előtte 
meg - kerefzteltetetc volna, Ifierti 
titkos jelenéitől meg - világofitta-
tott álmában, mellyben a* Boldog
ságos ipzuz Máriát, és az 6 ólébén 
a' Kriftus Jésuft, igen fzép , és ékes 
gyermétskének képében, [meg-lát-
t a , és irtván igen meg-fzerette 6-
Eet̂  Az áldott Jésus el-forditá or-
tzáját, hogy ne láthatná Katalin, 
ki igen kívánván látni 6tet, movt 
ide 's moft amoda fordult; de a' 
Kriftus Jésus jeleket mutata, mint
ha nem tetízenék néki, hogy Kata
lintól fzemléltefsék. A' Boldogsá
gos Szflz Mária monda a' fiának 
Jésusnak: Édes Fiam, nem látod-e', 
melly igen meg-fzeretett téged e* 
leányzó ? Miért nem akarod őtet 
látni ? Tekéntsd-meg melly ékes , 
okos, értelmes, és böks légyen* 
Felele az áldott gyermetske: Jól 
tudod te Izerelmes Anyám, melly 
fok leányzók vannak az én Palo

támban , 'ékesbek ennél, s&t ez 
rgen rút az én ízemeim előtt: mert 
nem kerefzteketett-meg. Ezt mond
ván Jésus, Katalin fel-ferkene, és 
meg - értvén az okát , miért nera 
volt méltó nézni a' Kriftus ortza-
já t , mingyárt meg-kereíztelkedék. 
Minek-utánna pedig Kerefzténnyé 
lón, ifmég meg-jelenék néki az 
Iíten Fia, ollyan módon, mint az
előtt, és femmi jelt nem mutata, 
mintha bánná, hogy ócet nézné, 
s&t az ö Szentséges Annya előtt, 
íbk Angyalok, és Mennyei Szen
tek elótt, Jegyesévé cévé ótet , és 
mint igaz Jegyesének gyűrűt ada 
néki. Mikor Katalin fel-íerkene, 
azon gyfinik az ujjúban találá. Ki 
melly igazán meg-tartorta légyen 
hicét az 6 Mennyei Jegyefséhez, 
az életéből mcg-ifmérhettyíik. 

a. Midőn Makfzcntaius Tsáfzár 
igazgatná a' Kómái Imperiumot, 
egyízet Alekfzándriában lévén, egy 
Parantsolatot botsáta-ki, a' Kriftus 
Jésus Evangéliumának nagy ártal
mára. Mivel aze parantsolá, hogy 
minden ember a* Bálványokat ti(z-
telné , és azoknak áldozatokat ten^ 
n e , és a' ki azt nem tselekedné ̂  
engedetlenségéért életével fizetne. 

Min-
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Minden felfii fok nemzetség méné 
Alekfzándriáha, hogy engedelmeíTek 
legyenek a1 Tsáízár parantsolattyá-
nak, ki ki tehetsége-fzerént, vala
mi állatot vivén magával az áldo
zatra, a' Templomba. • Annyi vók 
az áldozatra vitetett barmoknak fa-
kasága, hogy az oltárok meg nem 
fzfinnek vala f&ftfilgeni", "a' fz&net-
len való áldozatok miatt; melly 
dolog fgen tetfzett a' Tsáfzárnak, 
ki hogy egyebeknek fzivóketfel-
gerjefefze, azt parantsolá , Fiögy 
ízáz bikák hozactaflanak-el, kivái& 
képpen való nagy áldozatra , és 
midőn elfi hozattanak volna, imé 
egy leányzó, ugyan Alekfzándria va
rasából, Királyi nemből való, kft-r 
lomb-féle fzép tudományokra ta
níttatott , igen kellemetes, és ékes 
termetű, Katalin nevn, ki nem 
akart ifmérni más fftent, hanem 
az Úr jésus Kriíiuü, meg - akará 

' oltalmazni az 6 Szent hitét, igen 
. bánván, hogy annyi fok nemzetség 

el-merűlt volna a' Bálványozáfnak 
f fetétségében ; és ffi-képpen azt bán-
; t a , hogy a' Tsáfzár azt cseleked-

\ é n , má(bkat-is arra az iílentelen-
ségre kénízerkene. 

y Ki-menvén azért házából Ka
tái in fok fzolgáival, és fzolgáloival, 
a' Templomhoz méné, és meg-ize-
né a' Tsáfzárnak, hogy véle akar-

' na fzúllani. És midfin bé-menne 
a' Templomba, minnyájan, kik je
len voltak, álmélkodtak az fi An-

. gyali fzépségétr, tifzteletes maga 
' vifelésén , és aíázatofskgan. tA' 

:aíin, és Mártír élete. (Sor 
Tsáfzár - is tsudálkozék , látván 
olly ékes termetű, és fzép erkól-
tsű leányzót, és kivánnya vala, 
hogy néki fzóllana, meg-akarván 
érteni, mi okért ment volna 6 hoz
zá. Szűz Szent Katalin igen ái-
hatatos Kerefztényi (zabadsággal, 
monda néki: Hiendő dolog volna 
oh Tsáfzár , hogy te meg - ifmér-
néd vétkedet, és ne tennél áldo
zatokat a Bálványoknak, kik mi
nékünk rűt fertelmes bünfikben_» 
heverfi embereket jelentenek. Es, 
ha Cfirténet - fzerént nem ifméred 
te azokat, kiket imádáfz, tanúld-
meg azoktól, kik fik-et ifmérték, 
kik meg-mondgyák néked, hogy 
a?ok nevezetes emberek voltak e* 
világon', és némeliy jfi tétemények-
ért, melíyekec cselekedtek, azok
ban a' tartományokban, a' hol lak
janak, meg-nyerték a'kfiíségtól,' 
hogy képeket tsinákalTanak nékik, 
hogy fi rolók emlékezet marad-
gyon máfokrat mellyeket látván;, 
ízivet vennének magoknak", ha-
fcnló dolgokat cselekedni, hogy 
magoknak hafonló tifzteletet nyer-
hellének. De az-után a' parafáé, 
és tudatlan nemzetség azokat Ifte-
neknek kezdé hini, és azoknak 
mint Ifteneknek áldozatokat kez-
de tenni , meg nem gondolván , 
hogy azok-is emberek voltak. De 
noha némeliy dolgokban , jeles 
emberek vólcak, és méltók tifz-
teletre, és botsftletre, mindaz
által fok dolgokban rút gyalá
zatra méltók ; mivel hamiffak, 

Xxx xx 3 iften-
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iílentelenek, és undok , vétkekkél 
rakva vókak. 

4. Te Tsáfzár tartoznál azzal, 
hogy a' tudatlan goromba nemze
teket efzekre térítenéd , és a' lelki 
vakságból ki-hoznád őket. Az-okáérc 
nem kellene arra kénízeriterjed őket, 
hogy a' viiágofságtól inkáb' el-tá-
vozzanak, lelkeknek. őrök veízedel* 
mére. Ifmérd-meg az igaz Iftent, ki 
téged teremtett, és néked adta a' 
Római Birodalmat, ki halhatatlan I-
ften lévén, a' mi fzeretetünkérc em
berré lőtt, és a' Kerefztnek kinnyác 
mind halálig vifeke, hogy minket 
az órők haláltól, mellyec engedet-
lenségunkért meg - érdemlet.tönk , 
meg - ízabaditana* Ez az Úr nem 
ifrnéri azokat, kik 6tet nem ifmé-
rik , és nem engedi, hogy azok bér 
mennyének az 6 Orfzágába; de 
azokat, kik 6tet iímérik , ó-is jól . 
iíméri, é&.örők életet ajándékoz: 
nékik. A' Tsáfzár halván illy bá
torságos fzavait a' Szűznek, harag
gal, és bofzonkodáffal tellyes lévén, 
egy darabig femmit nem felele; és 
gondolván , hogy az elö - hozott 
okokra, igen nehéz volna meg-fe~ 
IJai, iwonda a' Szűznek: Leány
zó had' végezz&k-;el moít az áldo
zatunkat , és az-után meg-félelfink 
néked. Ezt mondván, meg-paran-
isolá,. hogy Katalin a'Palotájához 
vitefék, és el-végezvén az áldoza
tokat, a'Palotához méné a'Tsáfzár, 
és magf, eleibe vitetvén a' Szent 
Szűzec, monda néki : Te leányzó 
beízéJd-el'ó moft, kivagy t e , és-mi* 

Íz, Katalin, és Mártír élete. 
némö befzédek vókak azok, meL 
lyeket ma mondottál? Feleié néki 
Szent Katalin; Az én nemzetem 
ifmértetik e" varasban, Tsáfzári 
és Királyi nemből lévén : az én 
nevem Katalin f és az én fidőrnet 
Retorika , Filofzofia , és egyéb 
tudományoknak tanulásában cél-
tőctem- De a' mit én nagyra bó-
ísöllők az , hogy én a' Kríftus Jé-
susnak , igaz líten , és embernek 
ifméretére jöttem, / kit én Jegye-
femnek tartok. Es ő mondotta 
azt: El-rontom a bőksek bőltse-
ségét, és meg - vetem az okoíTak 
okoíságát; mert minden embert 
bőkseség, és okofság az én b&ltse-
ségémhez képeit, inellyre én téged 
meg-fanitlak , femmire kellő , és 
bolondság. 
... :•: f.: Midőn Szűz Szent Katalin 
ízwllaina, nézvén ócet a' Tsáfzár, 
álmélkodik vak az, 0 csudálatos, 
feépségén , ékes ízolláfin , nagy f el. 
tnéjén, és bölcs okoskodáíin. ügy 
látfzotc néki , hogy Katalin nem 
volna egy az Afzízonyok kőzűl a', 
földön , hanem hafenlktatbatnék 
egygyikhez az lílen-aízízonyok kö
zül , kiket ó , és a' pogányok imád
nak1 va-b. i. Mennél többet fzólloct 
a' Tsáfzár a' Szent leányzóval, an
nál rnkáb' ízégyenbe maradott, 
merc a' Szent Szűz annál inkáb' 
meg-próbáita, és er&ífícecte, hogy 
a' Pogányok Illeni, Ördögök volná
nak. Az-okáért félvén a' Tsáfzár, 
hogy meg ne gyözectefsék a Szűz
tói , azc végezé magában , hogy 
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bőkseket, és ék eífen"• ízólló Dokto
ra » at hl vaflőn , kik meg - difputál-
Jyanak Katalinnal, és okos befeé-
dekkel meg-gyözzék Őtet. Maga 
a' Tiálzár ezen dolgot meg-mondá 
a' Szent Szűznek, kit erős őrizet 
alatt tárta a' Palotában, miglen min- ^ 
den helyen tudós,, és bölcs- embe
reket kereftete. Es ötven nevezetes 
feőks Filo/xofufak egybe-gy ölvén, 
midőn meg-érték mi-okért hivatta 
volna ókét a' Tsáfzár, egy kőzfilők,-
ki fóvebbik vala, monda a' Tsáfzár-
nak: Noha igaz dolog ,oh Tsá&ár•? 
hogy nagy értelmű, és éles elmejö ^ 

' Aízfzony-állatok találtatnak, és nor 
ha Kata!in-is oilyan lehet ^ mind^ 
az-által nékünk bótsteleuséget tse-

- lekedtél , mert e' leányzót olly 
nagyra bőtsőllód, hogy mi hozzánk 
haíonjóvá téfzed őtet / és azt gon
dolod", hogy az ő tudománya, és 
bó:tsesége, a' miénkhez hafonlk-
tachafsék. Némellyek a' mi tanít
ván yink kóz&l elégségefek léfenek, 

. kik 6 véle meg - dirputállyanak: 
'• fioha ez-is fok légyen ó-hozzá ké

peli , mert néki nincsen meftersé-
ge az okaskodáfra, fem pedig ren-

" di a' difputálásban való okoknak 
meg-tagadására, vagy mag-enge-

• désére , sót látván fzemélyét va-
• lamelly Fi/q/hojfusaak-, hogy o véle 

diíputálai akarna, meg-némúlván, 
femmit nem, fzolhat.. Felele néki 
a' Tsáfzár: En azt akarom , hogy 
abból a' vélekedésből ki-feíellyetek. 

. Én-is tanúkam- noha nem annyit, 
.'• mint t i ; és a' mint én értem, úgy 

tlin, és Mártír élete. 905 
latlak nékem, hogy ez a' leány
zó , Platóval, vagy akár meíly ne
vezetes Filojiqfuttal fel-tehetne; bí
zón yoífon el - hitefsétek magatok
kal, hogy, ha meg-győzitek őtec, 
győzedelmet veíztek , nem egy le
ányzón , hanem ő magán a' bőks 
Platón; és, ha ellenébe meg-győzet-
tettek, meg-emlékezzetek , hogy 
egy Afzízony-álkt vőct diadalmat; 
rajtatok: Ha igy történik, nagy 
gyalázatotokra léfzen, ha pedig tié
tek léízen a' győzedelem, én tő
lem-nagy tifzteletben tartattok * 
és annak felette nagy ajándékokat 
adok ti-néktek. 

6. El-jőve a' difputáláfra ren-
deketett nap, és, mikor ez dolog
ra hivattaték a' Sz. Szőz, elsőbben 
imádkozék, es egy Angyal meg-je
lenek néki , mondván: Ne-fely 
Kriftusnak Jegyefe ^ mert az embe
ri bőkseséghez, mellyet nagy fá
radsággal tanultál, terméfzet-felett 
való, és Ifteni bóltseség adatik né
ked, mellyel meg-győződ ezeket 
a' Filo/zofitfokat, és azokat tőb' em
berekkel egyetembe az igaz Men
nek ifméretére hozod, és azoknak 
úríaságában (noha ők. elób'fzen-
vednek náladnál) meg-ajándékoz-
catól a' Mártiromságnak győzedel
mes koronájával. Ezekec mond
ván az Angyal el-rejtezék , és Sz. 
Katalin a' Tsáfzár elejébe vitetek , 
ellenében lévén a' Bölcsek, és Po
gányok FHoJíofufimk Filofzofuji, 
Őrzve gyöltek va!a ennek nézésé
re , Nemes, és Nemzetes fő rend

béli 
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béli embereknek nagy feregi; az-
okáért így lévén a' dolog, égy Fi. 
hfíofus , ki á* többinél [nagyobra 
bötsöltetett vala, Katalinra tor
zítván Fzemeit , mintha meg-akar-
ná rettenteni, és tsúfolni 6tec, 
tnondá néki: Te vagy-e' az , a' ki 
igen (zabados , és rendetlen befzé-
dekkel, olly nagy bofzúságot té-
fzeíz a' mi Itteninknek ? Felele Sz. 
Katalin : Én vagyok , noha nem 
tselekefzem ügy , a1 mint te mon
dod » igen fzabadoa , és: illetlen be-
ízédekkelj hanem bizonyos, és igaz 
©koskodáfokkaL Monda a.'Fikfzű-
fus: Ha te a' nevezetes bólts 
Poétákat Q'hraftad volna,, meg-lát-
tad volna azoknál, a' méltóságos 
neveket, és-titulujokat, mellyeket 
a mi Ifteninknek adnak, fokkal 
kfilömbekec azoknál , meílyeket te 
nékik adcíz, és tulajdonicaíz. Felele 
Sz.Katalin: Kifcazok a' bölts Poé
ták ? és mellyek azok a' nevek,, meí
lyeket adnak a'tilfteaiteknek? Mon-
daa'Fz/o/zí/kr.-Egygyik közűlók Ho-
merus,. ki Jupiter Iílent dicsősé
geinek, ésíeg nagyobnak hijja. Ür~ 
feus-is nevezetes Poéta fzolván A-
pollóről a1 Latúna fiáról,. hatal
mainak nevezi ötét,, ki íáttya az 
halandó embereket, .és parancsol 
nékik. Ezek,, és többen ezekhez ha-
fonlók, a* meg-nevezett Poétáktól, 
és. rtúíöktól, Ifteneknek neveztet
nek , és ciízteltetnek ; és faha nér 
keni meg nem. mutathatod, hogy 
valaki közölök a" meg. - fefzittetece 
Kriftüst Iííennek mondana. 

z. Katalin, és Mártír élete. 
• '7 . Felele Szent Katalin; Igaz 
hogy a'[Poéták, kiket te emliríí' 
és többen máfok-is méltóságos ne* 
veket adnak a' ti Ifteniteknek; d« 
nékem meg nem tagadhatod, hogy 
néha igen nagy gonofságokat, és 
utálatofságokat mondanak fel6i6fc. 
Gondold-meg az t , a* mit Homel 
r u s , ki első helyt tart a* Poéták 
kőzött, mond Jupiter felöl, moft 
ötét hazugnak, és vifzfza vefzet-
nek hijja , moít csalárdnak : néha 
azc mondgya , hogy az emberek 
et-végezték, hogy meg-fogják ,. és 
íántzra vefsék őtec, és ha némel-
lyektöl harc nem vehetett vólnai 
igen nagy » és bizonyos vefzede-
lemben találtatott volna. Orfeus,-
i s , ki máíbdik Poéta ,, a' kit te ne-
vénéig azt :mondgya a' ti tftenitek-
röl , hogyök nem tudgyák az em
beri fáradságokat, és nyavalyákat: 
ás ba tudnák is, azoktól meg nem 
menthetik , és ízabadithattyák az. 
embereket. Szoíokíes-is azc erőffiti, 
hogy igen nagyot vétkeznek az 
emberek, hogy imádgyák, és tiíi-
telik a' íbk literieknek képek, és 
Bálványic, mert, úgy-mond, tsak 
egy az igaz itten,, és nem ezek kö
zöl val6, ki a'1 Mennyéé, és főidet 
ceremtetce, és mind azokat, mel
lyek az Egekben, és a" lóidon ta
láltáénak. 

8 Azzal pedig,, a1 mit te mort-
daíz , hogy ar meg- f eíziccecott Kri-
ftus Jésuft nem emiitik a1 Poéták , 
meg - jelented•, hogy igen keveíét 
oivaftaJ- Tudod-e*, hogy a" Szibil-
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Iák igen nevezetes Afzízony-állatok 
voltak, mind pedig, hogy a' Mennyei 
Lélektól meg-világofíttattak. Egy 
kóz&lök, fokkal az-elétt, hogy meg-
knne, azt irta, hogy a'Kriftus Jésus-
nak, irigységből a' maga tulajdon 
nemzetétél meg-kelí vala fogattatni, 
és ölettetni j és az-után fel-kell va
la támadni, és fel-menni az Egek
be; és onnét az utolsó napon el
keli vala jeni > meg- kélni az eleve
neket , és holtakat. Más Szibilla 
pedig azt mondgya: a* Kriftus Jé-
sns Iften lévén, emberré lőtt, az 
emberekkel nyájaskodott, és igen 
nagy tsudákat tett a' főidőn , és a* 
tengeren. De félre hagyván a' Szi-
biliákat, énnén maga a' te Apol
lód , az 6 fzokott fzóllásának ho-
íhállya-nélkul, vilagoífon meg-mon-
dotta, fök fid&vel az-elétt, hogy 
meg lőtt volna, radni-illik: Az a' 
ki az Egeknek világoísága, és fé
ny efsége, a' ki Iften, és ember, ízen-
vedett nem Iftenségében , hanem 
emberségében: gyalázatot, halált, 
és temetéft fzenvedett: fok kény-
hallatáfbkat öntett ki fzemeib&l, 
6t ezer embert kevés kenyérrel 
meg-elégitett a'puíztában Ifteni ha
talmával : egy iára tétetett, és ot
tan meg hólt:el-temettetett, és az
után fel ment Mennyekbe. Ezek 
a' te Iftenednek Apollónak fzavai; 
és az 8 tetfzéfe-lzerént nem kel
lene étet imádnod , hanem azt, a* 
kit 6 Mennek mond. 

9. Ezeket, és téb'haíonló dol
gokat monda Szűz Szent Katalin, 

Satatck Elet*, 

905 
el6-rrozvána'i%y£0/^k, ésa'Béí-
tsek mondáfit,ésfeenEentziáit:kik 
a' Pogányoknak fok Iftenit gyaláz
ták, meg-próbálván, melly igen el-
tene vagyon a' jó igaz Filo&oj&nak, 
hogy fok lilének mondathallanak* 
De ha lehetséges vólna-is, hogytéb* 
Iftenek volnának, nem voltának9 
és nem-is lehettenek ollyanokr Ju
piter, Szaturnus , Mars, és a' tóbbi, -
kiket a'Pogányság imád vala: mi
vel bizonyos dolog, hogy tsak em
berek vókak , és nagy hafznot tet
tek a' népeknek, nagy ízorgalma-
tofságokkaí , mefterséges új talál. 
Hiányokkal: úgy mint, búzát vet
ni, és meg-aratni: fegyvereket tsi-
nálni, hogy magokat az ellenség
tél meg-oltalmazzák, és ellensége
ket Hieg-bántsák , és téb' haíonló 
dolgokra oktatták az embereket! 
de más-képpen igen vétkelek, és 
gonofzak vókak. Ezeket mond
ván a' Szent Száz,, ízép okoskodáf-
fal, és érés okokkal, nyilván meg-
kezdé mutatni, a' mit a' Kriftus 
Jésus prédikálloEt, az b Szent éle
tét , tselékedetit, «s nagy tsada-té-
telit > és meg-mutatá, hogy minde
nek líten-fzeréjat, és Iftenhez ken
dék voltak. 

10. Ezeket a'dolgokat oüy ha
talommal , és ékes izdláffal , és 
olly nagy lelki buzgósággal monda-
Szent Katalin, hogy világodon lát-
fzott, hogy az Iften dolgában fárad
na , és az ó ízivében nem emberi, 
hanem terméizet - felett való ifteni 
bóltseség volna úgy annyira, hegy 
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9 o6 Álekfzándriai Sjzűz 
a' Fi/o/íqfuSj ki a' dirputkláft el-kez-
dette vala, nem tsak meg-gy&ze-
ték, hanem a' Szene Szűz réfzére 
fordúla r raellyr61 világos jeleket 
ada ízavaival. A' Tsáfzár biztat-
tya vala a' tób' Fz/o/iqfk/akat 3 ol
talmaznak-meg azt, ki immár magát 
meg - gyózettetetnek mutatta vol
na,,, és diíputálnknak a' leányzóval 
De ók azt felelek , hogy hafzon-
talan dolog volna, mivel-hogy meg-
győzettetvén, a'ki kózölok leg-bél-
tseb' volt, azzal egygyfitt min* 
nyájan meg-gyózettek volna. Es 
egyenló-képpen meg-vallák, hogy 
a' Leányzó igafságoc mondana , es 
ök mind addig az óráig vakok vol
tak , lítenek, gyanánt imádván azo
kat , kik nem lilének, merc tsak egy 
az Iften, tudni-illik a' Kriítus jésus, 
kit Katalin meg-vallott, és imádott, 
és ók-is Katalinnal egyetembe, igaz 
Iftennek vallyák, és imádgyák ótet. 
Ki nem mondhatni , melly nagy 
haragot, és dfih&íséget ízerzének 
ezek az igék a' Tsáfzár fzivében. 
Mellyet ö nyilván meg - mutata , 
mert minden halaíztás, és várako
zás nélkül, törvénynek rendi ki~ 
vul, és minden ok-v,etés-nélkfll meg-
parantsolk, hogy igen nagy cuzec 
rakjanak, és a' Filo/zofufokm mind 
meg-égefsék. 

í r . Mingykrt rettenetes nagy 
tüzet gyújtanak, mellyet látván 
a' B&ltsek , a' Szent Katalin lábai
hoz borúiknak, és fok könyhullatá-
fokat fzemekból ki öntvén kerék b-
tee, könyörögjön érettek az Iften-

>z. Katalin, és Mártír éíete. 
nek, botsáíTa-meg nékik az ö vét> 
keket, melly ekei tudatlanságokból 
tselekedtek 6 Szent - Felsége ellen 

,és azt mondák, hogy kéfzek immár 
,,a' Szent Keréfztséget fel venni. A' 
Ditsóséges Szűz nagy lelki óröm-
mel bé-telvén , hogy illy jeles pré. 
dkt nyert volna az Ittennek, bízta-
tá Őket, mondván: Bizonyofok le
gyetek benne, hogy az lír Iftea 
,meg-botsáttya néktek a' ti vétkei
teket, mert az ő fzerelméérc el-
hadgyktok a' földi Királyt, és 1&-
téfzitek tulajdon életeteket. Az 
el-kéfzittetett tfiz Szent Kereíztsé* 
helyett ízolgál ti-néktek, és rneg-
tifztittya a' ti lelkeiteket , hogy 
mingykrt az Iften elejébe vittíTenek, 
ki ajándékot ád néktek ezért a' 
fzolgklatért, mellyet moíb néki tse-
lekeíztek. Ezek az igék igen meg
erődítek ízi vöket a' Bölcseknek, 
kik gyakran formállykk vala ma
gokra a' Szent Kereízt jelét, és fe-
gitségúl hittak a' Kriftus Jésuft, 
és ollyan módon a' tűzbe hányat-
tatknak , holott minnyájan lelke
ket az Iftennek adak, Szene András 
havának 17. napján. 

la. Némellyek a' Kerefztények 
közül, eftve késón ki • mentenek, 
hogy ezeknek a' Szenteknek meg-
maradott tsontyait öízve gyűjtsék s 
és az 6 télieket egéfzfzen találák, 
még az hajók fzklai fem égtek vólc 
meg; mint-hogy igy akarta az Iften 
az új barátságnak jeléért, mellyet 
az Iftennel ízerzettek vala: és ez 
a' csuda okot adott, hogy fokaa 
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Alekfeándfiai Szűz Sz. Kai 
a' Pogányok közű! meg - térnének 
az igaz hitre. A'Tsáfzár igen nagy 
gondolkodásban marada, mit kel
lene tselekedni Katalinnal, és azt 
gondola, hogy édesdeden tseleked-
eyék 6-véle : ajándékokkal, és ígé
retekkel kezde hízelkedni néki, 
mondván : Leányom , tégy áldoza
tot bár tsak a' Merkuriusnak, és 
Musák Attyának, kitől olly nagy 
bőltseséget vettél , és néki olly 
igen köteles vagy, ezt megcsele
kedvén , az én Palotámban léfzefz, 
és te reád olly nagy gondot vife-
lek, mintha tulajdon leányom vol
nál. Felele néki a' Szűz': Ne'vefz-
teges fidót, efféle hizelkedéíTel, és 
tsalárdsággal tellyes fzókot mond
ván nékem,mivel femmit rajtam nem 

' fognak , mert én inkáb' el-akarnám 
ezerfzer veízteni életemet, hogy-fem 
a' Kriflus Jésuft meg-tagadni, kinek 

. minden érdemem felett tetízettem , 
" hogy engem Jegyesévé válaízfzon, 

és nékem drága győngy&köt ad-
gyon , mellyeket a Jegyefeknek 
teoktak adni; és reménlem , hogy 
engem a' Mártiromságnak ruhájá
ba fel - 61t6ztet, mcllyet én min
den bárfonynál, és Királyi öltöze
teknél nagyobra bőtsöllök. Mon
da a' Tsáfzár: Vifely gondot ma-

;• gadra, mert valóságoffon fel-ölt&z-
tetlek téged abba a' bárfonyba, mel-
lyet te mondafz, és akaratom el-

; len igen kegyetlen gyötrelmekkel 
meg-kinoztatlak tég&d. Feleié Sz. 

i Katalin: Tseleked azt, a' mi né-

aíia, és Mártír élete. 907 
ked txfak , mert a' te kiazáfid 
akár minemű kegyetlenek legye
nek , hamar-el-múlnak , és a' ju
talom, mellyet én azok-áltai nye
rek, örökké meg-marad. En-né-
kem nagy reménségem vagyon az 
én Jegyeíemben a1 kriftus Jésus-
ban, hogy nékem malafztet ád, 
hogy a' te házadból, és tulajdon 
tselédid közül fokán én-általam az 
örök életet el-nyerik. Tetfzék az 
Iftennek meg-erőffitteni azt Men
nyekben, a' mit az 6 fzolgálója 
monda a' földön. 

13. A' Tsáízár igen kemény
nek, és kegyetlennek kezdé magác 
mutatni a' Szent Szűz ellen , kit 
mezítelen vetkeztete, melly igen 
nagy gyötrelmére vált a' Szűznek, 
igen tifzteletes, és fzemérmetes lé
vén , és látván magát mezítelen 
lenni annyi népeknek ízine előtt* 
Minek-utánna mezítelen vetkezte
tett volna , meg-parantsolá a' Tsá
fzár, hogy kegyetlenül,meg-veret* 
telsék a' vitézektől, kik két óráig 
verek azt a': gyenge , é» ártatlan 
teftet. A' Szűznek tette, és az 6 
tagjai, rnellyek az-előtt fejérek va-
lának mint az hó, meg-váltóztaták 
fzineket, tellyefséggel meg-kékül
vén , és tulajdon vérekbe kevertet-
vén: melly a'kŐrnySf állókat olly 
nagy kőnyőr&leteíségre indította, 
hogy fokán kózűlők kefe rveífenj 
firtanak. A' Szent Szűz azt a' gyö
trelmet , olly nagy erős fzivel fzen-
vedte , mintha az ő tefte kőbólj 
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és nem húsból állott volna , noha 
az 6 tulajdon vérének ki-folyása, 
tellyeíséggel a ceftét el-fogta vala. , 

,14. Illjr nagy kinok-után vé
gezetre egy fetéc tómletzbe rekefz-
teték, nagy őrizet alatt tartatván, 
hogy meg ne orvofokatnék, íera 
pedig valami kőnnyebséget ne vehet
ne : söc az-ís meg-vólt parantsolva, 
hogy íenki néki eledelt ne adna. De 
mit tsetekedhetik az emberi gonot 
ság az Úr Iften hatalma-ellen i Az 
Iften gondgyát véíelé az 6 Jegyesé
nek minden ízfikséges dolgaiban, 
az Angyalok-által, kik nem tsak 
meg-vigaízcalák 6tet, hanem még
is gyúgyiták , és eledelt hozának 
néki: és tizen«két nap alatt, míg
len abban a' tömletzben vólc, egy 
galamb gondot vifele reá minden 
fzákségébea. Midiin Szfiz Szent 
Katalin a' tómletzben volna, a' 
Tsálzárné, kinek neve Faufztína, 
meg akará ótet látogatni, vége
zetre PorfiriúíTal a' Tsáfzár Fó-Ka-
jiitányával meg-is látogatá ötét. 
Nagy dolgokat hallott vala a' Tsá-
ízárné Szent Katalinról, az-okáért 
távúl-léccben igen kedvelte 6tct; 
de az-ucán látván ötét, és értvén 
böks okoskodását , és gyönyör
ködvén az 6 édes nyájaskodásával, 
következek, hogy önnón-maga a' 
Tsáfzárné, és Porririus, és kéc4záz 
fegyveres vitézi a' Tsáízárnak bé-
Tévék az igaz hitet, és Kerefzcé-
nyekké lőnek, eröffen el-tekélvén, 
hogy tulajdon életeket le-teízík a' 
Kriftus Jésusért, ha a' ízűkség ki-
váanya, 

z. Katalin, és Mártír éíete. 
1 f. Tizen-kée nap múlva , a» 

Tsáfzár ki-vketé Katalint á töm-
leezböl, mert meg-érté , hogy tnée 
életben volna, meily nagy csudál, 
kozására lön néki, hogy étel né!-
k&l aanyi ideig meg- tartatott vol
na , olly nagy kinban, és ínségben 
lévén az iízonyú vereségek miatt. 
Sokkal inkáb'- álmélkodék annak-
utánna, mikor látá ótet ízeb', és 
tellyesb' ízinben lenni., hogy-fem 
annak - előtte: mivel úgy látfzik_» 
vala , mintha a' vereségek, tóm-
letz , éhség, és egyéb nehéz alkal
matlanságok helyett , mindenkor 
gyönyörűségekben, és minden te-
fti vigaíztaiáíokban tartatott volna. 
Honnét a' Tsáfzár mint-egy neve-
téllel monda néki: Leányom, te
néked az Impérium illenék , a' te 
cekélletes termetedérc, és igen é-
kes fzépségedért. Felele Szent Ka
talin : Nem kell nagyra bötsölni 
az ádö-fzerénc való fzépséget, melly 
olly hamar el - véíz, tsak azt a' 
ízépségec kell nagyra böcsűlni, 
melly mind órökké meg-marad, 
mellyec el-nyercek a' Szentek Men
nyeknek orízágában. Azon-k&zbc 
egy éles elméjű, és minden kegyet
lenségre felectéb hajlandó Prefek
tus , a" Tsáfzárfaoz közelgetvén, 
monda néki: Ún Uram Tsáízárom, 
ha tetfzik néked, én olly retten;-
ces kinzó fzerízámoc tsináltatok, 
melly által ez a* pártos leányzó, 
vagy meg-tselejíelzi azt, a'mit né
ki parancsolfe, vagy darabokra 
feaggatcatván, meg-hal. A' melly 
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Alekfzándriai Szűz Sz. Ka 
kínzó (zerízámbati négy kerekek 
léíznek, melíyek éles fegyverek
kel , hegyes vafakkal, és beretva 
kefékkel rakva léfznek. Mid6n_* 
a' kerekek egy-más ellen mozdul* 
nak, a' beretva-kéfek , hegyes vas 
fzegek , és a' tób1 éles fegyverek 
mind ofzve mennek, és mazdúlá-
fokban olly rettenetes z&rgéít, tsat-
tógáit téíznek, hogy a' leányzó 
meg - látván , és halván azokat, 

* tsak meg nem hall éjedtébe, és a' 
mit akarfz mind meg - tselekefzi: 
ha pedig meg - áltatkodik az 6 vé
lekedésében , a' meg-nevezett ke
rekek közé tétetik, és rettenetes 
fz&rnyü halált kell fzenvedni. Tet-
fzék a' Tsáfzárnak e' gonofz tanáts, 
és meg-parantsólá, hogy a' kinzó 
fzerízám három nap alatt el-kéízit-
cetnék. Fel-kötózteték Szent Ka
talin egygyík kerékre, és a' vité-
•zek kezeket vetek a! töb* kerekek
nek mozdítására, de nem úgy tör
tének , a' mint akarják vala, mivel 
le-fzálla egy Angyal az Egböl, ki-
el-fzaggatván a' köteleket a' Szent 
Szüzet meg-fzabadká. Ugyan azon 
Angyal meg-üté a'kerekeket, mel
íyek ide 's tova fordulván, a' Po
gányok közül fokac fzörnyü halál
lal meg - ölének. Némellyek kik 
e* vefzedelemtöl el-fzaladának, fel-
fzóval kiáltanak, mondván: Nagy 
a' Kerefztények íftene. 

16. Mindaz-által a' kegyetlen 
Tsáízár , meg nem váltóztatá go
nofz ízándékát, és midőn magában 
új gyötrelmeket gondolna, mél

áim, és Mártír elete* 909^ 
lyekkel Szent Katalint meg-Gmyar-
gaffa, a' Tsáfzámé a1 Tsáfzárhoz 
méné, és keményen meg-feddé ö-
tet a'kegyetlenségről, mellyec tse-
lekefzik vala a' Szent Szűz, és a* 
töb' Kereízrények ellen, és nyil
ván meg-mondá néki, hogy 6 . is 
Kerefztény volna. A' Tsáízár fe» 
lettéb meg-haragúván , és álmél
kodván a' dolgokon, mellyeket hal
lá, nagy duhöfséggel, és bofzon-
kodáíTaí tellyes lévén, azonnal meg-
parantsolá, hogy a'Tsáfeárné meg-
oletteísék; és mivel-hogy Porfirius 
Kapitány meg-akará oltalmazni &-
tet, a' Tsáízár meg-értvén, hogy 
Porfirius-is két - feáz vitézzel Ke-
refzténnyé lötc volna, azt akará, 
hogy minnyájan meg öletteffenek. 
Es itt tellyefedék-bé a' mic Szent 
Katalin mondott vala, hogy fókák
nak kellene 6-áltaia fidvózfilniek. 
Midőn az halálra vinnék a' Tsáízár-
íiét, elöl találá Szent Katalint, és 
mind ketten nagy fzeretettel meg
ölelek egy-máít, kérvén, hogy Iftent 
imádnák egy-másért, nagy reménsé-
gek lévén , hogy rövid űáb aktc 
meg-lácnkk egy-máíl Meny orízág-
ban. Faufzdnának a'Tsáfzárnénak 
el-vágaték a' feje, Szent András 
havának 23. napján; ugyan azone 
tselekedék PorfiriMal 5 és az & 
vitézivel. 

17. Annak -utánna a' Tsáízár 
látván a' Szent Katalin álhatatoG-
ságát, meg-parantsolá, hogy nékí-
is el-vágattafték a' feje. A' Már
tiromságnak helyére vitetek a" Sz. 
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Sz&z, az hová a' népeknek fokasá-
ga gyúlt vak mind férfiak , 's mind 
afzfzony-állatok, és némellyek lár
ván a' Szent Szözet, firván kefereg
nek vala. Szene Katalin minek
előtte a' feje el-vágattam ék, imá-
dá az Ur Iftent, és hálákat ada a' 
jó téteményekérc, mellyekkel min
denkor meg-áldotta 6tet; de fó-kép-
pen a' Szent malafztért , mellyel 
akkor meg-látogatta étet , mellyet 
5 olly nagyra bőtsűHőtt, tudni - il
lik tulajdon, életét le-tenni az Iften 
.ízerelméért: mellynéí az igaz fze-
retetnek nagyob' jele nem adatha-
tik. Azért - is kŐnyőrge az Iften-
nek , meg ne engedné halála-titán, 
hogy az ő tefte azoknak a' gonofz 
nemzeteknek kezében maradna, 
hogy azzal valami illetlen dolgot 
ne tselekednének. Annak • felette 
azon-is kőnyőrge az Ux Iftennek , 
hogy a' kik 6-róla emlékeznének 
fz&kségekben , és nyomorúságok
ban , meg-fegittetnének , és fzaba-
dittatnának, a' mint nékik illendő 
volna. Ezeket mondván, egy a' 
vitézek kőz&l e!-vágá a' fejét, és 
vér helyet tifzta fejér téj jóve - ki 
a' ryakából, és a' fejéból. 

l g . Az-után az Angyalok fel
emelek tedét a' fóldról, és a' le» 
veg& égen a' Szinai hegyre vívén, 
ott temetek azt. Idők folytába 

5z. Katalin, és Mártír élete. 
jufztiniánus Tsáfzár ugyan azon he
lyen, egy gazdag Templomot épi-
t e , mellyben ez a' Ditsöséges Szent 
Szűz tiízteltetett. Az 6 halála 
volt i^. napfán Szent András ha
vának: és ugyan azon napon , fzép 

Jzok/mitq/sul fzenteli az Anya-fzenc-
egyház az 6 Innepét. Mellyet i-
gen illendő - képpen tselekeízik_j y 
mivel-hogy az Iftennek három-féle 
koronája vagyon,mellyekkel némely 
Szenteket felrékefit Meny-orfzág-
ban : egy piros fzinfi , rnelly a' 
Mártírokat illeti; a' máfik ég fzi-
riú, mellyel az igaz Prédikátorok , 
és lelkt tanitók meg - koronáztat. 
nak ; és az harmadik fejér fzinü, 
metly a' Szítzeket illeti. Mind ez 
9L három korona igen illett Szöz 
Szent Katalinnak, mivel-hogy b 
Mártír volt , és Mártiromságának 
idején fok embereket meg-téritett 
a' Kriftus hitére, és Szfizeftégéc-is 
tifztán meg-tartotta. Illendő do
log azétt, hogy kivált-képpen cifz-
teltefsék minden Kereíztényektól, 
de leg-inkábr azoktól, kik az írás 
tudáfra adták magokat: mert ez a* 
Szent Szűz mindeneknek nagy aján
dékát , és Szent malafztot nyerhet 
az Idéntől. Mártiromságei; ízen-
vede Kriftus Urunknak három ízáz 
tiz efztendeje táján. Makfzentzius, 
és Makfzimjánus idejében. 

Szent 
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Szent BORBÁLA S 
Metafrájítes, Simeon , és Aijsnes 

Treviri Erfek-áltl meg-irfttott. 
I. "\ /f Eg - parantsolá az Úr Iílea 

JV1 Ábrahámnak , Genef. 22. 
hogy az 6 egygyetlen egy fiát Ita-
ákot fel -áldozná ; mingyárc el-ké-
fzfile , hogy meg-tselekedgye ; fel-
is áldozta volna ötét. Ebből az 
Ábrahám cselekedetéből nagy tifz-
tefsége fzármazék az Mennek, lát-
v á a , hogy néki olly hiv.. fzolgája 
volna , hogy akarván ízolgálatot 
tenni néki, kéíz vótt a' maga tu
lajdon fzerelmes fiát meg-61ni. Az 
ördög akarván, e' dologban az Iíten-
hez hafbnlitaiii magát, reá vévé 
az 6 Dioskorus nevű ízolgáját , 
hogy S-'is egygyeden egy leányát 
Borbálát 6!né-meg , és ezzel ízol
gálatot tenne néki, Mellyet Dios
korus meg-is tselekedék , a' minc 
a' Szent Borbála életében meg-lát-
hattyuk : melly illyen módon va-
gyon_s. 

2. Makfzimiánus Tsáfzár idejé
ben, Nikomedia varasában, \a la 
egy Dioskorus nevű gazdag ember, 
teft-fzerént nemes nemből való, 
de lelkére tekintve pogány, és 
Bálványozó. Ennek volt egy Bor
bála nevfi leánya, kit maga után , 
egyedfii illetett volna az 0 örök
sége , és azért igen fzeretce ötét. 
Ez a' leányzó igen ízé p termetű, 
és ferény elméjű volt , de a* mi 

zűz, és Mártír élete. 
leg-nagyob', jó Kereíztény, és i-
gen tekélletes jó - erköksá vala, 
noha az Áttya nem tudta , hogy 
6 meg-kereízteltetett volna. Fék 
vén Dioskorus, hogy egyedül lé
vén othpn a* leányzó , és olly igen 
fzép lévén , valamelly ember illet
lenül ne ízorgalmatoskodnék éret
t e , egy toronyba bé-rekefzté ötec 
a' Palotában. Nem bánta a,' Szent 
leányzó ott magánofon, lenni, hogy 
önnön-magát tellyeíséggeí az Ille
ni fzolgálatban foglaílya; úgy-is 
tselekedék, imádságokban, és men
nyei eímélkedéfekben az űdöt tölt
vén, és a'. Szent Lélektől fugallá-
fokkal , és tifzra gondolatokkal 
meg-fegittetvén, meliyekkel a' Iá
két vigaíztalta. 

3. Ugyan azon toronyban_s 
Csépen fel-ékeCttetett kamarák va
jának, le-is mehetett a' toronyból, 
és egy fzép kertbe bé; mehetett, 
mulatságnak okáért. Es az Attya, 
hogy íhkáb' kedvét talállya a' leá
nyának , egy fórdő házat tsinálca-
ta ott, két ablakkal, hogy a' vi-
lágofság bá-fzolgállyon. Még el 
nem végezódőtt vala az épú e t , 
hogy Dioskorusnak útra kelleték 
menni, az-okáért a' mefter embe
rekre bizá, és ő magael-méne. Egy-
fzer alá méné Borbála meg látni 
mint munkálkodnának a' mefter 
emberek,'' • kife midőn, két ab'akat 

. . . . . ^ tsinál-
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tsinálnának, meg-parantsolá nékik, 
hogy hármat tsinállyanak. A!,me. 
fter emberek nem akarák azt cse
lekedni, mivel Dioskorus azt pa-
rantsolta volt-, hogy tsak két abla
kát tsinálnának. De. Szent Borbá-
k monda nékik: En azt akarom 
egy átallyába, hogy ti három abla
kát tsinállyatok , és, ha valamit 
mond néktek az én Atyám, mond-
gyátok néki, hogy én parahtsol-
tam , és én okát adom néki: miért 
tsirtáltattam bárom ablakát. El-
végez6dvén az épület, Borbála a' 
fórdöbe méné, és a' Szent Három
ság egy Iften titkairól elméikedék. 

4. Mid&n egy nap a? Kriftus 
Jésus Kinízenvedésének , és halá
lának titkairól emelkednék , és íze
iméiből kónyhullatáíbkat óntózne, 
niellyek a' tifzta vizbe tsepegnek 
vala, egy ofzlopfooz, meUybol a' 
viz foly vala ki , kőzelgete, és ar
ra az uijával Ke^efztet tsinála_s. 
Tsudálacos dolog, meg-marada az 
igen kemény márvány kévén, a" 
Szöz ujjával tsinák Kereíztnek 
formája, mintha valami erÓs efz-
közzel a' viaftra nyomattatott vol
na : és minek-utánna a' Szent Szűz 
Mártiromságot fzenvede, fekan be
mentenek a* íord& házba , és áita-
toísággal ízemlélvén azt a' Kerefz-
te t , és Szent Borbálát fegécségfil 
hiván, fok féle betegségből meg
gyógyultak. Minek-utánna a' Ké
jre fetet tsinálá a' Szent Szöz , íok-
ízor nagy ájtatoísággaí meg-tsóko-
Eazcj <fc fordítván, a' ízeméit lá-

!z , és |vfártir élete. 
tá a' Bálványoknak némelly képeit 
mellyeket az ó Attya imádott, és 
a' f6rd6 háznak nagyob' ékefségé-
re oda helyheztetett vala, melly 
néki igen nagy ínséget fzerzé, és 
fohklzkodván firatta azokat * kik 
a' Bálványokat imádgyák yala_j». 
Meg - haraguván az-után á" Bálvá
nyokra, reájok p&kd&s&tt mond
ván: Legyenek hafonlók ti hozzá
tok y kik titeket imádnak, és tő
letek fegitséget .várnak. Ezt tse-
lekedvén vi(zfza-tére a' toronyfea, 
és életét b&jt&léfekben, és imád
ságokban tólté, mindenkor lelki Ize
méi előtt vifelvén az Ur Iftent. 

f. Annak-utánna vjfzíza-tére az 
Attya, és a* leányának látogatá
sára méné , meg-látogatá a' íörd&" 
házat-is, mellyet tsináltatott vala, 
magával vivén a'mefter embereket, 
és látván , hogy három ablakát 
tsinákak volna, nem parantsol-
ván 6 többet, hanem kettőt, meg. 
kérdé tolók az okát: azok felelé
nek, hogy az 6 leánya parantsoí-
ta volna nékik, hogy hármat esi-* 
nállyanak. Akkor nem ízólla téb-
bet az Attya, de az-után egyedül 
magán lévén Szent Borbálával, 
monda néki : Leányom, mitsoda 
igyekezeted vók néked , mikor 
három ablakát tsináltattáí; én azt 
parantsolván, hogy kettőt tsinál
nanak? A'Szent Száz bátorsággal 
meg-felele, mondván; Atyám, én 
hármat tsináltattam ,, mert igy va
la illendőn', és rendeíeb'. Mon
da az Attya; Mi-ié|>j>en illendőn'? 

Fele-



Szent Borbála Szű 
Felele Borbála; Mert három ablak 
ád világot , és meg-vílágoíit min
den embere, a' ki e' világra jó. 
Ezt monda a Szene Szűz, a' Szene 
Káromságnak mélységes dekát a-
karván jelenteni. Az Attya némft-
uémű-képpen meg-háborodván e-
zeken a* fzókon , monda: Akar
nám, hogy te jobban meg-magya-
ráznád ezeket a' ízókat. Mit téfzeii 
az , hogy három ablak világofit-

^ meg minden embert ezen a\ vilá-
\gon? Akkor monda Szent Borbá

la : Atyám, jere velem, és meg-ta-
núlod azt. Mind ketten a' fórd6-
tözba ménének, és kózeí lévén a' 
vizet kí-bqtsátó ofzlophoz, a' Sz. 
Szűz meg-mutatá az Attyának, a* 

/ Szent Kerefzt jelét,, meiiyet az ofz-
lopra az ujjával \ tsinált vala , és 
monda néki: Atyám, az három ab
lak jelenti az három fzemélyr, tud-
ni-illik az Atyát, és a 'Fiút , és a' 
Szent Lelket. E.ttól a' világofság-
tól .világoíittatott-meg minden te
remtett állat, hogy el-hidgyék mély
séges titkát a' Szent Kerefztnek , 
mellyen meg-hólt a' Kriftus Jésus. 

6. Ezeket halván Dioskorus be
telek nagy haraggal, és bofzonko-
dáuál, látván, hogy az 6 leánya 
Kerelztény volna. Juta efzébe , 
hogy néha az házafság felél ízólván 
véle , aze fd:lte volna néki, ne bú-
fulna azon, mórt néki femmi gon-
dolactya nem volna azházafságra. 
Honnét meg-érté , hogy azért fe
lelt volna így, mivel a' Kerefzté-
nyek kőzött fokán vannak., kikmeg-

Szentefc Elete, 
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tartyák a' tifztaságot. Annak-o-
káért Dioskorus az haragtól meg
gy ézetvén, és el-felejtvén, hogy 
Attya volna, mint kegyetlen tiran
nus kezében ragadá a' kardot, hogy 
fel - méízárollya tulajdon leányát. 
A' Szent leányzó akkor el-fzalada 
az Attya dőhóísége előtt, és Dios-
korusnakádő adaték meg-gondolni, 
hogy 6 meg - ölvén tulajdon leá
nyát , nagy kára, és romlála követ
kezhetnék onnan néki, ha elsőb
ben okát nem adhatná. Az-oká-
ért meg-parantsolá , hogy Borbála 
áz 6 ieánya, -Mártziánus Tifztartó 
elejébe vítefsék, kinek bé-vádolá, 
hogy- Kerefztény volna, és kére 
ótet , tartaná-meg a* tőrvényeket, 
mellyekec a'Tsaízar tett a1 K.erefz-
tények ellen. Tsudálkozik a Bí
ró Dioskorufon , látván őtet qlly 
igen kegyetlenkedni colajdon leá
nya-ellen. De annál inkáb* álmél-
kodék látván Bsrbálának Angyali 
fzépségét, melly kőnyőruicteíség-
re indította a* reá nézőkét. A' 
Biró édesdeden fzólla a'leányzónak, 
mondván: Borbála látom, fiogy te 
tekintetes, és igen kellemetes le
ányzó vagy, az-okáért kónyőrúly 
tennen-magadon , tégy áídozatoc 
a' mi Iíleuinknek , mert nem akar
nék rlly nagy fzépség ellen kemény
kedni. Feleié a' Szent Szűz: Éti 
áldozatot téfzek, az éá Uramnak 
Iftenemnek, ki a' Mennyet, és föl
det teremtette;. a' mi pedig azokac 
illeti, kiket teifteneknek mondalz.; 
hallyad mit mond azokról a! Ki-

Zzz zz íály 
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rályi Próféta: P/hím. 134. -p. i f . 
A' pogányok bálvanyi ez&ft , és 
arany az emberek kezeinek tsinál-
tnányi. Szájok vagyon, és nem 
fzólnak , ízemek vagyon , és nem 
látnak. Az - okáért ne faralzízad 
íieába magadac , mert engem meg 
nem tsalhatíz , hogy azokat imád-
gyam^s. 

j . Ezt halván igen haraguvék 
a' Biró , és mezítelen vetkeztet* 
vén a* Szüzet, igen kegyetlenül 
meg-vereté, fzaggactatá , és ofto-
roztatá ócec , mmek-ucána pedig 
fok febekkel meg-terhelték , és vé
rébe keverték volna az 6 gyenge 
ceftéc, meg-parantsolá, hogy egy 
fz&r-'zsákot húzzanak reája , melly 
a' Szent Szűznek igen nagy fajdal
mát fzerze, kinek a' vére minden 
íelöl bőven le-fbíly vala a' fóldre: 
az-után a'tömletzbe vetteté ótet, 
hogy azon kózbe meg-gondolná, 
minému nagy gyötrelmekkel vifzon-
tag meg-kínoztatná. Ugyan azon 
éjjel nagy világoíság támada a' 
comletzben , és meg-jelenék Kri» 
ftus Urunk, ki meg-eröílíté, és 
bátoritá Szent Borbálát , bizonyof-
sá tévén Ócet, hogy mindenkor vé
le lenne, és gond-vifeléfe alatt tar
taná otec, úgy - annyira, hogy a' 
kegyetlen tirannufok gonoíz ta
lálmányi , femmic nem árthatnának 
néki. Még el nem végezódtek va
la ezek a' ízók, mikor érzé a' Sz. 
Leányzó , hogy a' teíte minden 
febektól, és fájdalmaktól tellyef-
séggel meg-gyógyult volna* Az-

iz, és Mártír élete. 
okáért bé-telék nagy Í>r6mmel, és 
nagy hálákat ada az Ur Kennek 
hogy méltóztatott meg - látogatni 
ötec , és tsudálatos-képpen meg
gyógyítani. 

8- Máfodik nap a1 Szent Szfiz 
a* Tifztartó elejébe vitetek , ki 
látván ötec, hogy meg - gyógyult 
volna, igen tsudálkozék rajta. Ha-
fonló-képpen tsudáíkozának, kik 
az-elötc való nap Szent Borbálát 
fok febekkel meg-rakva, és telíyef-
séggel vérébe keverve l'-tták vala 
a' tömletzbe vitetni, és moft min. 
den sérelem -nélkúi gyónyór&séges 
fzinben lácryák vala ótet. Monda 
néki a' Biró: Borbála látod mi-kép-
pen az Illenek kónyór&lcek rajtad, 
és meg-gyógykották a' te febeidet, 
mivel-hogy fzolgálactyokra édesde
den akarnak "céged vinni, ne légy 
hálá-adatlan nékik , ne altalkod* 
gyál- meg a' te vélekedéfedben, mert 
meg - haragudnak , kemények, és 
kegyetlenek léfznek te - hozzád. 
Felele a' Szent Szűz: Azok, a' kik 
vakok, mint t e , azt gondollyák a' 
mit te gondolfz; de, ha meg aka
rod érteni az jgafsígoc , én meg
mondom néked, mi-képpen gyó
gyultam én meg : Tudgyad, hogy 
engem meg-gyógyított a' Kriftus 
Jésus, éló lítennek Szent Fia, kit 
te nem látbacfe, mert a' te lelked 
vakságban vagyon, és el-merök 
az hamifság fecécségének mélységé
ben. Látván a' Biró, hogy az igaf-
ság-ellen femmit nem tehetne, két 
valtag hóhérnak meg - patantsolá ? 

hogy 
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hogy a* Szűznek mellyét, és ólda-
Fát vas íés&kkel meg - fzaggafskk , 
mellyet meg-cselekedvén, az-utan 
az éga tűzbe téteté, és a' fejét ke
gyetlenül meg-vereté. Szent Bor
bála ezek között, fel-emelé fze-
meic az Égbe , és fzólván a' Kriítus-
Jésuíial monda: te.Uram, ki ar 

fziveknek titkait latod, tudod, hogy 
minden reménségemet te - benned 
helyheztettem. Kérlek Uram té
ged , el ne hagy engem, hanem 
tarts-meg a' te kezeddel; mert a* 
mint; te-nálad nélkfil femmit nem 
tselekedhetem, úgy te-benned min
deneket meg-mi vélhetek. 

9. A' kegyedért tirannus azt 
parantsolá, hogy vágják el emlőit 
a' Szűznek, mellyeknek el-vág*sá-
ban igen nagy fájdalmat érzete, de 
fokkal n-agyob* vólc a' keretet , 
mellytöl a* Kriftus Jésushoz vifel-
cetett , melly könnyebbítette a' fáj-
dalmát. Ifzonyú dolog volt úgy 
meg-veíztegetve látni ar Szent Szöz 
teltét. De a' Tirannus, hogy na-
gyob' gyalázatott tegyen rajta, és 
a' tob' Kerefzcényeket meg-retten-
tse az 6 példájával, meg-paran
tsolá , hogy mezkelen hurtzoltaf-
sék minden úttzákon , és minde
nek láctá-ra fzfinetíen oíloroztafsék. 
Meg értvén .a' Szent §zöz a' tiran
nus akarattyát, és látván, hogy 
fc'éfzalnének tseíekedettel véghez
vinni , fel-emdé fzemek az Égre,. 
és monda; Oh én Felséges Kirá
lyom , és irgalmas Uram, te surft 
felhőkkel bé-fedezed az Egeket ; 

és a földet, az éj fetétségévef: 
kérlek fedezd - bé az én mezítelen 
téliemet, hogy ne láfsák azt a' Po
gányok, kik káromkodnak a' te 
Szent Neved ellen. Az irgalmas 
Klen,, ki meg - halgattya az 6 fzol-
gainak kónyórgéfekec, kik hábo
rúságokban 6-hozzá folyamnak, 
meg - halgatá a' Szent Szöz könyör
gését, és fzép világofsággal, mint 
egy földig eró hofzú ruhával bé-
fedezé az 6 teliét, úay- annyira, 
hogy a1 Pogányok nem láthatták. 
Meg-hordoztaték a" Szent Szöz az-
egéfz varasban, és vifzfea vitetek 
a' Tiíztartóhoz, ki látván az 6 ál-
hatatofságát, meg-parantsolá, hogy 
a1 fejét el-vágnak. 

i& A' Szent Szűznek Atrya,, 
ki mind ezen a' íiralmas tragedhrz 
jelen vólc, és fernmi kónyörőle-
tefségre nem indult, sót mindea-
kor inkábr meg-keményedett, ké
re a' Biróc, engedgye - meg néki , 
hogy 6 maga vegye fejét tulajdon 
leányának, és a' Biró med-.engedé 
néki. A' Szent Szöz ki-vitetek egy 
hegyre a'vároíőn kivfil, holott kö
zönsége (len igafságot fzblgáltattak , 
és ott le - térdepelvén , alázatoííbrt 
imádá az Iílent, hálákat adván né
ki , hogy ötét arra az által mene
telre hozta volna. Az-után le-haj-
tá fejét az Actya-elótt,. ki minden 
könyőröleteíség - nélkfil, fel-emelé 
a' palló ft, és el-vágá a1 fejét tulaj
don leányának. Vifzfza - megyén 
vala immár a1 várasba az ifíentelm 
Attya, ditsekedvén * mint-ha jeles 
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dolgoc tselekedett volna az lilének- lentiniánus nevfi Szent ember ki
nek fzolgálattyára, mellyért meg- tal el- temettetek. Az 6 Márti-
érdemlené , hogy tifzteltetnék a1 romsága volt Karátsora havának_j 
Tsáízártól , és az 6 hire neve ö- negyedik napján, aUg. efztendó* 
rőkké fen maradna. De nem aka- ben, Diokletziánus, es Makízimiá. 
rá az Ur Iften, hogy olly gonofz nus idejében. Ez a.' Szent Szfiz 
kegyetlenség Cováb mehetne, mi- és Mártír, az Iften elfitc, ki.válc-
veí-hogy véletlen fii meny - ctórgés képpen való fzóízóllú az Égi ha-
cámada, és a'meny-kő meg • fité ború, Meny-dőrgés, és meny k&. 
ótec, és életétől meg - íbfzcá. A' vek ellen. 
Szent Borbála Szűz tefte egy Va* 

Szűz Szent KLÁRA élete. 
Szurius Lorinfz, által meg-iratost* 
j . OZuz Szent Klára, csudálatos 

O nevével, és jóságos cseleke* 
detivel : és tekéncetes nemzető. 
Olafz-orfzkgban Aízfeills nevó varas
ban ízületek. Az 6 Attya, és a' 
régi elei, minden hadi roefterség-
ben foglalták magokat, és fok rend
béli hadakban ditséretefTen forgot
tak. Az-okaért a' Római Tskf/.á-
r o k , és á' Fejedelmek hadi riízt-
vifeléfeket adtak nékik. Az An» 
nyának neve Hortulána volt, melly 
magyarul kertéfzt téízen. Igen il
lett pedig néki ez a' név, mert 6 az 
Iften Anya-ízenr-egy házának jó gyö-
mólts fát ada , úgy mint Szent 
Klára Szüzet. Hortulána noha az 
házi dolgoknak gond-vifelésére vi
gyázott , mindaz - által Illeni dol
gokban , és az irgalmafságnak cse
lekedetében fokkal íbglalatosb* 
vóít. Mikor nehézkes vólc Szent 
Klárával , alázatodon imádkozék 

egy Felz&let elótt, fc&ny&rögvéti 
az Iílennek fzabaditaná - meg 6tet 
a* gyermek fzfiléfnek vefzcdeltné-
töl , és egy fzózatot hallá , melly 
monda néki: Ne fély Hortulána, 
mert te egy világofságot fzfilíz, 
melly az ó fényeíségével az egéíz 
világot meg - vilkgoiictya. Minek-
utknna azért a' kifdcd ízületek , az 
Annyácúl Klárának, azaz : Vilá
golnak hivattaték, hogy bé-tellye-
íédoék a' (zúzat , rneüyec hallott 
vala_i. 

1. A7 kisded leányzó még kis 
korában kezde vílágoskodni, e' vi
lágnak- (etéc étfzakkján: az igaz 
hitnek fundamentomit, és ágaza
tit Annyától men-tanólván. Igen 
irgalmainak , és konyorületefnek 
mutatta magát a'fzegényekhez, és 
fzftkólkódókhöz, meg-íégitvén ó-
ket , mennél jobban lehetett: néha 
a' mit magánk kellett volna meg
enni y aze-is nékik adta. Igen gya-

kor-
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korlátos volt az imádságban, és 
Iileni elmélkedésben, meilyekkel 

• minc Angyali tejjel, a' Kriftus Jé
zusnak gyönyörűséges nyájafságá-
bati nevekedik vala. Nem akart 
világi ruhákban , és öltözetekben 
járni, miadaz-ákal az Actyának en
gedelmes lévén, ízép" ruhákat vifelt 

, netneíségéhez ülendőkőt, de azok 
alatt (zórből tsinált övet hordozott, 
mellyel gyenge cefrét fanyargatta. 
Az Attya házafságra akará ötét ad
ni , de iemmi-képpen r e ^ n e m ve_ 
hété, mert ízözeíségéc az Kennek 
fzentelte vala. 

;• 3. SzSz Szent Klára meg-hal-
' Iá hirét Szent Ferentznek ( ki mint 
'. egy új ember az egéfz világot meg* 

újjittya vala Szent életével, és jó
ságos cseíekedecivel) ugyan azon 

l Atzízifis nev.il varasban , az hol ö-is 
; íz&letett. Igen kivánnya vala a' 
. Szűz Szent Ferentzet látni, és ó-vé-

ie fzóliani. Ez-is hafonló-képpen , 
. meg-ércvén a' Szúzek életének ízép 

jeleit, látni kiváná ötét, hogy a' 
jóságos cselekedeteknek, és Szent 

• •erkölcsöknek tekélletefségére meg-
; tanítaná ötét , és el • távoztatná 
i, minden világi vefzedelmektöl. El-

mégyen vala az Iften fzolgálója az 
ö halgatására, kinek tudománya, 
és tanitáía hallásából , nagy lelki 
gyümölcsöt, és glö-menetelt vé-
fzen vala: úgy látfzott néki, hogy 

• a! Szent Ferentz befzédi, és tsele-
"kedeti nem földiek , söt inkáb' 
mennyeiek volnának: Talála a' 

.; Szent Sz&z alkalmacofságoc befzél-
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getni Szent Ferentzel, ki e' világ
nak meg utalására, és el-hagyásá-
ra meg-tanitá ötét, és meg eróíli-
té , hogy az ö Szfizefségéc fzentel-
né a' Menybéli fzentséges Vö - le-
génynek, ki az embereknek üdvök 
ségéért, és fzerelméérc, Iften lé
vén emberré lőtt, és a'Boldogságos 
Szöz Máriától fzálecett. 

4. Engedelmes lévén a' Szene 
Szűz a' Szent Ferencz beízédének, 
minden halogacás-nélkul magát lel
ki jegyesői k&teiezé az Úr Jésus 
Kriftusnak, és Iften-után , Szent 
Ferentzet minden dolgaiban igaz
gató mefterfil válatzeá magának. 
Akkor Virág "Vasárnap lévén, ker
tié az Iften fzolgálója Szent Feren
tzet , ha mingyárt el-hadgya-e' tel-
lyeFséggel a' világot í ki monda 
néki, hogy Virág Vasárnap után 
való éjjel hagygya-el az Attya há
zát, és illendő tártat vévén ma
gához , mennyen a' Kalaftromba, 
és ott a' maga Szerzete-fzerént va
ló ruhába fel-Őltőzted ótec. így 
iselekedék a' Szent Sz&z, el-mé-í 
ne az Attya házától foőtsíüeces íze-
méllyekkel: el - hagyá az Attyác , 
Annyát, attyafiait, és hazáját, és 
a'Boldogságos Szöz Mária Templo
mába Porcziunkulába méné, melijc 
a' Szent Ferentz Kalaítroma vala. 
Látván Szent Ferencz, és a' tőb 
Barátok jőni a1 Szent Szfizet, nagf 
bőcsöletcel fogadák ótet, égö gyer
tyák lévén ^kezekben , és éneket 
énekelvén az Mennek: jövel Szeftt 
Lélek Ur Iften, <5cc. Szent Klára 
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9i8 Szűz Szent 
le-veté világi drága ruháját, meg
válók a' világtól, és minden pom
páiról: és Szent Ferentz tulajdon 
kezeivel el-mecélé néki a haja-fzá-
lait. Boldog kezdet volt ez, hogy 
világoffon ki * nyilatkoznék , mi
képpen az Iftennek Szent Annya, 
a* maga házában nemzi vaía : a'Fér-
fiakat, és az Aízfzony állatokat, a' 
Szent Ferentz, és Szent Klára záfz-
lója alatt. Annak - utánna Szent 
Ferentz a' Szent Pál Kalaítromába 
vivé Szent Klárát, ugyan Afzfzifis 
varasában; holott a' Szent Bene
dek Szerzetéb&l való Apatzák va-
iának, hogy mind addig ott len
ti®, mig az lílen más Kalaftromot 
rendelne. 

5. Miá&n a'Szent KláraAttya, 
és á' t&b' attyafiai meg - érték a* 
dolgot, mellyet cselekedett vala, 
igen kezriék oldozni étet. De ha 
a' Szent Száz tseíekedete ellen, 
ellenkezés nem támadott volna , 
oliy dicséretes nem- l&tt volna. Tu
lajdona a° jóságos tselekedecnek, 
hogy fildoztefsék , és mennél na-
gyob* a* jóságos cselekedet ,. annál 
tób' ellenségi találtatnak. Az-
okáérr az Attyaöai nagy haraggal 
tellyefek lévén, a'Kalaftrombozme-
nénckj. mellyben a'Szent Szűz vala? 
és fok - képpen probálák, hogy a'! 
Kriítas Jésus alázatos báránnyát el
ragadhatnák : álnoksággal gonofe 
tanácsot fzerzettek az egyfigyö ga
lamb ellen: fok alították hizélkedé-
feket j fok féldi jókat igirvén néki; 
töt ttnátslottákf, hogy változtat-
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ná-meg el-tekálíett fzándékát, és -
ne élne olíy alatson, és betstelen 
állapotban , mert nem volna illen
dő az 6 tekéntetes nemzetéhez fi 
hogy ő olly dolgot mivek, mek 
lyet tsak egy afzfzony fem tsele
kedett az egéfz varasban. De Sz„ 
Klára álhatatos lévén- el-tekéllett 
fzandékában, az Oltárhoz járulván, 
imádk az Iftent, és az-után meg-
mutatá a' fejét, hogy meg-nyíre-
tett volna; és monda, hogy fem-
mi-képpen el nem válhatik az Ur 
Jésus Kriíhis fzolgálattyatól, ki
nek fzerelméért el hadta a világot, 
az Attyafiait, és a' maga tulajdon 
akapattyát. Látván az Attyafiai, 
hogy ekképpen íétnrck nem te
hetnének , fenyegetni kezdek otet-
hogy eroízakkal-is ki-vonnyák a* 
Kalaílromból, és gyfilfilséges ízók-
kal ízidulmazák öret. De mivel
hogy mind ezekkel fem változtat-
hacák-meg a' Szent Szűznek aka~ 
ractyác , meg - fáradván el-bagyák 
étet. 

6". Annak-utánna Sz. Ferentz 7 
ki-hozá ötét a' Szent Pál Kalaftro-
máoól, és a1 Szent Dcmjért Tem
plomába vivé, meliy a' várafon kí
vül vala, puízta helyen, és a' vilá
gi zur-zavartól távúi. Ez a' Tem
plom meg-épieteték Szent Ferentz 
által, holott 6 egy ideig lakék, cs
itt történek ama tsuda, cudni-illikr 
midőn Szent Ferentz a' Feízfilet-
előtt imádkoznék , egy fzózatofc 
hallá , m-eliy monda néki': Ferencs 
erölkodgyél roeg « építeni az éa 
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házamat, melly el-dSléfnek veíze-
clelméfasn vagyon. Szent Klára 
bé-rekefzté magát ebbe a' Templom
ba, az 6 (sérelmes Meny-béli Vő-
legényének a' Kriítus Jésusnak fze-
rcítnéért: itt volt az o féfzke minc 
együgyű ízelid galambnak: itt-fok 
Szikeknek gyülekezetét nemzé az 
Ur Jésus Kriáusnak: és az 6 Szent 
Szerzetét rendelé a' lelki fzegériy-
ségbeu. Szent Klárának egy Ág
nes nevű 6tcse vala, kit igen íze-
recett, és mínek-utánna bé--rekefz-
cé magit ebbe az helybe , femmit 
inkáb' nem kére az lítentól, fzent 
malafztya kivál, mint az őttsének 
meg térését, hogy ó-is el-hagyván 
a' világot, hozzája menne, és az 
& tárfaságában élne- Az litert jneg-
halgatá az 6 k'ónyórgéíit, mert Ág-
•nes-is meg-világoíittatvkti a1 Szent 
Lélektől, el - hagyá a' világot, és 
a' nénnyéliez Szent Klárához men
vén , monda néki, hogy el-tekél-
letc akarattya volna lelki fzegény-
sígben, tifztaságban, és engedel
mességben élni 6 - véle egyetem
ben. Meílyec halván Szent Klá
ra , nagy őrőmíb;n meg-olelá 6-
tec, mondván: Édes otsém , vé
getlen hálát adok f az én Uramnak 
Iítenemnek, az ur Jésus Kriítus-
nak, mivel látván engem olly nagy 
gondolatban lenni, a' te fzerelrned-
én, meg-halgatott engem. f 

7. Nem volt egyedül Ágnes, 
a' Szent Klára 6ttse, ki el-menvén 
meg-kerefte öté t , hogy az 6 tár-
íaságában éüyea: mert minden fe-
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lé ki-terjedvén hire a' Szent Klárs 
éleiének, fok fzfiz leányzók kezde
nek bé-menni az 6 Kalaítromába, 
kik fzázefségeket az Iílennek ízen-. 
telvén , feerzetes életet vifelvén, 
nagy ti&tasággal ízolgáltak 6 Sz. 
Felségének. Annak felette fok há
zas fzeméílyek, a' Szent Ferentz, 
és Szent Klára példája által , az 
Iíleni ízeretetre fel - gerjedvén, e-
gyenlS akaratból el-váltak egy-más
tói , és a' férfiak a' Szent Ferentz 
Kalaítromába, az afzfzonyok pedig 
a' Szene Klára Kalaítromába men
nek vala. Az Anyák leányokat, 
a' leányzók annyokat : a' nénék 
őttsóket , az ócsék nénnyeket a* 
ízerzetes életre hittak. Voltak né-
mellyek , kiknek jó igyekezetek 
lévén, alkaímatofságok nem ada
tott bé-menni a'Szerzetbe: ez il-
lyenek, tehetségek - fzerénr., meg
tartották a' Szent Klára reguláit, 
a' magok házokban-is. 

g. Az elsó köfzál, meüyet Sz. 
Klára , az 6 Szerzetének funda-
mencomába vece, volt az alázatok 
ság , hogy azon feílydl neveked* 
gyek minden jóságos cselekedet
nek épülete. Fogadáít tón, hogy 
engedelmes léfzen Szent Ferentz-
nek, mellyet Eekélleteffen bé - is 
tellyefített, Nem akart az ó Szer
zetében lévő Apátzáknak Fejede
lem afzfzonya lenni első három_» 
efztendeig, minek - utánna a' vilá
got el-hadta volna, inkáb' akar
ván engedelmes lenni, hagy-fem 
máfokmk parancsolnL De annak-, 
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§2,®. Szűz Szent 
űtánna engedelmefség alatc paran
csolván néki Szent Ferentz, fel-
kelle venni az Apátzáira való gond-
viféléít, melly dologból , nem 6 
magában való bizakodás , hanem 
félelem ízármazék az o fzivében, 
és inkát)' tarcocta magát fzolgáló 
renden, hogy-fem fzabadságban. 
Immár alázatos tanítványa lévén 
Szent Ferentznek , meílere löri-s 
á' jófságos tselekedeteknek; men-
n-yivet nagyob' volt a' tifzt, mel-
lyet vifelc , annyival haízontalanb-
nak állította magát lennr. Aláza
tos cselekedetekben foglalta . ma
g á t , és néha az 6 gond - vifeléfe-
alatt való Apáczáknak maga öntótt 
•vizet kezekre / kik mikor afzcal-
hoz filcek , fokízor ö talpon állott, 
és aíztalnál fzolgák nékik , midőn 
ettenek. ínkáb'' tecCzect néki az 
engedelmeíségnek terhét vifelni „ 
bogy-íero azokkal , kik az fi hatal
ma-alatt voltak vifelcetni. Az A-
pátzáknak lábait meg-mofta , az-
ttórx meg-tsókaka *, és. illycn mó
don az alázatofságnak jóságos cse
lekedetit pláncáJ;ya vaja ízivokben, 
jtnivel-hogy az alázatoíság minden 
teke Jetes jó tselekedeteknek gyö-
kere_j. 

$). Szent Klára a'Szent Ferentz 
igaz lelki kányának akarván magác 
mutatni, a'1 lelki fzegénységet ma
gához kiptsolca , melíycc Szent 
ferentz örökségül h.igya az 6 fiai 
mak. ET vók az oka , hogy az I-
ften fzolgálúja , az Attya jófzági-
bút'vaiú néki jutott réízc ei-ad-
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van, annak az árrát a' fzegények-
nek ofztogatta , femmic 6 magá
nak meg nem hagyván, Ugy (ze, 
rétre a1 lelki fzegénységet , hogy e' 
világon femmic nem kívánt , ha
nem tsak a* Kriícus Jésufc. Sem. 
mit nem akart , hogy az 6 Apáczai 
tartanának , hanem a' mi ízfiksé-
ges volt életeknek meg - tartására. 
Ezt pedig okoíían tselekedce , mert 
mikor az ember e* világi dolgok
hoz , és gazdagságokhoz ragafzko-
dik , el-felejckszik a' j >ságos csele
kedetekről ; és mikor engedelmes 
akar lenni magának , engedettem 
léfzen az Iííennek. Történek egy 
nap , hogy a' Kaiaílromban nem ta
láltatnék cöb" egy kenyérnél, an
nak-is felee Szent Klára a'Barátok
nak adá alamiínába , el - jővén az 
ebédnek ideje,, és immár nem lé
vén tób' a' íeí kenyérnél , az A-
pátzák pétiig ötvenen valának; 
Szent Klára imádkozván konyór-
ge az litennek , és el otzcacá a' fél 
kenyeret, melly úgy rneg-fokafo-
dék , hogy azzal az-Apátzák min-
nyájan meg-elégedénck. 

ÍO. Sz«nt lerencz igen nehéz 
regulákat ízrr/.e Szent Klárának,, 
meilyckec Kikntzedtk Gergely Pá
pa élo nyelvével nvg-eroluxe. An-
nak-utánna Negyedik Innotzcnczius 
Pápa, meg-akurvun könnyebbként 
a' regulákat, és a' Szene Szüzet olly 
nagy íányarú izegénységndc foga
dásától meg - akarván ízabaditanr. 
Szene Klára monda a' Pápának: 
Szentséges Atyám , nem a* ielki 
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fzegénységnek kötelit&í, hanem az 
én bűneimtől kívánom,hogy kegyel-
meffen meg - oldozzon engem te 
Szentséged. Noha némellyPíifpokök 
azt tanátsokak a'Pápának, hogy; 

rendelne más regulákat, mellyek ne 
lennének olly nehezek ; mindaz-által 
az el'óbeni regulákat, mellyeket Sz. 
Ferentz adott, és Kilentzedik Ger
gely Pápa megrer6ffitett vők , 5-is 
meg*er'óífité. Sz Klára igen ájtatos 
volt az imádságban", íe-borulván a* 
földre, tsókoka, és bőséges köny-
hullatáfival meg-6ntözte azt,, mivel 
mindenkor úgy latfzott néki, minc-
hé- a'meg-feízittetett Kriítus Jésus 
&• előtte volna. ' • r 

I I . Egy éjjel midőn Sz. Klára 
imádkoznék, raeg-jelenvén néki az 
őrdőg Szeretsen képében,, monda r 
Ne firj annyit, raerc el-veízted fze-
meidnek fényét: nagyob'" fzolgála- < 
tot téhetfz az Iftennek, a' Kalaíirom-
nak gondgyát vifelvén,hogy-fem an
nyi kőnyhullatáfiddal fzemeidet_s 
vefzcegetvén. Monda néki Sz Klára r 
Meny-el sátán, mert,.ha én meg-va-
kulván, nem vifelbetem gondgyát a' 
Kalaftromnak, találtatik job'én-ná-
lamnál, ki gondgyát vifellye. Te, és 
a'táríaid vakok vattok,éstnind örök
ké fetétségben létetek, és az 6r6k Is-
tenekvilágoságátfoha nem láttyátok? 
mellyet halván az őrdőg el-cávozék.. 

11. A1 Szent Klára imádságá
nak eröfsége, egy tsudálatos pél
dával meg-probákaték. Merd midón 
afFridrik Tsáfeár hadai Afzíziíis-va
rasán által mennének T kik kőzött: 
íbk pogány/ Szerecsenek voltának,. 

: Kíára éltté, 9 2 1 
a' Szent Klára Kaiaftroma a' vára* 
fon kivM lévén, a' meg-nevezets 
pogány Szerecsenek kőzűl fokan_» 
oda ménének, és módot kéreíhek 
vala a' Kalaftromba bé-menni, és 
ott minden gonofzt tselekedni. Ak
kor Szent Klára beteg vala , az 
okáért az Apátzák minnyájan a' be
teg házba o-hozzá futának, és' flr-
vkn mondának néki r Szerelmes 
Anyánk, meg-látod moftan, hogy 
a' te leányid meg - gyaláztatnak , 
fzeploffittetnek , és talám meg - is 
ölettetnek.. De édes Anyánk, kö
nyörögj érettünk az IÖennek , hogy 
méltóztafsék, meg- fzábadítani min
ket ö Szent Felsége, illy rettene
tes- vefzedelemtöl,. mellyet moít a' 
Pogásyok kéfzitnek nék&rak. Szín 
Szent Klára a1 Felséges Ktenben.bíz
ván, a' Kalaftromnak arra a réízé-
re viteté magát, az hol a' pogány 
Szeretsenek bé-akartak menni. Már 
némellyek fétis mennek vala. a', 
kö-falra. Egy afztalt hozata a'' Sz.. 
Szűz, és nagy ájtarofeággal aföcal-
ia. téteté az edénye, mejlyben az 01-. 
tári Szentség vala, és le-térdé*-
pelvéxi az Oltári Szentség elótt: 
imádkozék , mondván 'r tJram_» 
Jésus, meg ne engedd, hogy e-
zek a' te ízolgálóid, kik te- ben
ned igaz Iftenben hifzeefc t és a5' te 
ízerel'medért , e;' világot minden 
gyónyóröségivel el-hagyván, tifzta; 
életben néked fzolgálnak , kérlek 
alázatQÍTan, meg ne engedd, fiogy 
meg-gyaláztaffanak, és- ízeplöfíttef-
fenek ezektől a' kegyetlen ? és-sife* 
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cátalan pogány Szeretsenektöl Mi-
vel-hogy a' te drága fzent Véred
del meg - váltottad ízolgálóidat; 6-
rad-meg moft ókét, mert én nem 
vagyok elégséges meg - oltalmazni 
6ket. Midiin a' Szent Szfiz igy 
imádkoznék , fzózat hallaták-^, 
mondván: én mindenkor meg - 6-
rizem, és okaim ázom ókét. Hal
ván e' fzózatot a1 pogány Szerecse
nek, igen meg - félemiének, és'né-
naellyek közülök fzaladni kezdenek, 
jnémellyek pedig, kik a'Kalaftrom-
nak kő-falaira fel-mentenek vaia, 
meg-vakulván, nyakra fóré a'főid
re esének, az Apátzák pedig bé-
kefségben maradának. 

13. Tsudálatos volt a' Szent 
Klára életének fanyarusága: egy 
gyes ruhában járt, és azon fellyül 
vaílag pofztóból való paláftoc vi-
felt: nem vifelc farút, vagy tzepe-
I&ft : az 6 ágya gyakrabban a' pufz-
ta í&ld volt ; néha pedig egybe
gyűjtött fzáraz forgácson alutt. E-
géfz Adventen , és a' Negyven na
pi böjtön kenyérrel, és vizzel böj
tölt, ló ízörből csinált övet vifelt. 
Tellyes életében, leg-fó-képpen a' 
meg-nevezett időkben, olly nagy 
volt az ó tűrés fzenvedéíe , hogy 
az Afzfzifís vára(a-béli Pfifpók, és Sz. 
Ferentz, engedelmefség alatt meg
parancsolták néki, hogy azt vala-
menyire meg-kótmyebiccse. Igen 
ájtatos vők az Oltári Szentséghez, 
mivel az Iíten 6 Szent-Felsége, az 
Oltári Szentség-ákaí fzabadicá-meg 
az & Kalaftromát a' pogány Szere-
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tsenek döhőtségétöl. Ez az oka 
hogy a' kép-irók le-irván a' Szent 
Klára képét, a'meg-nevezett (zent 
edényben az Olrári Szentséget ír
ják az 6 kezébe. Sokfzor meg-al« 
dozott magához vévén a' Kriftus 
Szent Teftét. Szép vékony tzér-
nát fonván , váíznat kéfzktetect 
meilyböl a' Szent Oltár fzfikségére 
forporálét, éspurijíkátoriumot var
rót, és a'varasban lévő Szent-egy
házakba el-ofztogattatta, egyéb ol
tári efzkózókkel egyetemben. 

14. Egy nap Szent Ferentz egy 
beteget kfllde Szent Klárához, hogy 
arra a' Szent Kerefztnek jelét veffe, 
6 mint engedelmeíségnek leánya > 
úgy tselekedék, és a' beteg min-
gyárt meg-gyógyúla. Ezt a' tsu-
dát pedig nem csak egyízer csele
kedte , mivel fok betegek mente
nek ö hozzá a' Kalaftromba, kikre 
a' Szent Kerefztnek jelét formál
ván , meg-gyúgyúkanak , és nagy 
örömmel haza - mentenek. Szent 
Klára negyven-két efztendeig la
kott a' Kalaíiromban , igazgatván 
azt, és gondot vilelvén arra; az 
alatt pedig hulkon - nyóltz eliten* 
deig mindenkor beteg vólc, és né
ha a' betegségtől igen el-nyomac-
tatott, mindaz-ákal foha nem hal
latott, hogy panafzolkodotc, éi 
zúgolódott volna, sőt fzomorúság-
nak jelét íem mutatta. 

1 >. El-kózelgecvén halála, meg-
lácogacá ócet Negyedik Innorzen-
tzius Pápa, kinek kezeit nagy őröm
mel meg-tsókolk- A.' Szent Fe

rentz 



Szűz Szent 
sentz Szerzetének Provintziáíiffa ke
zéből az Okán Szentséget magához 
vévén , meg-áldozék. Meg. nem 
fz&nik vala nagy hálákat adni az 
Iftennek, ki oliy irgalmas volt ö-
hozzá , hogy meg-engedte halála 
órája elóte a'Kriíhxs Jésus Sz. Teftét 
magához venni az Anya-fzent-egy-
ház Fő-Páfztorát, a' Kómái Pápát 
meg-látni^ és tóle tellyes bútsút 
venni. És monda az Apátzáknak: 
Segéilyetek engem édes leányim az 
ü r iftennek hálákat adni illy nagy 
jótéteményért. Jelen vók ott Ág-
nes-is az 6 Öttse , ki igen firt lát
ván ötét meg-halni,. és azon: kére 
é te t , mondván: Mivel-hogy a' Kri-
ílus Jésusnak fzolgálván,. tárfad 
vókatn néked e' földön , ne hagy-
el engem e' földön , ne bagy-el en
gem e" nyomorúk világnak völgyé
ben , hanem vigy-el magaddal az 
Iften orfzágába. Felele néki Szent 
Klára: Az Úr Iften nem akarja moíl 
a' te halálodat, de bizonnyal mon
dom néked , a' te halálod órája - is 
nem kéfik fokáig. A' töbv Apá-
tzák-is rninnyáján fírnak vala,. nagy 
fajdalomtól fzorongattatván az 6 ha-
Jáláért. De Szent Klára vigafzta-
Iá őket, és teftarnentombaíi hagyá 
nékik, az alázatofságot, engedel-
mefséget, és a' lelki ízegénységet, 

16. Annak - utánna inkáb' el--
közelgetvén halála órája* a' magas 
lelkével kezde befzélleni,. és nagy 
bátorsággal mondani: Meny-el én 
lelkem, meny-el érőmmel, és vi-

Klára élete, yz$ 
gafsággal, mert igen jú kalauzod 
vagyon néked. Egy ájtatos Ap,k-
tza kérdé otet , kivel befzélgetne, 
és mit nézne olíy figyelmetefség-
gel Felele néki Szent Klára; én 
a' lelkemmel befzélgetek , mert az 
Iften áídáfitól elől vétetett az éti 
lelkem : és az Angyalok Királyné
ját nézem. Monda az Apátza: Kér
lek édes Anyám, könyörögj az I-
ftennek, hogy én is láthafTam-meg. 
az Angyalok Királynéját. Monda; 
Szent Klára: Ha úgy tecfzik az I-
ítennek, én kőnyörg&k tellyes fii-
vemből. El-végezvén ízavait, lá-
ta az Apátza fzép fejér ruhákban 
felöltöztetett fok Szent Szüzeket 
bé-jöni a' házba, kiknek aranyból 
tsinák koronák vúka-nak a' feje
ken , és egy nagy Királynét kór-
nyul vévén, fzép rendeften köve
ték: melly Királynénak olly nagy 
világpíság láttatott ki-jŐni az or-
tzájából, hogy, noha éj-félkor vol
na , mindaz-által úgy látfzott mint
ha fényes nappal délkor lőtt volna, 
Ez a'Királyné nagy fzeretettel meg-
őlelé Szent Klárát; az -után meg-
parantsolá a' Sz&zeknek , adgyanak 
egy drága paláítot néki , mellyec 
a' végre hoztak vala. Az ájtatos 
Apátza meg-ismére,, hogy ez a* 
Királyné az Iftennek Szent Annya. 
vóka , ki Szent Klárát halálának 
idején meg-látogacá, és meg-vigaíz-
talá, Mint-hogy immár el-közel
getett vala életének vége , olvaftat-

. ni kezdé a' Kriftos Jésus kkázert-
Aaa aaa % ifedi-
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védését, kihez éltében mindenkor 
ájtatos volt: mellyet midóa olvas
nának ,\ lelkét Iftennek adá. 

l7.^Mikor Szent Klára meg-ha-
la , közel hetven efztendós volt; 
Begyven-két efztendeig lakott a' 
Kalaftromban. Midón az 6 halá
lát meg-érték a' varasban , holott 
Negyedik Innotzentzius Pápa-is je
len vala egéfz Kómái Udvarával, 
jelen akara lenni az ó temetésén-
is , melly lón a' KaIaílromnak_s 
Templomában , mellyben meg - ha
la, melly Szent Demjénnek hivat
tatik vala. Annak - utánna pedig 
meg-gondolván, hogy a1 Szent Klá
ra teíie nem volna bátorságos he
lyen a' Szent Demjén Kalaftromá-
fcan , mivel a' váröfon kivfil vala, 
azt végezek , hogy bé-vitetvén a' 
Szent Gyórgy Templomába hely-
heztefsék, holott a' Szent Ferentz 
telte egy kevés ideig állott. Di-

Szénásbéli Szűz Sz. 
líapnai Rajmonius, és Szar in s Ló-

rititz által meg-iratott. 
X, |^~\Laíz Orfzágban Szénás várá

v á sában ájtatos Keretztény 
Atyától, és Anyától ízületek Szé-
násbéli Szent Katalin, ki még mi
kor kisded vólna-is , mindent úgy 
cselekedett , és beízéllett , hogy 
minden ember igen ízerette étet. 
Mikor hat efetendŐs volna, által
menvén Szent Domonkos Kalaífoo-
awelStc, a' Kalaftram felett a'le-

rzent Katalin élete 
tsófséges Szöz Szent Klárának e' 
világból való által - menetele volt 
Kriítus Urunknak ezer két Czíi ót. 
venedik efztendejében, Kis-Aízfzony 
havának tizen - egygyedik, napján 
temetéfe pedig tizen-kettődik nap' 
ján volt. Ugyan ezen nap fzenteli 
az Anya-fzent-egyház az ó Innepét. 
Az Úr íílen fok tsuda - tételekkel 
meg-mutacá fzent életét Szöz Sz. 
Klárának , ki még ékében-is nagy 
tsudákac tselekedett. , Negyedik 
Sándor Pápa a' Szentek k&zé fzáiti-
lálá ótet, Pápaságának első efzceá-
dejében, a' Szent Szűznek halála-
után máfodik efztendóben, Krillus 
Urunknak 12^4., efztendejében_j. 
Kérják Szfiz Szent Klárát, légyea 
fzófzóllóak .nw-nékfink, az Iften e-
lótt, ki e' lóidon az ÚrJésusKri-
ftusnak alázatos Jegyeié volt, hogy 
mi-is nyerheísűk-el a? örÓk dksóf-
ségec_«. 

KATALIN élete. 
vegó égben egy igen felséges Kj-
rályi (zéket láta, mellyben az Ur 
Jésus Kriítus nagy Fó-Pöfpóki 41-
cózetekben fii vala, a' íéjén hár
mas korona lévén, és két-lélól mel
lette , Szent Péter, és Szent Pál 
Apoftol, és Szent János Evangéli-
fta* Űdvózitó Kriftus Urunk igen 
kegyes, és vig ortzájác mutatá a' 
kisded Szent Katalinhoz, ki elmé
jében eí-ragadeatván, noha a'Bat-
tya igen kiáltaná ótet, mindaz

által 
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által meg fem mozdult, hanem tsak 
fel-nézett. Végezetre qgygyik kar
ját fogván el-akará őtet vinni, ki . 
mint-egy mélly álomból fei-ferken-
vén, monda: Édes Bátyám, ha te 
azt látnád, a' mit én látok, foha 
el nem akarnál innen menni. Ezt 
mondván, iímég fel-kezde nézni, 
de immár a' látás el-rejtezetc vala: 
az-okáért igen meg-fzomorodván 
fokát fira, hogy onnan a' fzemeit 
el-fordította volna. 

3- Annak-ucánna ez a' Szuzets-
ke ágy latízott, mintha teliyefséggel 
meg-vá!tozott volna; mivel - hogy 
még kitsin leányzótska lévén ide« 
jében, öregnek latízott lenni ér
telmében , okolságában, és jő er-
kőltsiben. Es a' mint az-után ön
nön maga. mondotta az 'p Gyónta
tó Attyának Rajmondus Barátnak, 
akkor nem emberi efzkóz által, 
hanem Illeni jelenés által, meg
tudta a' puíztában lév6 Atyáknak 
életét, és fok egyéb Szent embe
rek , és afzfzony állatok életét, de 

• fó-képpen a' Szent Domonkos éle
tét , és igen kívánta őtet követ
n i , a' miben lehetne. Igen fog
lalatos volt az imádságban, keve-
fet ízóllott, és igen mértékleteffen 
élt. Mindenkor az 6 tárfaságában 
némelly leányzók voltak, kik az 6 
édes befzédét halgatták, ós fzenc 
erköltsét követni kívánták : és ö 
mindeneket tanított , hogy bizo
nyos penkentziát tartanának, és 
magát bé-rekefztvén azokkal vala-
mellyik kamarába, tefti íanyarga-

ent Katalin élete, yzf 
taft tétetett vélek, magával^egye
tembe , a' Mi-Atyánkat, és Üdvöz
légy Máriát el-mondván. Midőn 
hét elztendós volna , az imádság
ban lévén , az Iílen Annyával kez-
de fzóllani, mondván? Oh Szentsé
ges Szöz Mária, ki minden Afz-
ízony - állatok kőzött első voltál ̂  
ki a' te ízözeíségedet az Iftennek 

. fzentelted , erós fogadáft tévén, 
hogy tifztán meg-tartod, 's úgy-is 
tselekedtél: én téged édes Afzízo-
nyom alázatoffan kérlek, hogy nem 
tekintvén az én méltatlanságomac, 
add nékem Jegyes fii a' te ízerelmes 
Szent Fiadat, kit én tellyes ízivem-
ből fzeretek, és a' kinek igirem, 
hogy más Jegyed nem válafztok, 
életemnek tellyes idejében , és e* 
ízempillantásban őrök íogadálfal aé-
ki fzentelem az én fzözefségemet. 

3. Ez naptól fogva igen haj
landó lón Szent Katalin a1 Szent 
Szerzethez: és mikor látott vala-
melly fcerzetes embert, fő-képpera 
a' Szene Domonkos Szerzetéből, 
altaí-menni az ó házánál, mingyárc 
ki-ment az házból, és njeg-tsokol-
ta a' földet, az hol a' Szerzetes em
berek lábai nyomát látta, és min
denkor nevekedett ő-benne a1 kí
vánság , hogy Szerzetes légyen^*. 
Midőn pedig annyira nevekedék 
idejében , hogy férjhez mehetett 
volna , az Attya , Annya , és a' 
Báttyai házafságra ákarák őtet kö
telezni. Ez-okáért az Annya arra 
erólteté ötét, hogy fzép ruhákba 
öltözzék, és magát fel - ékefítse , 

Aaa aaa 3 hogy 
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•hogy valamely gazdag ifiú meg-
kedvellye ótec , és az-utkn magának 
feleségül vegye. 

4. Mindaz-áltál meg-emlékez
vén Szent Katalin az 6 fogadásá
ról , mellyet az Mennek cött vala, 
ellene monda, a' mint lehete, az 
Annyának. Annak-utánná el-me-
télé a' maga haját, és egy tiíztef-
séges gyóltsal bé - fődózé a' fejét : 
mellyet mid&n az Annya meg-látott 
volna, igen vifzfza teszek néki , 
mert az haja fzálai ollyanok voltak, 
mint az arany fzálak, és igen kez-
de kiáltani: oda futának az Attya, 
és a" Báttyai e' Szent leányzónak , 
kik minnyájan ö-ellene támadknak, 
mintha valami gonofzt tselekedett 
volna: kemény, és győlókéges be-
fzéddel meg - fzidalmazák 6cet y és 
kezeket az hátára vetvén, bőtsce-
lenál meg - verek ótec. Az-ucán 
a' konyhára kuldék, és azt akarák, 
hegy azokban az alatson fzolgála-
tokban légyen foglalatos , mcllye-
kec az el&ct a' fzolgálok vittek vég
hez. De kevefet tehetének e1 ízor-
galmarofságokkal; mert Szent Ka
talin úgy gondolkodék, mint-ha 
az 6 Attya a' Kriftus Jésus volna; 
az Annya a' Szűz Mária, és a Bát
tyai az Apoftolok, igy azokért a' 
dolgokért, mellyeket ellene tsele-
kedcek nem bánkódott,, sficórven-
dezect, és azt rendele magában y 
hogy el ne távoznék a konyhától. 
Minek-utánna ott el-végezte a'kony
hához tartozandó Ikfikséges fzoigá-
iatokac, imádságokban foglalta ma-
£ k , olly nagy lelki nyugodalom

mal , és buzgósággal, mint-ha egy 
fzép Kápolnában lótt volna. 

y f. Mint-hogy Szent Katalin ó. 
r5meft meg-maradott volna abban 
a fzolgálatban, az 5 Attya, és a' 
Báttyai eízekbe vévék, hogy ez a

r 

dolog Iítentöl volna: de kivált
képpen az Attya, ki egy nap hir
telen bé-menvén az hol Katalin va
la, az imádságban találá étet, ki
nek feje-felett egy fzép fejér ga-
lamb vala , mint az hó , melly 
mihent 6 bé-méne az házba, rnin-
gyárc ki-repfile eggyik ablakon. Igen 
tsudálkozék az Attya, és fzerecet-
tel fzólla Katalinnak , mondván r 
édes leányom , ha akarfz az íften-
nek fzolgálni, egy Kalaftromban, 
és fzetzecefsé lenni 7 úgy tseleked-
gyél, a* mint néked tetfzik. Es 
fzabadságot nyervén a' Szent Szűz, 
fzerzetes életet kezde vjfeíai, meg-
fofittván magát az Attya házánál 
való jó lakaitól. Elsőbben a' bort, 
és hűlt el-hagyá, az-ucán. a' kenye-
ret-is el-kezdé hagyni, és tsak fü
vekkel él vala. Az o ágya áéíz* 
kák vólcak , meüyvken nappali 61- -
tözetében tsak igen kevelet alu-
fzik vala éjjel. Á-j. 6 öhózece gyap- ; 
jubóf való Vaftag polkcó vók, és 
a' gyenge ceílén kemény ízör óvet 
hordozott, mellyet néha bizonyos 
vas lánc/.ókkal meg - váicóztactya 
vala. Annak felette Szent Domon-
kqít követvén, baromikor napjá
ban magát meg-oítorozea, és néha 
úgy meg-verte magác, hogy a'vé
re le-csep égett a' fóldre-

6. Mi-



Szénásbéli Szűz S; 
, 6. Midőn egyéb jó tselekede-

Eekbeti-is magát fzfintelen gyakor-
laná, igen meg-betegedék, és kö
zel lévén az halálhoz , az Annya 
mindenkor az 6 ágya mellet ma
rad vaía (írván bánattyában: kinek 
monda Szene Katalin : Édes A-
nyám,.haazc akarod,hogy e' beteg
ségből meg-gyógyúllyak, adgy fza-
badságot nékem , hogy fzerzetes 
legyek, és a' Sz. Domonkos Szer
zetében lévő Apátzák közé fzám-
láitaffam , mivei-hogy én a' végre 
fbgadáít tettem, és , ha én azt bé 
nem tellyefitem, minden bizonnyal 
meg-kell halnom. Ezt halván az 
Aianya , és félvén , hogy el-vefzti 
a' leányát, fzólla a' Szent Domon
kos Szerzetében lévő Apátzáknak, 
vennék bé ótet az 6 Kalaílromok-
ba. jól véghez menvén a' dolog, 
Szent Katalin mingyárt meg-gyó* 
gyula, és nagy örömmel bé-méne 
a'Kalaftromba, meg-nyer vén, a' 
mit olly igen kivan vala. 

7. Mikor Szent Katalin a' Szer
zetes ruhába öltöztetek , illyen-

,-! képpen fzólla magában : Katalin, 
, immár a' tekélletefségnek úttyán 

|J vagy, fz&kség, hogz ez-után job', 
:"' és tekélletesb' légy, hogy-fem az

előtt voltál. Job' élet illet téged, 
és a' fejér , és fekete öltözetek , 
mellyeket te hordofz, intenek té
ged, hogy meg-kell halnod a' vi
lágnak; és igen nagy légyen a' te 
tiíztaságod. Mingyárt azt renddé 
magában a' Szent Szűz, hogy tsen-
des halgatásban lenne illendő eíz-

ent Katalin éíete. 927 
kőznek kélvén azt lenni, az ő lelki 
tifztaságának meg-tartására. Há
rom eíztendeig , a' lelki Atyán-
kivul egyebeknek igen kevefet_» 
fzóllot. Szüntelen bé - rekeízked-
ve maradott a' maga tzéllájában, 
és-egyébkor ki nem akart onnan 
menni , hanem tsak a' mikor a* 
Templomba méné. Soha az aíz-
talhoz ebédre, vagy vatsorára nem 
ment , minek - előtte firván az I-
ítenhez nem foháfzkodott volna. 
De ki győzné elő fzámlálni az 5 
fok Wgyázáfít, elmélkedéfít, ájta
tos kivánságit, és fzent gondola
tit? Közönségeden meg-maradott 
az imádságban, míg a' Szent Do
monkos Szerzetében lévő Barátok 
harangoznának az éjjeli Szolosmára, 
és miltor kélaé , hogy a' Karban 
volnának , akkor, igy (zóll vala az á 
Jegyefsével, az Úr Jésus KríftuíTal: 
Édes Uram, vannak immár, a' kik 
téged ditsérjenek , az - okáért egy 
kis nyugodalmat akarok adni az én 
meg-fáradott tsontaimnak, hogy az
után ifmég vifzfza-téijek a' te di-
tséretedre. Minden dolgokra, mel
lyeket tselekedett, az Iíten taní
totta ótet, és azért minden dolgai 
jók, és kedvefek vókak Iíten-
elótt. 

8. Sok Ifteni jelenéfekkel ör
vendezett , mellyeket a' Kriftus Jé
sus nagy fzeretettel engedett néki. 
Néha az ördög" meg - jelent néki 
fényes Angyal képében, és egy-
fzer a' többi kőzött, úgy tetteté 
magát, mintha a'Jésus Kriftus vol

n a , 
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nzr és mivel a' Szene Szfiz kétel
kedik vala felőle, ^nagy buzgóság
gal kőnyőrge az Úrnak, adna ki-
vák-képpen való jele néki, had íf-
inérhetné - meg , mikor a' jelenés 
lítené , vagy az őrdőgé volna. 
Monda a' kegyes Jésus ,. hogy mi
kor 6 fzóllana néki, nagy ízelidsé-
get , és alázatofságot érzene ma
gában, és úgy látfzanék magának,, 
mintha hafzontalan , és el - vetett 
volna: de ellenébe, mikor a' jele
nés az érdőgtől volna» a' kevély
ségnek ,. és tifzt-kívánásnak lelkét 
érezné a* maga lelkében, és ma* 
gában ditsekedvén maradna, nagy 
dolgot tulajdonítván maga • felóL 
Azc-is monda néki, hogy mikor a' 
litás az Iftentől volna , jól - lehec 
elsőben félelmet, és rettegett ízer-
zene, mindaz-akal hamar el-múl
nék az, és a' lélek nyugodalom
ban , vigalztalásban, és bátorság
ban maradna, hogy az Mentőt lótc 
volna. Ellenébe pedig mikor az 
irdóg csalárdsága léfzen, elsőbben 
jettentéft ízerez, melly mindenkor 
nevekedik, és végtére a' lélek bi
zonytalan , és kételkedik, ha Men
től vólt-e' a' látás-,, vagy ördögtől. 
Ú^y meg - taníttatott vők Szent 
Kitalin, e' rendbéli jelenetekről, 
hogy m.kor valamelly lácála, vagy 
jel ,'néíe vólc , míngyáre meg-iünér-
t e , ha a' Kriftus Jésustól, vagy az 
2>rdŐgtóI ízármazott volna. 

tf.. Ez a' Szent Szfiz olly tekél-
Jéteífen követte Kriftus Urunkat, 
üogy foha, az; izzójából hivalkodó 

Szent Katalin élete. 
befzédec nem hallottak r az 6 befzédi 
mindenkor az Iften dítséretére, és fe» 
lebaráttyának épületére voltak:az6, 
alázatoísága igen nagy volt, azótüz. 
tasága tsudálatos," és az ó kivánságí 
tellyefséggel mennyeiek voltak. Olly 
igen meg-utáka a' világnak minden 
gyönyorúségitjhogy azokról való be. 
fzédet-is nem halhatna ízivbéli táj* 
dalom nélkül. Az okáért mivel ez 
a'' Szent Szfiz , olly fok jóságos 
tselekedetekkel vók f el - ékefitve ,•' 
nem kell kételkedni, hogy a' Jé
sus Kriftus fok mennyei, látáfokkal, 
és jelenéfekkel meg - vigafztaka 6-
tet, Egyízer azt monda néki Üd
vözítőnk : Édes leányom, te min
denkor én - rólam gondolkedgyái, 
mert. én ízfintelen gondot viíélek 
reád. így fzóilott régen a' Szent 
Lélck-is a' Dávid fzája-altal, mond
ván: Pfahn. ?4 y>. 23. Vesd aj 
Úrra gondodat, és 6 el-táplál téged: 
nem ád az igaznak őrökké habo-
záíl. Mivel - hogy Szent Katalin 
tellyefséggel az Mennek adá magát,, 
és mindenkor ő felőle elmélkedett„ 
azlllen-is kivák-képppen \alú ízenc 
malafztal bé tókőtte otet. 

lo . Az-okáért meg-értvén a»; 
ördög, hogy az 6 tsalárdsági ki
nyilatkoztattak volna, új meder-
seggel kezdé fanynrgatni az lftea 
fzolgálúját (melly az iftea enge-
delme-álta! vúlt ) rút képzéfekkcly 
tifztátalan álmokkal, a' levegő ég-t 
bői teftee formálván magának, rút 
tifztátaíanságokat tseiekedett előt
te. De az Men- íiolgálója vas látr 
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tzal vervén, fanyargatta a1 teítét, 
és oilyan módon a' lélek aíá-vet-
vérr, meg - tartóztatta az t , hogy 
azok a' rüt látatok fel ne gerjefz-
tenék annak kívánására, a'mit nem 
vúlna ízabad cselekedni. Azc mon-
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vigaíztalá" ötét , és., néha még a' 
Zsoltárokat-is mondcuxa ó véle. 

11. Ez a' Szent Szűz az imád
ság által tamilá meg az olvasáit, az 
irált, és a' deák nyelvet. A' Kri-
ftus Jésufíal való jnyájaskodásból, 

dotta az ördög néki, hogy ne ölné- nagy kívánsága Jzármazék , hogy 
meg magát a'f'elettéb való kemény az 6 Szent teftével gyakran megr 
penitentziatarcáíTal, kinek meg fem áldozzék, melly: kívánság jteliyes 
felelt a Szűz, és femmit nem gon- életében meg-marada é-benoe, és 
dőlt véle. Egyfzer igen kegyetlen tsak nem minden nap meg-ildozifc 
hartzot tévén az ördög á" Sz. Szűz vala , néha femmit egyebet nem 
ellen, mezítelen embereknek ,•• és ' - • • -
afzfzony-állatoknak ábrázatival, kik 
rút fajtalan dolgokat mondottak, 
és tselekedtek, de 6 meg-győzvén 
a gonofz ellenséget meg-jelenék 
néki a' Kriftus Jésus, és monda né
ki : Hol vókál édes Jésusom, 
hogy engem úg j el hadtál vala•"? 
Felele az'Ur: En veled valék édes 
Jegyefem Katalin. Ki monda: Mi
képpen vókál velem, olly tifztá-
taian gondolatim, és rút kepzéíim 
lévén nékem ? Felele Kriftus Urunk: 
Gy&nyórk&dcél-e' azokban? Monda 
Szent Katalin: Sót igen nagy gyö
trelmet, és fzivbéli fájdalmat érzet
tem. Felele Űdvózitónk : Az a' 
gyötrelem onnan fzármazoct, hogy 
a' tifzcátalan gondolatokat, és rút 
képzéfekec, ki-akartad vetni az el
médből, és azoknak nem akarván 
helyt adni a' fzivedben, nem volt 
néked vétked ottan, hanem nagy 
érlemed, és azért én igen közel 
voltam '^ozzád. Ezek-ucán a' nyo
morúságok urán. az ur jésus meg

szelitek íktt. 

évén, az Oltári Szentség lelké
nek , és teíiének táplálására ízol-
gálváa 6-néki.; Egy ember meg-
dorgálá ócet egyízer, mandván_» 
néki: Miért véfzed annyi&or ma
gadhoz a' Krifttis Szent Teftét? 
Nem véízed-e' efzedbe , hogy nem 
jól tselekefzel í Felele néki Szent 
Katalin : Hát te miért tulajdoni* 
tafz többet magadnak Szent Ago-
ftonnál ? ő nem merte azt monda
n i , hogy nem jó volna, minden 
nap meg-áldozni, és te-néked úgy 
lácfzik, hogy vétek volna- Ennek 
a' Szent Szűznek, a' fzegényekhez 
való fzeretete-is igen nagy vo l t , 
mert a' maga tulajdon ruhájáig., 
mindent azoknak ád vala..; Egyízer 
egy fzegény koldus ige»í búfittya ' 
vala ötét a" Szent-egyblzbári, fzor-
galmatoffan kérvén, alamiíhát tőle, 
és nem lévén néki egyéb mit adni, 
ki-vön egy kitsiny ezáft Kereíztets-
k é t , mellyet ájtatofságnak okáért 
a' nyakán hordoz:vak, és néki adá 
azt. Az-utáíi meg-jelenék néki! a' 

Bbb-bbb Kxi-
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Kiiftus Jésas ,,; és azt ,a' kereíztets-
kéc , már aranyba , és drága ,kó-
•vekbe foglaltatva, meg-mutatván , 
kérdé őtet, ha, ifmérné. Feleié a' 
Szene Szia: Igen-is, de fokkal ízeb' 
íiaoft, hogy-íem ,az~előtt volt: és 
látván i} hogy az Úr jésusnál volna, 
•nagy vigafztaláfíkl bé-telek a' lelke. 

12. Igen nagy'ízeretette! fzol-
gált Szent Katalin a' betegeknek : 
midőn egyfzer az ó Szerzetében 
lévő egy Apátzát gyógyítana, ki
nek a1 "mellyen olly rút b&dö> kb 
•volt, h©gy fenki nem találtatott, 
-a' ki nem ifzonyodott volna an
nak gondgyát vifelni , ő pedig 
•gondgyát vifelvén, -tsak nem- meg-
hbh a» nagy bfizbe, A?-után- wgyau 
aazem {Jjetieg Apátza,' azt monda ó* 
jellerie'yi'isogy; .ízeméivel látta otec 
•vétkezni a' tifztaság ellen, az-o-
káért mind a töb' Apátzák igen 
meg-botránk ózván, ki akarják va-
Ja őtet vetni a' KalatkombóL bz. 
Katalin, ipedig másképpen nem ól-
talmazá magát, hanem a'Jpsushoz 
folyatnék, és monda neki; Édes Jé-
susorn , mi-keppen engeded-meg 
azt a' gyalázatot az én tiízceíségem-
«llen ? Kriítus Urunk két koronát 
rontata néki , egygyet aranyból, és 
drága, kövekből valót, matt tóvis-
.ból valót, és monda néki: Kata
lin ezek kőzúl a' két koronák kö
zül , mdlyik tetfzik néked inkáb' ? 
ha az .••aranyból , és drága gyön
gyökből valót akarod e' világon , 
a' más világon tőviílés koronád 
léízen : de , ha azt akarót!, hogy 

zent Katalin élete. 
aranyból, és drága kövekből való 
koronád légyen Meny - orfzágban 
fzSkség, hogy, a' tőviííes koronát 
viíeld -e'-fokién, i'eiele Szent Ka
talin: Uram a' tövis koronát aka
rom én ez életben. Akkor az ifr 
a' tövis koronát fejére tévé néki 
és,igen nagy fajdalmát fzerze néki 
Hafonló nagy fajdalma lön néki 
.egyfzer a' fzivében-ís, mikor ki
vévén azt Üdvözítőnk, máft ada 
•helyette , és a' bal oldalán meg-
marada a' jegy tellyes életében, és 
hólta-után fokán látLák azt a' jeg'yec-

13. Minek-utánna Szent Kata
lin azt az új füvet vévé az t'rtól 
fáradság néiköl ízerethette az 6 
Mennyei jegyesét, és el-vifclhecte 
a' nyomorúságukat , és iMdőzéfe-
k e t , zugolódás-nclkö.l, a'mint el. 
ízenvedte a1 meg - nevezett gyalá
zatot ; úgy-annyira, hogy a' ki 
meg - gyalázta volt ó te t , vifzfza-
moiuioua, és meg-adu az ő bó-
ts illetet ; mi vei - hogy m eg - győze
tek, látván j hogy Szent Katalin 
nagyob' ízemmel íkolgálna ni-
k i , minek - ucánna őcee hamiíTan. 
mcg'gyaiázca volna. Ennek a'Sz. 
Szűznek imádsága tsudálaios volt, 
mert midőn imádkoznék , néha 
úgy elragadtatott lelkében, hogy 
lémmi világi dolgot nem láthatott, 
íé nem érezhetett. Igen ájtatos volt 
az Úr Jósus Kriftusnak keíérves kin-
fzenvedéséhez, mellynek gyakor el
méik edéte akár kit-is ájtatoíságra. 
indíthat : mellyröl midin egyfzer 
elmélkednék e' Szent Szfiz, olly e-

rős 



Szénásbéli Szűz Szent: Katalin."élete. 931 
r&s,, és hathatos volt a? 6 képezé- k&nyörgéséért , nyilván való fĵ r 
(é hogy meg - engedvén' az Iften láios betegségből-
az 6 íSolgálőjának rifztefségére, 
meg-jelenének a'' kezein, és lá
bain , és az oldalán, a* Kriftus Jé-
sus febeinek helyei,, és igen nagy~ 
fájdalmat (zerzének néki- ( fékkép
pen az oldalán való feb ) és ö azt 
mondotta, hogy, ha az iften meg 
nem' könnyebbítette volna , meg.-
kellett volna halni miatta- De 
mivel-högy Szent Katalin fzftksé-
ges vók a' világnak , fok lelkeknek 
javára, 's fidvoíségére, az Iften meg-
könnyebbité néki a* fájdalmát_s , 
tneg-hagyván a1 febeknek jeleit. 

14. Az & imádsági igen* foga-
natoííak voltak, könyörögvén az 
I kennek, hogy az ó Attyának lel
két fzabadkank-meg. a' Purgatóri-
Hmnak nagy gyötrelméből", és b 
fzenvedne bíaonyos ík$dalmát, éret
t e , azon ízemp.üantást'an fajdalom 
jó ve az ö oldalaira, mell y néki ha
lálig tárta, {zömeién fanyargatván 
ótet r bizonyos jelenség volt, hogy 

„. az Iften meg-halgatta az. 6 könyör-
gését. Nem- fok ödö múlva gyó
nás vallás-néíkfil meg-hala az An-
nya , és Szent Katalin könyörge 
áz Iftennek 6-érette,.' és fel-táma-
da az Annya, és az-után fok efz-
tendeig éle. Ezer három-fzáz öt
ven-negyedik efziendÓben Szénásban
igen nagy dög - ha iái lön melly 
miatt fokán meg halának, és a'kik 
meg-bf?tegedfck, azok közül igen 
kevcíhh , maradtak-meg :- mindaz
által az ür Iften,, a' Szcot Katalin 

meg- gyógy itott 
aémellyeket ,. kik közöl kettea 
váltak, kik az o életét meg irták. 
Némellyek a' betegek közül, kik 
fok undok vétkekben el-meröltek 
yók,. a' Szent Katalin intésére, 
gyónás valláft tettek, és míngyárc 
raeg-gyógyúltak. Ez a' Szent Szűz 
fok leveleket irt , kőtömb renden 
lév& fzeméllyekaek , és némely 
kónyvetskéket fzerzett, tellyefe-
ket béksefséggel, és tsudálatos ta
núságokkal. Sok tsudákat tett» 
£bk rendbéli betegeket meg-gyó
gyítván f és a' gonofz lelkeket az 
emberek bél ki-flzvéa, a' kenyeret 
tsudálatos-képpen meg-fokaíitván „ 
hogy a' fzegényeknek adgya, 

I ? . Végezetre Komában lévén, 
el - k&íe'gete az 6 halála j mellyet 
meg.-ifinérvén az Iftennek fzolgá-
lőja, fok embereket gyujte-egybe , 
kik étet követik vala, és fzép 
hofzfzú lelki-intéft, és tanitáít tőn 
azoknak, igen ajánlván mindenek
nek az Ifteniy és felebaráti fzere-
tetec Némellyeknek azt monda, 
hogy fzerzetefekké legyeixek,. né
mellyeknek pedig., hogyJtözönsé-
ges jó Kerefztényi..életet vifellye-
nek. Meg-gyónék nagy ájtatofeág-
gal.,, és- magához vévé az Oltári 
Szentséget , és az Utolsó kenetet , 
az-után igen -nagy tulákodáfa lön 
az ördöggel y a" mint minnyajaii 
meg-ér ehettek azokból a' dolgok
ból, meliyeket mondott, és ts ele
kedéit halálának óráján, mivel-hogj 

Ebb bbb * aéha. 
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néha meg-feielc, néha halgatott, 
és néha nevetett: és a' kik jelen 
voltak, fzorgalmatoffan reá figyel
meztek , mic érthetnének a' fza-
vaibók Egyfzer azt monda: Hiú-
ságos dits&fséget ÍÖba nem, mert 
mindenkor aze Iítennek ditsófségét 
kérettem. A'meg-nevezett viadal-
o tán , igen meg- tsendefedék , és 
ájtatos imádságokat mondván, vé
gezetre azoka^t az igéket monda, 
mellyeket az Ur Jésus Kriftus mon
dott a' Ketefzt-fán , tudni - illik : 
Atyám , a' te kezeidben ajánlom 
az én lelkemet, mellyeket mond
ván, ki-adá a' lelkét, Szent Gyórgy 
havának hulzon - hatodik napján, 

Kriftus Urunknak 1380. efztende-
jében, harmintz három efztendös 
lévén. Az ö teíle a' Szent Domon
kos Szerzetében való Barátok ál
tal a'Templomba vitetek, mellyet 
Minervának hinak , oda gyűlvén 
az egéfz Váras a' fzent teltet lát
ni , melly Ifteni erö által fok tsu-
d*kac cselekedők , meg-gyógyitván 
a' betegeket, a' kik azt illeték. 
E' volt az oka, hogy három napig 
el nem temették, hanem úgy tar
tották ; végezetre a' meg-nevezett 
Szent-egyházban nagy tifzteiettel ce-
metteték. Annak-utánna 1491. efz-
tendóbeh, Máfodik Pius Pápa ái-
tal a'Szentek-kőzéfzámláltaték. 

Szent TÉRÉSZIA Szűz életének rövid 
Sommája. 

j4* mint a' Római Breviáriumban 
tahtitűtik. i 

I . CZen t Téréfzia Szűz, Spanyol-
í j Orfzágban, Abula nevíi va

rasban , nemes , és ájtatos Kerefz-
tény Atyától, és Anyától ízfilecék. 
Kiktól líteni félelemnek tejével 
tápiáleatván , még kisded korában 
következendő fzent életének tsudá-
latos jelét adá. Mivel midón a' 
Szene Mártírok tselekedetit olvaf-
n á , azok életének elmélkedésében, 
oliy igen íél-gyulada ízivében a' 
Szent Léleknek töze , hogy hazá
jából c!-futván, Afrikába menne, 
az faol a' Kriftus Jésus ditsefségé-

érc, és fok lelkeknek ndv&fségéérc, 
életét Ic-tenné. A' Báttyától, ki 
egy vóic az Attyával, vifzíza-hi
vattatván, a1 Mártiromsá^nak ég5 
kívánságát, alami-hákkal, és egyé.) 
jó tselekodecckkel enyhitette: lzön-
telén íirván, hogy igen jó íórs vé
tetett vóina-el 6 cöle. Annya ha
lála-után , midfin a' Szentséges 
Szíiz Máriától kérné , hogy magic 
Annyának lenni mutatná , meg-
nyeré kegyes kívánságát az Iítei 
Annyától, mindenkor azért mint 
leánya, az lílen Annyának oltal
mával éle. Hufz elitendós lévén, 
az Apátzákhoz méné a* Kalaftrotn-

ba, 



Szűz Szent 
ba, mellyet Szent Mária Karmélus 
hegyének hittak: oct tizen - nyókz 
efzteudeig , igen nehéz betegsé
geket , és külömb - féle késértete
ket álhatatoffon fienvedect, a' Ke-
reíztényi penitentzia-tartásnak tá
borában íemmi kenyerét nem vé
vén a' mennyei vigafztaiáfbknak , 
mellyekkel még e* föidón-is fzokott 
a' fzent élet bővelkedni. 

a. Angyali jóságos tselekede-
tekkel meg-gazdagittatván, nem 
tssk a' maga fidvófségét, hanem kő-
z&nségeffen mindenekét, fzorgal-
matos fzeretettel kereíie. Minek-
okáért a' Karmelita Szerzeteleknek 
keményeb' reguláját, elsőbben az 
Afzfzony állatoknak , az-titán a 
férfiaknak, azlften vilkgoíitásával, 
és Negyedik Pius Pápa próbálásá
val meg-tartaní elejék be-adta. Tün
döklött abban a' tanátsban, a' min
denható irgalmas Ur Iftennek ál-

, dkfa: mivJ barmiatz-két Kalaftro-
mot építtetett, fzegény Száz lévén., 
és minden emberi fegitségtöl meg-
fofztatván; sőt fokfzor a'világi Fe
jedelmek ellene támadván. A' 
Pogányok, és Eretnekek lelki fe-
tétségit ízfintelen való kőnyhulla-
cáfokkal íiratta , és hogy az Iften 
boízfzú-állásának haragját meg-en-
geíztellye, tulajdon teftének ízánt-

| fzándék kai való óldókléfit, és (a-
nyargatáíít, azoknak údvóíségekért 

í - ajánlotta az Iftennek. Olly igen 
égett pedig az Ifteni fzeretetnek 
tüzétől az 6 (zive, hogy méltán 
látta az Angyalt tüzes nyilat bo-

Téréfzia élete. q%\ 
tsátani az 6 belsó réfzeibe ; és 
hallotta a' Kriílus Jesuft, job-kezét 
nyújtván, mondani néki: Ennek-u-
tánna mint igaz Jegyefem, búsúlít 
fal fogod óltalma-'.ni a ' én tifzcef-
ségemet. A' Kriftustól tanátsol-
tatván , igen nehéz íoga iáft t6n, 
mindenkor azt tselekedni, a.' mit 
tekélleteffebnek értene lenni. A' 
mennyei bóltsefségnek fok tanú
ságit egybt irta, mellyekkel az hí
veknek elméjek, az őrök életnek" 
kívánságára fel-gerjednek. 

3. Midőn pedig jóságos tsele-
kedeteknek fzáncelen való példá
ját adná; olly igen kívánta a' te
liét óldókleni, hogy, noha más
képpen tanátslanák a' betegségek, 
meilyektől fairyargattatott; még-is 
a' teliét fzór övekkel, lántzókka!, 
tsalyán kévékkel , és egyéb igen 
kemény oftorozáfokkal kínozná; 
és néha a' tóvifek kózótt forgatta 
magát, fzokáta lévén igy ízóílani 
az Iftennek: Uram, vagy fzenved-
gyek , avagy hallyak-meg: min
denkor igen boldogtalan halállal 
gondolván magát veízendőnek len
ni , miglen a' mennyei őrök élet
nek kút-lejétől távúi volna. A' 
Profétáláfnak ajándékával fel volt 
ékeíitve; és Iíteni ajándékokkal 
olly bővsegeilen meg-gazdagította 
őtet az Úr Iften , hogy gyakran 
íel-kiáltván, kérne az Ifteni jó-té-
reményeknek módot ízabattatni , 
hogy olly hamar a' maga veikéi
ről el os felejtkeznék. Annak-G-
kíért midőn Ifteni ízeretetnek el-
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vlfelhetetlen gyuladásátől inkáb'',. 
hogy-fem a' betegségnek erejétől 
ie-nyomattatnék, halálának idejét 
elévémegrmondván, az Anyaszent
egyháznak Szentségivel meg-eróf-
fittetvén ,. Szerzeteik békefségre , 
fzeretetre , a' Szerzet regulkinak_» 
meg-tartására intvén, galamb ké-

' pében tifztaságos lelkét ki - adá az 
lílennek,. 6j. efztendós korában. 
l^fti* eíztcndŐben, kinek, midöre 
meg-halna ,, meg«jelene az. Úr J.é-

sus' Kriftus/7 az Angyalok íere»i-
k6z6tt. Es a'' tzéllához k&zel fé-
v*> meg - fzáradott fa , mingyárt 
meg-virágozott. Az ö teíiee'máj 
napig, rothadáfl: nem fzenvedett 
jó - illatú olajjal kSrnyől vétetett 
nagy bÓtsülettel tiízteltetik.. Sofe 
tsudákkal tűndóklótc,. halálának,* 
előtte, és után na,, mellyekre néz
ve Tizedik Gergely Pápa, a''Szent-
Szfizek k6zé ízámlálá 6tet.. 

Sz. KRISZTINA Szűz, és Mártír elete: 
Szejit JfiiíoruíyísBSia-áhal vug-

iratott, 
1. QZent Krifztiha- nemes nemból 

kJ volt, az AttyitPatritzius Or
bánnak hittak,, ki Olafz-Orízágban 
Tirus varasának Gubernátora volt, 
Bolfenához közel, oda küldetvén 
Dioklétziánus Tsáízártól. Orbán 
pogány vala ,, és az házában fok a-
rany, és ezflít Bálványokat tartott. 
Szent Ifzidorus aztmondgya, hogy 
Kriíztina a'' Kriílasról vöcc nevet,-
mivel Kerefztény vala. Az Aicya 
azon igyekezők, hogy meg-váltóiü-
taffa ízándékát a' Szűznek; az-oká*-
érc igen fzorgalmatoskodott, és hí
zelkedvén beízéllete néki, mond
ván : Édes leányom-, ne tégy ál
dozatot tsak egy lílennek , hogy 
a't&bbi ne boízonkodgyanak elle
ned. Felele a' SzentSzöz; Atyám, 
cuflgyad, hogy én imádom az A-
t y k , és Fiút,, és a' Szene Lélek 

Ment, három fzemélyben , és egy 
Iílenségben. Monda az Attya •: ha. 
te ezt az hármat imádod r imád-
gyad ezekkel egygyörc, Jupitert, 
és Apollót, és a" ibb' Ifteneket, 
kiket a' mi Tsáfzárink imádnak. 
Gondold - meg, hogy ők igen ke
gyetlenek azok - ellen , kik nem 
akarják az Ifteneket imádni. Fele
le Krifcína t Az Űr Bften , kit én 
imádok, nem akarja n' t6b' lilének-
nek cáríáságác;. 6 egy llien állat-
tyában , és három fzeméllyében; éa 
tsak ezt az egygyec imádom, és. 
az éne ízivemmsk ízándékát femmi 
emberi félelem meg nem váltóz-
tath attya. 

i. Monda Orbán .- Ved'- efzed-
be édes leányom, mivel-hogy ere 
téged igen m.g-ákalkodva- látlak 
abban a" dologban, mellyet el-kez-
dcttél', nem várom, hogy a-* Tsá-
ízár téged roeg-orvoíbilyoB, haneiw 

ennen* 



Szent Krifztina Szu 
önnön magam meg - orvofölJak té
ged: nem tekintem azt, hogy te 
az én leányom vagy, hanem azt 
tselekefzem, hogy igen nagy gyöt
relmeket fzenvedgy , és , ha azok 
elegendők nem iéfztiek, halált-is 
kell fzenvedned. Ezeket mondván 
az Actya , el - méné, és ötét csak 
egyedül hagya: de az erós leányzó 
meg nem háborodék, és femmi fé
lelemnek Jelenségét nem adá, no
ha az Attyát olly bofzonkodva Iá
ik maga ellen: sót ki tekéntvén 
.egy ablakon , melly a' piatz felé 
vala, fok ízegényeket lata, kik ak
náimat várnak vala: Szent Kriízti
na Illeni kónyöruletefségtól indít
tatván, bé-méne egy házba, az hol 
az Attyának aranyból, és ezuítból 
való Bálványi valának, és azokat 
íifzve-roncván, a' fzegényeknek ofz-
rcogatá. Szép dolog vók látni, 
hogy némellyek a' Jupiter fejének 
darabját vifzik va'a, némellyek a' 
"Vénus kezének darabját f amazok 
.az Apolló teliéből , máíök pedig 
a' Neptunus lábaiból. 

3. Viízfza térvén a'Sz. Krifztina 
Atcya az.házhoz, és bé-menvén a' 
kamarába, tneg-látogatni, 'simád
ni az 6 Bálványit, de azokat meg 
nem találván, tudakozni kezdé, la 
lopta volna eL Azt mondák néki, 
hogy Kriíztina az 6 ízolgálóival e-
gyetembe , öfzve rontotta azokat, 
és a' fzegényeknek adta. Ki nem 
mondhatni, melly igen kezde du? 
hősködni Orbán, mikor a' dolgot 
meg-értéi az-okáért nagy haraggal 

z, és Mártír élete. 93? 
bé-telvén, oda futa az hol Kriízti
na vala , és fokízor arczúl 's nya
kon tsapdosá ötét, ide 's tova ta-
fzigálá, és igen meg-rugdosá ötét, 
és mikor el-láradott volna, meg-, 
parantsolá a' fzolgainak, hogy me
zítelen vetkeztetnék őtec, és ke
ményen meg-oíioroznák 6 előtte. 
A' fzolgák tníngyárt úgy tseleke-
dének, és a' Szüzet mind agdig ve
rek , mig a' faradság miatt, keze
ket fel nem emelhetnék. Akkor 
Krifztina monda az Attyának: Te 
Itten utáló bötstelem ember , imé 
£ te ízolgaid, kik engem vernek, 
erejekben meg - fbgyatkoztanak , 
kérjed azért a ' te Iítenidet, adgya-
nak erőt nékik, ha adhatnak. 

4. Az Attya a' tömletzbe vet-
teté ötét , és mkfodik nap maga 
elejébe viteté , az ítilö izékbe fii
vén, mint Birő, és körüle lévén 
a' vitézek. Mikor Kriíztina oda 

. vitetett volna, meg - kérdecé ötét 
az Attya, ha még azt gondolná-e% 
hogy meg - maradgyon a' Kerefz-
ténységben, és látván álhatatofsá-
gát, monda néki, és mind a jelen 
valóknak ; Hogy meg láísák min-
nyájan, hogy én a' Tsáfzárok pa-
rantsolattyát meg-tartom, és a' mi 
literünk tifztefségének buzgó óltal-
mazója vagyok, noha ez az én leá
nyom légyen , mindaz-által úgy 
akarok véle tselekedni, mint el
lenségemmel. Az-után meg-paran-
tsolá , hogy meziteleá vetkeztet
nék , és bizonyos vas horgokkal 
meg-fzaggattatá a' teliét, el-annyi-
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r a , hogy nem tsak ki-folyna a' vé
re,- hanem az húfa-is darabonként 
a' földre fzakadozna. Krifztina le
hajolván a* fóldre, egy darabot az 
húsából a' kezébe véve , és mon
da az Attyának: Vedd-el kegyet
len tirannus , és egyél az húsból, 
roellyet te nemzettél. A' Szent 
Szűz nem álhata továb' a' lábain , 
a'fok vér miatt, melly ki-folyt va
ja a* teltéből, és annyira meg-fe-
beflíctetett vala, hogy a' tsontyai 
fok helyen putztán Iktfzottanak. 
Ánnak-utánna meg - parantsolá az 
Attya, hogy egy vas kerékre tétet
nék , és fzenet égettete alatta, és 
az eleven fzenekre olajt öntött: 
de ez a* gyötrelem nem arca a' 
Sziknek, hanem azoknak, kik je
len valának , mert a' forró olaj a' 
tűzből ki - menvén , meg - égeté 
azokat. 

f. Ezek-után a' t&mletzbe vi-
teté Szent Knfzttnát az Attya, 
holott ineg-látogaták ótet az An
gyalok , és minden íebeit meg-gyó-
gyit'ik néki. Máfodik nap egy igen 
nehéz terhet kötöztetvén a' nya
kára néki az Attya, a' Bolfena ta
vába vettecé ötét; de a' Szene Szűz 
meg-fzabadktacék, és a' földre ki
vitetek az Angyalok kezei - által. 
Látván ezt az Attya , magát - is 
mardolta dfihöfségében , és vi(zon-
tag a'cömletzbe vetteté 6cet^ hogy 
tijjab' gyötrelmet ki-gondollyon az 
ö kínzására; de az Úr Iften más
képpen rendele, mert Orbán má-
fooik nap halva taíáltacék az ágy

úz , és Mártír éíetc. 
ban. A' Szent leányzó némely na
pokig a5 tómletzben tartaték , mi°. 
len az Attya cifztébe más Guber- « 
nátor helyhezteték. Az új Biró 
meg-tudakozván , mint folynának 
a' Kerefztények dolgai, új gyótrel-
meknek modgyác kezdé találni 
Szent Krifztinának nagyob1 kínzá
sára: egy nagy vas edényt tsinál-
tata, és azt {zárokkal, olajjal, és 
fagygyúval meg - tölteté, és az alá 
tüzet rakata, és midőn a' ízúrok, 
olaj, és a1 fagygyú mind egy gyfitt 
eróffen fel-forradott volna, bé-aka-
rá vettetni abba a' Szent Szüzet, 
ki mikor ezt meg-érté, meg nem 
ijede, sót örömmel monda, hogy 
bóltsöbe téfzik ötét , mint a' fzent 
Kerefztség által ujjonnan fzőletett 
gyermeket. Mikor a' ízolgák bé 
akarák vetni ótet abba, 6 a'. Szent 
Kereízt jelét magára formálá , és 
raingyárt meg - Izabadúla attól a* 
gyötrelemtől. 

6. Az-után meg - parantsolá a* 
Biró , kit Diénefnek hinak vala, 
hogy nyirnék-meg a' fejét, és an-
nyafzüit mezítelen hordoznák ide 
's tova az egcíz varasban: és vége
zetre az Apolló templomába víf$« 
ték: holott Szent Krifztina a2 A-
polló Bálványára forditá ízeméit, 
melly azonnal le-esek a' földre, | s , 
porrá lön. Ez a' tsuda olly nagy 
rémfiiéit ízerze a' Bir.'ban, hogy 
mingyárt ízŐrnyfi halállal meg ha> 
la, és a' Pogányok közül fokáű 
meg-térének a' Kriítus hidre. \Iks 
Prefektus köídecék abba a' várasba,' 

kinek 
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kinek Juíiánus vala neve, ez tiíz-
tébe, és kegyetlenségébe kövec-
kezvén a* két elsőnek, egy tüzes 
kementzébe vetteté a' Szent Szfi-
zec, holott ót, napig volt , és a' 
tfiz femmit nem ártott néki , sőt 
fzitntelen dttsiri vala az Iílent. Ki
vétetek Szent Krifztina a'' tfizes ke-
merttzébol,. és. egy letét cSmfetz-
be rekefzteték, az hova fok vipera, 
áfpis , és egyéb féle fok mérges kí
gyókat hányának , mellyek a' Szent 
Szfcnek femmit nem arcának,.. Meí-
lyet látván a' Bíró, meg parawtsó-
tá, hogy vágnák-el a ' nyelvet, nem> 
Szenvedhetvén hallani a . Kriílus 
Jé&usnák ditséretít ,. mellyekkeí 
Kriíztinától dicsértetik vala,. hogy 
annyi; gyötrelmektől meg. - fzabadi-
Éotta ötét. De noha nem volna 
immár nyelve a 'Szent Szűznek, 
míndaz-á'tal meg nem ízünt fzól-
lani, sót Jobban értették tket , és 
meg nem. fzfinc az Iíient ditsére-
tektöl, és. hálá-adáfoktóí.. 

j . Végezetre az lílentelen Juíiá
nus, egy karóhoz kőtőzteté ötét, és 
nyilakkal, meg-lővőldöztecá, ez ez 
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Mártiromságban az erős Szűz ki-zdí 
leikét az lítennek. Az 6 halála 
vók azon a' napon, mellyen az Á-
nya-ízent-egyház emlékezetet téízen 
felőle, úgy-mint Szent Jakab ha
vának 24. napján, Kriílus Urunk 
fzfiletéíe-után két-fzáz kilentzven-
ötödik eízcendöben, MakízimiánuSjés 
Dioklétziánus Tsáfzároknak ideje-, 
ben. A' Sz, Krifztina lelke Meny-
orízágba méné, holott nagy őröm
mel fbgadtacék az Angyaloktól, és 
á'-Mennyei Szentektől, kik, midőn 
ízenved vala , ízemléÍEékaz; 6 Már-
tiromságáty és dicsérték az Úr Iíient, 
ki olly nagy erőt adott volna egy; 
gyenge leányzónak , hogy három 
kegyetlen Tirannus ellen ^diadal-
mas lenne. Adgyon az Úr literi 
mí-nékfink-ís fzent malafztoc, frogy 
győzedelmefek legyünk .a' mi. lelki 
ellenségink ellen,. mellyek a' jósá
gos cselekedeteknek úttyát meg
gátolnák, hogy azon járván., vége
zetre a* véghetetlen ptt melly az; 
Iílen , el-nyerhefsük az; őrök dits&<* 
ségben, Ámen. 

Szűz Szent ORSOLYA, és tizen-egy ezer 
'" *. Szílzek 5 és Mártírok élete; 

Cetitílai Simshrtus Barát-által da néki: i.Reg.xj. # , 34. Legel 
rt 1 __.!• _> .._ f t _ i ' j , * t meg-iratotf 

I : \ / l l k o r D * v i d areg-akara,har-
lYI tzolní Góliáttal, némely 

erős cselekedetit e\h fzámiálá Sauí 
Király előtt.. Ar cóbbj kőzött mon-

Ss ntek Elete. 

téti vala a' te fzoJgací az Atcya nyá
já t , és el - jő vala az orofzlány, 
vagya' medve, és el?vifzi vala a l 
koíl a nyáj közeli 'és meg-;üzéns 
azokat, és meg-verem, és ki-raga-

Ccc cec dám 
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é'am a' fzkjából. így fzüllá maga 
felól Dávid. Szene Orfolya , mikor 
meg . kerekedtetek , -a ' fzűiéi' nem 
Ifteni gond-fifelés-eélknf ódának 
Orfoiya nevet néki , melly annyit 
téfzen, mint kis medvérske ; mert 
a' mint Dávid meg-gyozvén az or-
tfofzlányc, és a' medvét, árinak^ 
utánna meg-gyoze Góliátot-is-p úgy» 
Sz. Oríblya-is meg-gyÖzvén azorofk-
lányt, és a" medvét) az az: a1 tettét, és 
a'világot, annak-ütánna rneg-gy&-
zsé Goliátot-is, azaz : a'Pokolbéli 
ofdog&t, és* annak-fzájából tizen
egy ezer lelket ki-ragada, kik 6 
kfcala Kerefztényekké lőnek, és a' 
Kriftus Jésus fzerelméért raárti-
romskgot fzenvedének , a' mint ir-
va vagyon e5 Szene Szűznek életé
ben, melly illyen módon vagyon. 

2. Britanniában, egy Deonotus 
nevn Kerefztény, és jámbor Király 
erfzágol vala , kinek az Ur Iften 
egy igen fzép leányzót ada, ki 
fok jóságos tselekédetekkel fel volt 
ékeíitve, kinek neve Orfolya. En
nek a' Deonotus Királynak , egy 
igen hatalmas pogány Király (zom-
ízédgya vala, kinek értésére adat
ván Orfolya Szfiz , / azt kiváná , 
hogy az 6 fiánál- ádafsék házas
társul: mind azért j hogy olly (zép 
leányzó volna , és olly jó erkoksö, 
kinek tifztefséges hire, neve igen 
ki-terjedett vala; mind pedig azért, 
hogy a' két Orizág őízve íbgial-
tafsék i nem lévén néki töb' az 
egy fiánál, az Orfolya Attyának-
i$ nem lévén töb' leánya 6 nálá-

f árfaival egygyűtt élete, 
nafc Az-okáért követeket1 k&!de, 
hogy Deonotuffal Atyafiságot fzer-
zene. A' követeknek pedig meg
volt parantsolva, hogy ezen dol
got fok keretekkel, és igiretekkel 
folytatnák : de , ha azokkal véghez 
nem vihetnék , ifzonyú kemény 
fenyégetéfékre fordulnának. Mj. 
kor a' Király a' Szent Orfolya At-
tya meg-érté e'követtséget, igen 
meg - háborodék , mivel egygyik 
réfzról, igen neheztelte a' leányát, 
ki Kereíztény vala, egy pogány 
ifiúnak házas-társul adni: más réfz-
ríd pedig , azt nem tselekedvén , 
fél vala, hogy a' maga népe, és 
egéíz Orfzága valami kárt ne val-
lyon. 

3, Meg-értvén Szent Orfolya, 
melly nagy ízorongacásban vóína 
az 6 Accya , alázatoíTan az Iften-
hez fordúla, orvofságot kérvén té
lé , iíly veízedelmes alkalmatoíság-
ban. Az irgalmas Iften fzent ma-
lalztot engedvén néki, kivált-kép-
pen való jelenéit ada a' feleletről, 
vagy válaízról, mellyet annak a' 
Királynak kellett adni, hogy, tud-
ni-illik, mind a' két Orfzágból igen 
nagy nemzető tiz leányzót keref-
nének, és kinek kinek k&zülók, 
Orfölyával egyetembe, ezer leány
zók adatnának, úgy annyira, hogy 
mind egygyfitt tizen-egy ezerre tel
nének , kik minnyájan egyenlő
képpen , tizen - egy öreg hajókra 
fzállanának , és három eíztendeig 
járnának a' Tengeren, kedvek-fze-
rént mulatozván , a" két Orfzág 

kó-
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között, és el-celvén a' m?g-neve-
zett ödő, lakodalmok ízolgálcat-
nának. Ezzel a' válafzfzal viízfza-
térének a'követek a'Királyhoz,, ki 
meg-értvén a' válaízt, úgy lacfeék 
néki, hogy ez tsak afzfzony állathoz 
ölendő kívánság volna j és gondola, 

-hogy Orfolya hamar meg-faradnaa1 

tengeren'járván, és az-okáért hamar 
meg-lenne a' menyegző. Honnét 
o a' fiával egyetembe nagy őröm
mel meg - engedé , a' mit Orfolya 
kivkna, és nagy inneplés Ion az 
egéfz Orfzágban. Az-után meg-
Barantsolá, hogy nagy nemzető tiz 
leányzót kéretnének , és kinek ki
nek tárfaságában ezerén lennének: 
és nagy ízorgalmatofsággal fel-ke-
•íeftetvén, a' két Orfzág között, 
Orfolyához vitetének, ki igen nagy 
örömet mutata azoknak jelen - lé-
tében_«, ; 

4. Első dolog, mellyet Szent 
Orfolya rendele , vók, hogy min-
nyájan raeg-kerefztekefrenek, mi
vel fokán pogányok valának: az
után fok fzép Itteni dolgokra inté 
őke t , az literinek fzerelroére fel 
gcrjefztvén. Leg-ottan ki-jelenté 
nékik igyekezetét, meilytőí yifel-
tetett, hogy egybe gyűjtene őket, 
tudtokra adván nékik , hogy mind 
az a' dolog az Itten rendeléséből 
fzármazott volna. Végezetre min-
nyájan bé-menének az hajókba: és 

' látatta méltó dolog volt,, meliy 
fzép ren.lefen igazgtccák azokat, 
moít i l s , moít ámo la vezérelvén. 
A' Tenger partyán, és attól nem 
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mefzfze lakozó népek, az hol a' Sz5~ 
zek által mennek vala, minnyájan 
egybe gyűltek azoknak látására, es 
ez látás mindeneknek tecfzik vala. 
Ezhajózáíhak gyakorlata, tsak nem 
három eíztendeig tárta, egyik ha
jóba! a' tób* hajókba bé-menvén , 
és ki-jövén Szent Orfolya, az idők
nek alkalmatoísági - fzerént , meg 
nem fzönvén az Ifteni fzeretetre 
inteni a' Sz&zeket, mellyre minnyá-
jan úgy fel-gerjedtenek vók, hogy 
. kívánva kívánták, az igaz hitért, 
és az Itten fzerelméért, tulajdon 
életeket le-tenni. 

j . El-k&zelgetyén az-után az 
el-rendek ödő , Szent Qrfolya igen 
kőnyőrge az Iílennek, méltóztat
nék ötét jegyefivé tenni , az & 
Záfzlója alatt vitézkedő tőb' Szfiz 
Leányzókkal egyetembe. Minnyá-
jan az hajókban lévén, nagy ízél-
véfz támada a* tengeren , melly a' 
Sz&zeket Tiles partyára üzé, és a' 
Remis folyó vizébe ménének-^, 
mellynek igen mély vizei, és az ha
jókázáshoz alkalmatoffak lévén, 
Kolónia varasáig érkezének : ho
lott Szent Orfolya Itteni jelenésből 
meg-érté, hogy mikor, vifzfza-tér-
nének, ő , és a' tőb' Szüzek min-
nyáján azon helyen mártiromsá-
got ízenvednének. Szent Orfolya 
a' tőb' Szüzeknek ki-nyilackoztatá 
ezt az Ifteni jelenéit, és minnyáján 
nagy őrömet mutatának. Továb' 
ménének a' folyó vizén Bafzibáig, 
és ott ki fzállának a1 főidre, és egy-
gyfitc minnyáján békeíséges .. íére-

Ccc ccc 2 gec 
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get rendéivón, arföld&n mertének 
égéfz Rómáig, holott njeg-látogat
ták a' templomokat, és egyéb fzent 
helyek e c , igen nagy vigafztaiáíb-
kac vévén- lelkekben , és meg-erö-
•sődvén fzivekbea a' márcirornság-
•nak fzenvedésére, a' Krilius jésus 
fzerelmééix. El-rnenvén Romából, 
vifzíza térének Bafziieába , és ifmég 
be-menének az hajókba, mellyekec 
ott egy kevés ideig faadtak vala, 
és közel érkezének Kolónia vara
sához i, mellyet akkor az Hannus 
•íieva pogány népek meg-fzállottak 
vala, kik egéfz Franczia-orfzágban, 
és Német-orfzágban igen nagy ke
gyetlenséget tselekedcek vala. 

•6. Szent Orfolya mind a' tób' 
Szüzekkel egyetembe az hajúkból 
ki-fzálla a' földre, és meg-látván 
ókét azok a' pogány népek, reá-
jok rohanának , mint az éfaezet 
f'arkafok &' Bárányokra, hogy ókét 
rútul • meg - motskollyák , és mcg-
ferteztefsék: de mivel a' Szüzek 
igen eróílen óltalmazák magokat, 
SL pogány népek a' Kerefzcényeket 
igen gyűlölvén, fegyverekre, vetek 
kezeket , és olly nagy öldöklést 
tónek a' Szent SzuzekenT" hogy a-
zon a' mezon , mint a' patakok, 
úgy látfzott folyni a' Sz&zeknek vé
re. Méltó dolog meg-gondolni a' 
Szent Szüzek íziveknek változását, 
kik holott az-előtt igen livalkod-
tak, és nagy zendáléít tettek_s, 
hogy tiíztaságokac meg - oltalmaz
zák , de látván az-után, hogy ve-
fzedelem kívül maradna tiíztasá-

£ Tárfaival egygyűít élete 
gok , noha látták, hogy életektói 
meg-foízcatn inak .. mindaz-által ki-
vált-képpen való nagy kegyelem
nek- tartották , a' Kriílus jésusért 
meg-baln'i. Egy máft meg-ölelték, 
egy gyík a" máíikát biztatta , mond
ván: Majd meg-láttyuk egy-máU 
a' Kriíius Jésusnak tárfaságában.. 
Azonban oda érkezvén azok a' ke
gyetlen - népek, minden könyőrfi-
leteíség-inélk&l meg-ólik vala őket. 
Voltak némellyek , kik látván, 
hogy a1 többi meg-ólettettek, mint 
«gy bánnyák vala, hogy azok elöb* 
meg-láttyák az líienc ó náloknáL 
Némellyek, kik hólt fzámba hagyat
tak volt a' fokaság kózót t , kém-
fzerkették a' mint lehetett a' vité
zeket , hogy ;végeznék-el az ó ha
lálokat. Ha valaki közölök, afz-
ízony állati félelemtől viíeltetven, 
meg-fogyatkozott lelki erejében, 
mingyárc a' többi kőről vették ócet, 
és olly dolgokat mondottanak néki, 
hogy a' ki az elén félt az haláltól, 
azt kívánta , hogy a* többi előtt 
fzenvedne máruromsagot. 

7 . Akkor ízorgalmatoífan el-járc 
Fejedelmi hivatallyában Ditsőísé-
ges Szent Orfolya , minden felé 
futván, és a' tób' Szözeket eróf-
fen biztatván. Erőfsódgyetek - meg-
édes Nénéim, és Ótséiin, órfillye-
tek Kriílus Jésusnak válafztott Je
gyei! , emlékezzetek-meg, hogy más 
gazdagságot nem kivan moít tőle
tek a' ti Jegyefetek, hanem a' ti 
tulajdon véreteket, az okáért ne 
kéteikedgyetek azt 6-néki adni. 

Gon-



Szűz Sz. öríblyának Tári 
Gondollyátok-tneg, ho,;y majd az 
•o ditsőfséges házában ié.'ztek; majd 
örvendeztek az 6 édefséges tárfa
ságában, majd bé-mentek a1 ti II-
Tatoknak örömébe , Mennyeknek 
Orfzágába, holott mind érőkké 
ki mondhatatlan nagy ditsőíségben. 
Jéfztek. A' mo'ftani gyötrelem ke
vés ideig t a r t , de az jutalom , meí-
lyec azzal nyertek érőkké meg
marad-

&. Látván Szent Orfolyát a'ke
gyetlen pogány népek , meg-iímé-
Tek az Ö fzépségéről, és ferénysé-
géről, hogy ö lég-fóveb' volna 
xi egéfz Szüzeknek tárfaságában. 
Az-okáért meg- fogak ötét , és az 
Hadaknak F J - Generálifsához vi-
vék- Ki az h fzépségétöl meg
győzetvén 9 igen fokát igire néki-, 
és monda, hogy magának házas
társul akarná venniŐtec: és5 ha en
gedne, az ő akaráttyának , a' tőb 
Százéket, kik még életben -volná
nak , meg nem öletné- A' válafz-
ért , meliyet Szent Orfolya ada , 
igen meg-haragúván a' pogány Fe
jedelem , egy nyilat által lőve a' 
Szent Orfolya mellyen, kinek te-
íle a' földre efvén, meg-hala, a' 
lelke pedig Meny-orízágba az Ilién -
nek ditsőfséges fzine látására mé
né. Annyi leányzóknak fokasága 
kőzöl fenki életben meg nem ma* 
rada, hanem tsak egy Kordula ne
vű , ki az hartznak idején magát 
el-rejtette vala, de látván az-után, 
hogy az & táríai minnyájan márcy-

áivai egygyűtt éíete. 94V 
romságot fzenvedtenek, Illeni ma-
latzt áítal meg-vaftagittatván, má-
fodik nap ki jelenté magát, és di-
tséreteíTen 6 - is mártiromságot 
ízenvede. 

9. Nagy ájtatoíságot mutatnak 
a' Kereíztények ezekhez a' Szene 
Szüzekhez -, fó-képpen Szent Orfo-
lyához; melly igen illendő dolpgs 
mert igazán mondhatni, hogy 6 a' 
Kriftus Jegyeié, és o hozzá igen 
hafonlú vók egy dologban j mert 
a' mint Kriftus Urunk, jót akara 
tselekedni minden gyermekeknek, 
mikor Betlehemben ízületek, meg
engedvén o t t , és annak tartomá
nyiban , hogy mártiromságot fzen-
vednének Herodeftöl, és minnyá
jan üdvözölnének j úgy Szent Or
folya Szfiz - is , az ő tárfaságában 
Meny-orfzágba akará vezetni Britan
niának , és. a' kőrnyítl lévő tarto
mányoknak leányzóit, kik ő ide
jében fz&lettek. vala, és egy Mo
sok voltának ő-véle. Szent Or
folya , és az 6 Szűz tárfai, meg-fe-
•gétik halálok óráján azokat, a kik 
éltekben ájtatofok ó hozzájok, és 
meg - emlékezvén az ő mártirom
ságokról , nékik ajánlyák magokat. 
Ezek a3 Szent Szüzek mártiromsá
got fzenvedének, Kriftus Urunk 
fzületéfe-után,négv-fzázötven negye-
dik efztendó táján, Marcinián-us Tsá-
fzar idejében , Mind-fzent havának 
húfzon-egygyedik napján, az A-
nya-lzent-egybáz ugyan 3zon napos 
téfzen emlékezetet rolók. 

Ccc cec 3 Szent 
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Szent TEKLA Szűz élete. 
Szent Ambrut Doktor által fim-

mába. foglaltatott, 
I . Q Z e o t Pál Apoftol azt mond-

*3 gya: I . Cor. 7. >?•. 34. 39. Az 
házafságtalan afzfzony-állat, és a* 
Szöz-is azokra gondolkodik, a' mel-
lyek az ü r é , hogy fzent légyen te-
ftében, és lelkében. A' ki pedig 
férjhez ment , azokra gondolkodik, 
a' mellyek a* világé, mint teísék 
a' férjének- A' ki házafságra ad-
gya-is az 0 ízuzét, jól tselekefzik: 
é s , a'ki nem adgya, jobban tsek-
kefzrk. A' Szent Pál tanítását kö
vette Szent Tékía. Szfiz , a* mint 
meg-láthattyuk az 6 életében, melly 
igy vagyon. 

1. Midón Ikónia varasában 
Honofiferus házában prédikáüana 
Szent Pál Apoftol, más egy kő
iéi való házban egy igen fzép ter-
mecfi , de fokkal job ' erkoltsfi 
Tekla nevfi leányzó vala. Ezt a" le
ányzót az Annya egy Tamiats ne-
vfi ifiúnak akarta adni házas-tár
sul. Történek egyfzer, hogy Tekla 
az házának egygyik ablakán alván, 
hafgaetya vala a* Szent Pál prédi-
kállását, és az Apoftol ízavai* igen 
bé-hátának a* Szűznek füvébe, és 
gyókeret vérének ottan. Az-oká-
érc fokikor kezdé halgatni Tekla 
Szöz a' Szent Apoftel prédikátzió-
j á c , el-annyira, hogy eízébe vévé 
az Annya, hogy az Apoftol ízavai 

meg-váltóztatták volna akarattyáe 
az b leányának. Mivel-hogy Te
kla, ki az-elótt pogány volt , azt 
monda nagy bátorsággal , hogy 6 
Kerefztény volna; ki az- előtt férj
hez akart menni, azt monda, hogy 
inkán' kéfz volna életét el-vefz-
Eeni , hogy - fem ízözeíségéc. Az 
Annya ezeket a* dolgokat meg-je-
Ienté a' leánya Mátkájának, ki 
meg - tudakozván magától - is a' 
Szűztől, miért vetette volna meg
etet, a' váras Préfektufsához méné, 
és igen panafzolkodék néki, hogy 
így idegen ember j&tt volna a' vá-
Fasba, ki a' feleségeket el-válafztya 
az b férjektől; és egy új íftenc-
hoz bé azok-elkn az íítenck ellen, 
kiket az ő elejék tifztekenek-

3. E' volt az oka, hogy az A-
poftal rneg-fogactaték, és kegyet
lenfii meg - verettetek, és élecének 
vefzedelmében vala;, ha nem kiál-
totc volna , hogy néki ollyan pri
vilégiuma , és ízabadsága volna, 
mint a' Római Polgároknak, mert 
b Tzilitziának Táríüsából való: mind
az-által ki-vettetek a' várasból. 
Az-után meg-fogattaték Szent Te
kla : ki m g nem tagadván, hogy 
Kerefztény volna , és meg • akarná 
tartani fzftzeíségét, el-viceték, hogy 
meg-égettefsék. Nagy tázet gyúj
tanak , és nagy fokaság gyfile egy
be meg-látni, miképpen egy igen 

ízép 
J 
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feép leányzó 0II7 rectenetes halál
lal meg-akarna halni. A' tűznek 
közepébe vettetek e' Szent Szűz, 
melly ő - néki femmit nem arca, 
mert hirtelen az Égből nagy meny-
dörgéfek, villámáfok; zápor efsó , 
és meny-kőveknek le-búliáfi tárna-, 
dának, meilyek a'tűzet még-ókák, 
és mind azok, kik jelen valának, 
olly nagy félelemre, és rettegéfre 
jutának, hogy ide 's tova fzaladának; 
és Szent Tekla meg-Tzabadúlvkn, 
az Hónoíiferus házába méné, ho
lott Szent Pál Appftolc némely 
Kerefztényekkel meg - találá, kik 
hat egéfz napig imádkoztak vak 6 
érette : és minnyájan őrűlének, 
hogy őtet iáták. Szent Pál Apó
itól meg-kerefztelé. otet, és az hit
nek dolgaiban eléggé meg-tahitk. 

4 De bizonyoffan tudván, hogy 
a' Prefektus iímég ahoz az házhoz 
küldene, Szent Pál Apaitól el-mé-
ne onnan, és a' várasból, igen a-
jánlván Tekla Szüzet mind azoknak 
a' Kerefztényeknek , kiket ott ha-
gya. De jól-lehet minden ízorgal-
matofsággal éltének , kogy őtet 

" titkon tartanák, mindaz-által nem 
: fok napok múlva, egy gonofzSán

dor nevű ember meg-fogá őtec, és 
a' Prefektushoz vivé, ki látván , 
hogy femmi - képpen nem akarna 
férjhez menni, és álhatatoíTon meg
maradna a" Kerefzcény hitben, meg-

5 fzencentziázá őtet, hogy a'fene-va
dakkal óíetiefsék - meg Antiokia 

t varasában , az hová akar valamen-
: ni a' Prefektus. Aoa- közbe Sz. 
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Teklát egy Trifóna nevű afzfzony 
kezébe adacá, és el-jővén az el-ren-
deltetett nap, Teklát a' Játék né
ző helyre vivék, és egy igen ke
gyetlen nőítény orofziányt botsá-
tának 6-éllene, melly a Szent Szűz
höz közelgetvén , a' lábaihoz fekű-
vék, femmit néki nem ártván. 

f. Szent Ambrus Pfiípők igen 
tsudálkozik, meg-gondolván, hogy 
a'kegyetlen fene-vadak fzélidekké 
lőnek a' Szent Szűzhöz, és igy ízóll: 
Az elsó nöftény oroízlány, mellyet 
Szent Tekla Szűz ellen botsácának, 
nem tsak meg - bőtsüllé a' Szüzet, 
a' lábaihoz borulván, és néki fem
mit nem ártván, hanem példát-is 
ada a' tób' orofzlányoknak, med
véknek, és kegyetlen erdei bikák
nak, meilyek a' Szűz ellen botsát-
tatván kömyfil állottak, és aláza-
toffan nyalták a' lábait. Az erdei 
kegyetlen vadak kegyefségbe öl-
tóztenek, mellyböl az emberek ki
öltöztek vala: nem volt elég meg
éheztetni a' vadakat, és ingerleni 
a' prédára, hogy meg-ennék a' Sz, 
Szüzet, de azok femmi-képpen nem 
akarának ártani néki. 

6. Mellyet látván a' Biró, el
viceté Szent Teklát a' játék néző 
helyről, és egy mély verembe vet-
tété őtet, holott fok viperák, és 
mérges kígyók voltának. Mikor 
a'Szent Szűz a'veremben volna, 
le-fzálla az égből egy tüzes felhő , 
melly meg-Ólé mind a' viperákat, 
és a' t&b' kígyókat: igy Sz. Tékk 
ettől az harmadik győcrelemtől-is 
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meg-menekedék; a* mint a' más 
kettőtől, úgy-mint a* töztól, és 
fene-vadaktól meg-ízabaditotta: vók 
étet az Ur Iften. A' k&fség lát
ván a' nagy tsudát, és fő • képpen 
az a'nemes afzfzony, kinek némely 
napokig őrizéfe alá adacocc vók 
Szent Tekla;; kiáltani kezdenek; 
mondván: Nagy, és igen hatalmas 
a' Tékk Iftene , méltó minden 
tifzteletre , és inúdáfra , mivel
hogy olly rettenetes vefzedelmek-
t6i meg-ízabaditottas őtet.. 

. 7 , A' Eirő' félvén: a' kóíségtől , 
el-botsátá. Szene Teklát , és Trifőna 
aízízony a' maga házához vivén 
é te t , leányává, fogadá. Annak-
atánna el-menvén abból a' váras-
ijóljTzilitzianak Szeleutzra várasába 

Szent Márta Szűz élete. 
méné % holott Szent Tékía által 
fokán bé vévék a' Kriftus jésus hi
tét 7 és ottan e* Szent Szűz ízentöl 
végezé életét. Az Anya-fzent-egy-
ház , mid&n a'meg-haló embernek 
lelkéért könyörög, a' tő-b' imád
ságok között, ezt is mondgya,-- Ur 
Iften,. ki a* Szentséges. Tekla Szü
zet , és Mártírt r három igen ke
gyetlen gyötrelmektől meg - fzaba-
ditád r fzabaditsd - meg ennek lel-
Rét-is, és adgyad veled egygy5ttr 
örvendezni a'' mennyei jókbanuj 
Ámen, Az Anya-fzent-egy ház ern» 
lékezetet téfzen Szent Tekla Sz&z-
rÖly az 6 boldog ki-múlásának 
napján > melfy volt Szent Mihály 
havának aj-dik napján , Kriftus t í-
runknak 90-dik e&tendéjében. 

Szent MÁRTA Szűz éíeta 
jf Sx- EvangíMuiní>Mx ér nevezete? 

jMmok iráJtHt font-mába;foglal
tatott VUlégás Alfbnfius által. 

I , \ * Szene Márta Attyác Szi-
l \ rufnak,, és az Annyát Euká-

rianafc hittak,, kik nemeíTek,, és 
igen gazdagok voltának. O húga 
volt Lázárnak r és. nénnye Mária 
Magdolnának- Némellyek. azt ír
ják , hogy ez a' Szent Szfiz igen íí~ 
radotc > hogy Mária Magdolnát az. 
íftenhez meg-térittse ,. melly dolog; 
nem. kiífeb' a' tób' ditséretek kö
zött, mellyekkel méltán tilzteke-
tik: mivel-hogy 6 igen tifzta éle
tű Szűz lévén , ama pedig nyilván 
\a!6 biünöa aízízony - állat „ mind-

az-által nem utálta-meg öté t , lé 
meg nem tagadta attyahának len
n i ; sőt fzivébert igen fájlalván, az: 
őttsénefc rút gyalázatcyát, de fek-
kai inkáb' az Iftennek meg-hántá
sát,. gyakorta meg-látogatta 6t.ee,, 
és kegyes fzemekkel nézvén , igjgn 
in ta te ötét, hogy jobbitsa-meg|iz 
6 gonofz életét, térjen -meg az t-
ftenhez, tifzta életben fzolgállyon 
néki.. Gondollya-meg az Attyok-
nak, és Annyoícnak németségeket,, 
és jó erkölcsöket, kik tiízteíséges 
életet vifelvén, mind Iften előtt,. 
's mind emberek -el6t t kedvetek 
voltának. 

a-Vé-
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2. Végezetre reá vévé, hogy 

egyízer menne-el a' Kriílus Jésus 
prédikállásanak halgatására, mond
ván néki, hogy igen fzép ember t 
mindeneknél fokkal béítseb' be-
fzédében , igen kedves, kellemetes 
minden dolgaiban. Egyízer azért 
oda menvén Mária Magdolna, min-
gyárt meg-tére. Az Iíieanek Sz-
Fia azt mondgya: Matt. 18. y. 6. 
AT ki meg - botránkoztat egygyet, 
e' kisdedek közöl, kik én-bennems 
hifznek,. hafznosb annak, hogy egy 
malom k6 kőttefsék a' nyakára r és 
a' tenger mélységébe el-meritte£ 
sék. Mell'y nagy jutalmat ád az 
ílr Iften annak, kr oka , hogy az 
el-eíetc bfinös ember fel-kellyen r 

és peniteratziát tartson, fok helyem 
meg - jelentette az Iften a' Szent I-
rásban. Mmt-hogy Mária Magdol
na olly igen tifztátalan- bános aíz-
ízony-állat volt, ki gonofz példá
jával fókákat meg-bocránkoztatott; 
meg-térefc-után pedig, tifztaságos 
fzent életet vifékj és a' peniten-
tzia tartáfnak ízép fényes tüköré
vé lett:: nyilván való' dolog, hogy 
Szent Mártha Szűz igen nagy,, és 
kedves dolgot tselekedetc az Itten 
előtt, okot adván Magdolnának at 
meg - térésre , azért ki - mondha
tatlan nagy jutalmat, és ajándékot 
vett az Iftentól > az orők dicső
ségben. 

5. Szent Lukáts Evaugéíiíhi 
emlékezetet téfzen Szent Mártá
ról , mondván: Lucia. &. ^gvBé-
méne Jésus egy Kaftélybaj, és egy 

Sseatek Elete, 
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Márta nevi\ afzfeony-állat bé-íb-
gadá őtet az 6 házába, és ennek 
egy Mária nevű fictse vala , ki az. 
Urnák lábainái ülvén, halgattya 
vala-is az 6 igéjét. Márta pedig 
fzorgaltnatoskodik vala a' gyakor 
fzolgálatban. Akkor Szent Márta 
neheztels az őttse-ellen, vádolván 
ötét, hogy tsak az Urnák lábai
nál ülne. Jól meg-gondolván a" 
dolgot, úgy látfzik , hogy Márta 
meg-érdemli itt a' mentséget: merc 
o igen feeretvéíi Kriftus Urunkat,. 
olly igen kivánt néki fzolgálni, 
és kedveskedni T hogy nem bízván 
a' fzolgálókban, és ízolgákban, kik 
íökan vókak az 6 házában,, maga. 
fzemélye-ízerént kéfziti vala az ét
keket, és azt akarta volna, hogy 
az öttse hafonló-képpen tseleked-
nék , sőt az egéíz világ, egyéb dol
gokban foglalatos ne lenne, hanem 
tsak fzolgálnáj és tifztelné azt a" 
nagy Urat, ' ki az 6, házában vala, 
Ugy látfzik , hogy ez így lőtt vol
na y jól meg-gondoíván ar váíaízt, 
mellyet ada néki az Iftennek Sz, 
Ka , ' mondván : Márta,. Márta 
ízorgalmatos vagy, és íökakban tó-
rbábl. De egy a' fzfikséges , Má
ria leg-job' réfzt válafztöffc^ melly 
el nem vétetik tőle. Itt Üdvözí
tőnk azt adgya értésfinkre, hogy 
minden dolgok kőzött,, akár melly 
jók legyenek , de egy a' fz&kséges, 
tudni-illik mindenkor örvendezni 
az lítenneL 

4# Szent János Evangélifía - h 
emlékezetet téfien Szent Mártát-

Bááddá- rűl , 



94ó Szent Márta 
l ó i , mondván : jfoan. í r . Vak egy 
beteg Lázár Betániábó'l, Máriának, 
•és ennek nénnyenek Mártának—* 
Kaltéllyából való. Az húgai azérc 
Jésushoz küldenek,, mondván: l í 
rám , imé a' kit fzeretz beteg. Az
után meg-halván Lázár , és a'Jésus 
'Kriftus oda menvén, eleibe méné 
Márta, és monda Jésusnak: Uram 
ha itt lettél volna, az én bátyám 
meg nem hólt volna. De moft-is 
tudom , hogy valamiket kérfz az 
Idéntől, meg-adgya néked az Iften. 
Monda néki Jésus: Feí-támad a' te 
Bátyád. Monda Kéki Márta: Tu
dom , hogy íel-támad a' fel-táma
dásban az utolsó napon. Monda 
néki jésus: Én vagyok a' fel-táma
dás , és az élet: a' ki én bennem 
hifzen: ha fzintén m:g-hal-is él: és 
minden a' ki él , és én-bennem hi
fzen , meg nem hal örökké. Hi-
fzed-e' ezt? Monda néki:-Valóban 
Urára én el-hittem, hogy te vagy 
a' Kriftus. az élő Iften Fia, ki e* 
világra jöttél. Es mikor ezeket 
mondotta volna , el méné, és el-
hivá az őctséc Máriát titkon, mond
ván : A' Meíter jelen vagyon : ós 
téged hi. Az, hogy hallá, fel-kele 
hamar, és hozzája méné. Az-ucán 
Kriftus Urunk fel-támaíztá Lázárt. 

y. Noha a' Papi fejedelmek , 
nagy bántetés alatt meg-parantsol-
ták volna, hogy fenkibé ne fogad
ná házába a'Jésus Kriftuft, Joan. 
10. mindaz-áltaí Szent Márta az-
után-is bé-fogadta ó te t , és fzolgált 
néki. Senkivel íemmit nem gon-

Izűz é le te . 

dolván, -tsak .az Ur Jésusnak akart, 
kedveskedni.. Ez az oka, hogy a' 
.Zsidók aíkalmatofságot várván, a' 
Kriítus Jésusnak fel - cámadáfa 
Menybe menetele , és a' Szent Lé
leknek el jövetele után meg fogák-
Szent Mártát, Lázárt a' báttyát, 
és az ótcsét Szent Mária Magdol
n á t , és minden júfzágokat prédá
ra vetek- Annak-utánna Makfzimi-
nuíTal, és tób' Kerefztényekel egy 
feakadozott régi hajóba vivék-hajós-
mefterek nélkül, és az hajóhoz tar
tozandó efzkózők, és ízerízámok 
nélkül, a' Tengernek méllyére vi-
vék ókét abban a' rofe hajóban, 
és ott hagyák, hogy mínnyájan el
merülvén, oda veízízenek. 

-5- De az Ur Iften meg-tartá 6-
k e t , miveí-hogy az hajó, az literi 
Angyali által Vezettetvén, Máíifzi-
liába érkezek , holott a' váras népe 
látván az Mennek nagy tsuda-ré-
telét, (kéretettél lógadák öker, és 
órómeít halgacák az Iften Fiának 
a' Kriftus Jésusnak Evangéliumát, 
mellyet 6k nagy buzgósággal pré-
dikállanak vala , és egéíz Máízfzilia 
váraíá meg-cére az íítenhez: az-u
cán pedig Akvis nevű várasbéliek-
is meg-térének- Szent Lázár Máíz. 
íziliai Pufpók tón; Szent Makfzimus 
pedig, ki a' Kriftus hetven-két ca-
nitványi kózultgy volt , Akvis va
rasának lón Pftípóke. Szent Maria 
Magdolna egy pulztába méné, ho
lott egy barlangban harmintz efz-
tendeig líteni imádságokban , és 
elmélkedéfekben éjjel, nappal ma

gát 



Szent Márta Szűz étete. 947 
gát gyakorlottá. ^ Szene Márta Kriíius kinfierircáését olvaflá va-
Szfiz pedig.egy Mártzelia nev&fzol- la,, mikor oda juta, az hol a' Kri-
gáiőjával, egy magán való helyen 
egy Kalaílromat épite, és fok egyéb 
leányzókkal , kik oteE követni a-' 
karate , fok -eíztendókig fzolgála 
az líleonek. A' kegyelem tórvén-
nyében, az Iflennek Szent Annya-
atán, Szent Márta Száz vók első, 
ki fogadáft tévén, k6celezte magát 
az Kiértnek,. a Szfizefségnek meg-
tartására; és a' ki aízízony-állato-
kat gyűjtött egybe, hogy egy tár
fáságban (zolgáílyanak az Mennek 
a' Kalaftombanv Szent Márta_* 
meg-ólt egy sárkányt, i»elly fok 
károkat tőtt abban a1 tartomány-
fean_*i 

7 . Minek-utánna Szent Marta 
Szfiz Apátzai életet rendele r. fok 
ideig magát bé-rekefitvén a''Kata 
ftromfea 
órája,, roeliyet meg.-jel< 

ílus Jésus mondatta: Luc. a j . # , 
45. Atyám, a te kezeidbe ajánlom, 
az én lelkemet % Szent Márta ki-
adá lelkét az iílennek. 

8". Frontonius PöfpSk igen (zent. 
élecö ember,, rrrídón Pecragorika 
varasában Misét feolgálna» meg
jelenek néki egy Angyal, és mon
da: Meny-el a' Szent Márta teme
tésére,, ki mingyárt jelen lón a" 
Szent Szűznek temetésén. A' Dia
kónus : ki ei-éoekeke vak az Evan
géliumát T látván, hogy a' Piifpófc. 
igen fokáig várakoznék, azt gon
dóla-,, hogy el-alutt volna, vára-
étet egy darabig, de el-unván a' 
íbk vára-kazárt;, foga egygyik kar
ját a' Pufpoknek,, és í'el.-ferkenté 
ócet. Monda néki a'Szent Pufpök.j 

el - kózelgete az 6- halála Miért nem tűrhettél még egy-ke-
11 vet meg.-jelentvén néki _ vefsé í Eh moll Tatraskonkan vól-atraskonkan vól-

a' Szent Marci temetésén. az Ilten,. egy helyre viteté magát,- cam. 
az hol az Eget láthatná,. az - után Mennyen oda egy fzava hihető- Ke-
maga- elejébe viteté a' Kerefztet r refzcény ember y és hozza-meg né-
és a' Kriíius Jésus- kinfzenvedését " " ' 
olvaflatá ,- mellyet meg. • irt Szent 
Lukáts Evangéliíla, Innen véte-
tet az a' jú , és dicséretes- ízokás 
3' Kerefztények kózótt,, hogy né^ 
meüyek,. midőn haláloknak orájá,-
hoz közelgetnek, Kriíius Urunk
nak keferves kiníZL-nvédesét olva-
ílattyák.. Megjelenek akkor üd-
vózitónk Szene Mártának,, mond
ván r Jere nékem fzállás adó- fze-
relmo'am-, mert én-is fzálláft adok 
nékei az én Qrfzágomban. A'ki a' 

kem a' gyűríit , és- a' kefzcyákót 5 
mellyeket én ott hadtaan,. viízíza 
íietvén. A' kóíség, el- Hkle egy 
embert, és nyilván meg-tudák,, hogy 
úgy volna,, a' mint Frontonius. Pöf-
p&k monda, 

§.-. Jól-lehet terméízet-ízerént 5 
lehetetlen dolog, hogy egy embe
ri teli,, egyfzer 's mind kéc helyér* 
légyen,. mindaz-által az I-ften ereje , 
és hatainia-álcal,. meg-khet a' mint 
egyéb Szentekről is írják » -hogy 
egyizer "s mind két helyen-is vót-

Dáá ddd % t ak , 



Szent Martina Szűz, és Mártír élete. 948 
cak , az Iftennek nagy tsuda tétele 
akal. Szent Márta Szűz álul fok 
tsudákat tőtt az l l r Itten ; bizo
nyos dolog , hogy az a' Szene Szűz 
nagy fzóízbllójók a' bűnösöknek, 
hogy meg-(zabadúllyanak a' vétek
től , a* kik ckec fegécségíil hijják , 
Jti még icc e' fóldőn meg-fegétette 

Magdolnát az b öccsét. Az Anya-
ízencegyház a' Szene Marta Szfiz 
Innepéc fzenceii az ft ki múlásának 
napján, melíy vők Szent Jakab 
havának huízon - kilentzedik nap
ján , Kriftus Urunknak nyoltzvan-
negye. ik eíztendejében,Domkziánus 
Tsáízár idejében. 

Szent MARTINA Szűz, és Mártír 
életének fommája. 

^ mint d Somai Breviáriumhan 
találtatik. 

I . CJZenc Martina Rómában fzfile-
O ték tekéntetes nemzetből , 

az Attya Polgár tneíter volt; még 
kisded-korában meg-halának az ó 
ízűiéi, és Kerefztényi ájtatoSág-
nak buzgóságától fel - gyűladván, 
a' gazdagságokat, mellyekkel bő-
vőlkődik vala irgalmasságnak tsu-
dálatos tselekedetivel a' fi:egé nyék
nek ofztogatá. Alekfzándernek Fe-
jedelemsége-alatt, mid6n az hamis 
íítenekec imádni kénízerictecnék, 
azt az íízonyú nagy vétket nagy bá
torsággal meg-átkozá. Annak-oká-
ért egynéhányfzor igen meg-veret-
teték : vas körmökkel, tserép da
rabokkal meg-ízagactaték; igen é-
]es fegyverekkel minden tagjaiban 
meg-vagdalcaték, és forró olajjal 
roeg-kenectetik. Az-ucán pedig a' 
játék nézó helyben a' fene-vadak 
kózé vettetek : kiktől Itteni auda 
álca! meg-óltalmaztatván , a' nagy 
égó tűzbe vettetek ; de onnét - is 

csudálatos képpen sérelem - nélkül 
meg-ízabadula. 

2. Némellyek azok-kózűl, kik 
őtet kínozták, látván a' nagy csu
dáé , az Iften malafztya-ákal fegét-
tetvén, a' Kriítus hicét bé-vótcék y 
és nagy gyötrelmeket ízenvedvén, 
a" Mártiromságnak dicsőséges ko
ronáját , fejeknek el-vágásáva!, el
nyerték. A' Szene Martina Szűz 
kőnyórgéíi-által, nagy íóld indú-
Jl-íbk lőnek, és az JÉgnó! nagy meny-
dőrgéílel tüzek fzakadának-le, az 
hamis Méneknek Templomi a' 
főidre le-ornlának , és azoknak Bal-
ványi meg-eméíketének. A' Szent 
Szöz íebeiből néha téj vérrel jőct-
k i ; igen. nagy fényeftég , és gyö
nyörűséges illat ízármazott az ő 
teftéből. Néha pedig magas Ki
rályi Izékben a' Szent Angyalokkal 
láttatott jelen lenni az Illeni di-
tséretekben-

3. Ezekért a' jelekért, de ló
képpen a' Szűznek álhatatoíság'iért, 
inkáb1 meg - haragúván a' Biró 

meg-



Szent Bibiána Szűz > és Mártit élete. 
meg-parantsolá , hogy fejét ven
nék néki. Mfg-61. etetvén Szent 
Martina Szflz, és fzózat hallatván 
az Égből, mellyel a' Mennyei Szen
tek kózé hivattatik vala , egéfz 
Róma várafá meg-rémfile, és fokán 
a' pogányok közöl a' Kriítus jésns 
hitére meg-térének. Szent Marti
na Szűz, Első Szent Orbán Pápa 
idejében, ugyan az 6 tifzteíségére 
építtetett Szent-egyházban, a' Ka-

949 
pitolium hegyének végében, a' Sz. 
Konkordius, Szent Epilánius, és 
tób' Szem Mártírok telteivel, meg
találtatott , és ugyan azon helyen , 
az ő Szent-egyházát job', és fzeb* 
formára meg-épitvén , a' k&fségnek 
nagy egybe - gyűlésével, az egéfz 
varasnak nagy őrömére, ízép ren
des pompával helybeztetett a' meg
nevezett Nyóltzadik Orbán Pá
pa - által. 

Szent BIBÍANA Szűz, és Mártír élete. 
i .TJÍbiána Római Szűz, nemes 

Í J nemzetből fzületett Kerefz-
tényi bittel -nemeííeb' vók. Mt-
vel-hogy az ő Attya Flávián , hiti-
fzegett igen gonofz Juliánus Tsá-
{zár alatt, Préfektulságból ki-vet
tetvén, és ízolgai jegygyei béllye-
geztetve, a' Taurin vizéhez vite
tett , holott Mártiromságot [zen-
fedett. Dafíroía az Annya két 
leányával, elsőbben egy házba bé-re-
kefztetett, hogy éhséggel meg-ó-
lettetnének. Az-után nem fok fidő-
vel , ki vitetvén az Annya a' váras 
kivfil fejének el-vágását ízenvedte. 
Az Attya, és Annya halála- után, 
Bibiána, Demetria nénnyével egye
tembe minden jófzágoktól meg-
fofztattak. Aprodián a'váras Pré-
fektu(Ta,a' pénzen igen kapván,ezen 
Szüzeket igen üldözte, kiket em
beri fegétségtél tellyefséggel meg-
fofztottakat: tsudálatos - képpen I-
ftentől, ki az éhezőknek ételt á d , 

táplákattakot mikor eröíTebbek-
nek, és friffebbeknek látót volna 
lenni, igen tsudálkozék. 

a. Mindaz-által tanátsollya va
la nékik Aprodián, hogy imádnák 
a' Pogányok Iftenit. Azt mi vei-
vén, az el-foglakatott jófzágokat, 
a Tsáfzár kegyelmét vifzfza-nyerik; 
és igen jeles menyegzős házafsá-
gokat fognak nyerni- Ha pedig 
külőmben tselekefznek, tőmletze-
ke t , veízfzőztetéfeket , oítarozá-
fokat, fegyvereket, és- Tettenérés 
gyötrelmeket kell ízenvedniek. De 
a' Szent Szüzek fem ígiretekkel, 
fem fenyegetéfekkel nem gondol
ván , álhatatoíTon meg - maradtak 
az igaz hitben. Kéízebbek voltak 
inkáb' meg-halni, hogy-fem a' Po
gányok erkő'ltsivel meg-íertezcettet-
ni: és. a Prefektus, iitentelenségét 
igen álhatatoíÍQn meg - feddették. 
-Az-okáérc Demetria Bibiáriak. íze
méi-,.el8f,t hirtelen le-efvén, el-

Ddd ddd 3 nyű-



9 S Q Szent Bibiána Szílz » és Mártír élete. 
nyúgo-vék az Úrban. Bibiána1 Rvi-
finának, egy igen ravafz csalárd afz-
fzonynafc adaték Rezeibe, hogy 
meg-tsalattafsék : de 6 kisdedségé-
t&l fogva a' Kereízcényi • törvé
nyekre raeg-tanittacTáa, és fzfizef-
ségének virágát minden sérelem-
íiélkftl ciíztán meg-tartani akarván, 
6 magánál, eröffeb' lévén-» az ha
mis aízízonynak tneg-győzce intsél-
kedéíic, és a' Prefektus álnokságát 
meg-elözvén r el ker&lte a'gonoCzt 
tselekednL 

g.. Semmiben azérc elő nem. 
Hiehetvén Rufina; ki álnok befzé-
din kivfil, minden napokon, véré-
fékkel fanyairgacta' BibiánaE,. hogy 
fzent igyekezetécÓi d-fordítaná,, 
a' Préf'ekcus-is. reménységében. megr 
Esalatkozván 7 és. igen bánván T 
hogy Szent Bibiána ban dolgát el-
vefztette volna 7 az hóhérokkal me
zítelen vetkezceté őcec ,• és kezeit 
ofebpríoz k&tózcecé, és ólmtis oíto-
rokkal ming addig verettetni pa-
rantsolá, miglen a' lelkét ki bocsá
taná. Az 6 (zent teíle az ebeknek 
vettetvén , két nap fékütt a.' Tauri 
piatzon, mindaz-álcai egéízízen meg-
sartatacc ííteni csuda által. Meí-

ryet az-otán eltemetett étízakáft 
egy János- nev& tifztelendó- Pap a

l 

nénnye, ésannya temető helye rrael* 
let t , Litzinián Palotánál, holott ez 
felen való ideig egy templom va
gyon az o nevére Mennek ken. 
teltetve. Meilyet Nyóltzadik Or^ 
bán Pápa ízeb' formára meg-újí
to t t , és Szent Bibiána,. Demetria 
és Daffi-ófa telteit abban találván' 
a' nagy Oltár alatt dfzteíségeffea 
helyheztetce1. 

4. Tifzteletes Béria aze irja . 
hogy Szent Bibiána elsoobtn- Fau-
íztus nevű Prefektusnak kezeiben a* 
rfacotE vólc. Ez'tanátsolta néki , 
hogy imádná a-? Bálványokat •: és-
hogy atra veheűe ,- igen- nagy gyó*-
trekneknek föenvedéüvel fenyegeti 
vala ké t . De Szent Bibiána úgy 
meg felele néki, és olly dolgokat 
befzélie, hogy a' Prefektus el-hagy-
ván a.'' Bálványokat Kerefzténnyé: 
tóct,. és Mártíromságot feenvedetc 
a' Kriílus hkiérc. Szent Bibiána* 
igen- örfik,, hogy ezt a* nyereséget 
fzerzecte a' Knílus jésusnak, An-
nak-ucánna adatotc-meg ncki-is a." 
Mártiromságnak dicsőséges ko>-
roaája.. 

.Szent PUDENTZIA, e's PARASSED 
Szüzeknek élete. 

Métáit'v Ufuiírd', és Páfztor Pap ál
tal meg1- íratott* 

i.. OZeat Pudcnczia fefilecett R,o-
uj, mában * Pudens vókaz-At-

tya , igen gazdag, és fó-nemes em
ber, Szent Pál Apoítolnak tanít
ványa, az Annyának neve vó.'t Sza-
biaéh}. Szeat Pawíled Száz nén. 

aye 



Sz. Püdentzia, és ParaíTe 
•nve vak néki. Püdentzia az At-
cyácól, és Annyától meg-tanitta-
tQtc, kegyes; irgalmas, .és jóságos 
cselekedetekre. . Kik' e' világból 
ki-múlvkn , e' két nénék fok jő-
fzágoknak ; és gazdagságoknak ő-
rőkőfi tnaradknak: az-okáért azok
ból némely, réízt e'-adván, annak 
az árrác.a' fzegényeknek ofztogat-
ták. E' két nénéknek gyakor-
latofsága böjtölés, és fzfintden va
ló imádság vala. Ok vóitak oka,. 
hogy mind az .ók ízolgai meg-ke-. 
refztekettek , kik kÜentzven ha
ton vóitak. 

a. És mint-hogy Antoninus Tsk-
. fzkr, nyilván meg-parantsoka va-

ia, hogy a' Kereíztényeknek tem
plomi. ne lennének, az hol Itteni 
fzolgalatot pyih-án tehetnének: a' 
Szent Püdentzia házába gyűltek, 
és mianykjara Oltári Szentséggel 
ottan réízesúltek. Ez a' Sz. Szűz 
tartotta házában L Pius Pápát: és 
minderi. fzfikséges dolgaira gondot 
vifelt nagy fzeretettei. E' Szent 
gyakorlatofskgban magát foglalván, 
-ez életből az örök életre méné. 
Az 6 tette az Attya, és Annya ko
porsóikban temettetek, a' Priíztzil-
3a tanteremében. 

3. Mint-hogy Szent Püdentzia 
halála -után -is Antoninus Tsáfzár 
parantsolattyára, fok Kerefztények 
meg-olettectek a' Kriíius jésus bi
tiért i. a' ' kik el - futottak a' ke
gyetlen üldözőknek kezeitől, igen 
nagy félelemben , és fzorongatáfok-

,< ban vókak, Ez illyenek raeg-vi-

á Szüzeknek -élete: g ? í 
gafztaltattak Szent Paraffed Szőz-
ál tal».ki bé-fogadta azokat házába> 
és. .enniek adott nékik, .A'kik Ró-
máfaól ki-akartak menni, azoknak 
pénzt adott az-útra. A' kik bete
gek vókak meg-orvofokatta, és jó 
gondgyokot vifeke házában. A' 
kik meg - ölettettek az igaz hitére 
el-cemetce. A'kik fogságban tar
tattak enniek 'küldött nékik , és 
gondot vitelt fzükségekre. Tulaj
don házait, könyörögvén, Templo
mikká fzentekette, Első Pius Pá
pa - által. 
.•• 4. Ezekben, és egyéb jő-tsele-
kedetekben gyakorolván magát 
Szent Paraffed, és látván az Anya-
ízent-egyháznak igen nagy háború
ságit , üldSzéűt, és fzorongatáfit, 
nagy buzgósággal kónyörge , • az 
ilr íftennek: méltóztatnék 6 SJzent 
Felsége kivenni ötét e' világból. 
Meg - halgatk Itten az Ó könyörgé
sét , tekéntvén az b érdemes jó-
tselekedetire, mdlyekben magát 
fzüntelen gyakorlottá. Az-okáérc 
meg betegedek, és etzébe vévén, 
hogy el-kózelgetne az 6 halála, te-
íiamenLomot tón, hogy a' fzegé
nyeknek adattaísék 'az Ö júíia.-
ga , melly meg - maradott vala. 
Ezek - után meg-adá lelkét líten-
nek, hogy örvendezzen az ö jó-
tselekedetinek gyúmöksivel Men
nyeknek oiízágában. Az ö tette 
temettetek az attya, és annya, és 
Szent Püdentzia nénnye temető he
lyében , Antoninus Tskfzkr idejé-
bea, nagy tifztefséggel. 

5. Min-



95 z Szent Dorottya Szűz, és Mártír élete. 
if. Minnyájan azoky a' kik gaz* és. ParafTed Szfizek, kik gazdagok 

ttagok, ha el-akarják a' vétkekbe váltak, és fok alamifnát adtak; és 
eíhi való álkalmatofságot távoztat
n i , gondollyáfc-meg, hogy fzfikség, 
fok akmifnát adni: mert az Ur 
Iften igen fzoros fzámot véfzen ar
ról. Azért a' gazdagság v vagy órök 
Sdvófségekre, avagy örók kárhozat-
tyokra alkalmatosság léíz'en nékik. 
Ezt jól értették Szent Púdentzia, 

azért meg-menekedtek fok vétkek-
be efni vató álkalmatofskgtól: és 
fok jó tselekedeteknek érdemiért 
bé-vitettek Mennyeknek orfeágába 
az Iftentól r és meg - koronáztattak 
az órák dítsóségnek koronájával. 
Mellyet adgyora mi-nékünk-is az 
irgalmas Jíen , Ámen. s 

Sz. DOROTTYA Szűz, és Mártír élete. 
S&mt J/iiJoruf, Tzeiáriai Fit/if-

I/iuSy is Béda által meg-iratott. 
I. QZent Dorottya Kapadotzia tar-

O tQtnányábanTzezária varasá
ból való volt. Még leányzótska 
lévén , igaz. Kerefzcényi tselekede-
tekben gyakorlottá magát.. Okof-
sággalj.és vigyázáflal fok embere
ket igen felly&i haladott. Minnyá
jan y a'' kik ifinérték » látván ótet, 
dksóitettékazítrlftent, hogy olly 
tekélletes leányzót: teremtett lé
gyen,, kinek, ha nagy volt a* bóltse-
sége, nem kiíTeb" vók az alázato(: 

sága, ha nagy vők a* fzépsége, 
nem- kiffeb' vófc a' tifztasága; hon-
»ét az, ó bire minden felé ki-cer-
jede. Az Sdőben az Anya-fzent egy
ház igen kegyetlen fÚdózéft ízen-
vecl vala Dioklétziánus Tsáfzártól; 
kinek egy Szapritziiasnevö magához 
íiafónló kegyetlen ízolgája, halván 
hirét Dorottyának,, mingyárt Tze-
fzária várasáb3 méné , és meg-fo-
gatcatván, k' Szüzet, maga- elejébe 

víteté.. Áll vala Szent Dorotcya 
le-hajtott ízemekkel, de elméjic 
az Iítenhez fel-emel vén, imádko
zik vala. Monda néki a1 Tifztar-
tó :• Kinek hinak téged l Ki mon
da i Dorottyának. Monda ifmég 
Szaprkzius : En téged azért hozatta
lak ide, hogy mentsd-meg magadat 
a* rút gyalázaccól, mellyel bé-vá
doltattál a' Tsáfzámál , hogy te is 
pártos volnál : melly gyalázatból 
kÓnnyen ki-tifztkod magadat, ha 
az ó parantsolatcyára, áldozatokat 
céízefz az iíteneknek. Felele Szent 
Dorottya: Az Egeknek Tsáfzára 
nékem azc parancsolta , hogy tsak 
ótet imádgyam, és nem az lítcne-
kec , kik lem az Eget , fem a' föl
det nem teremtették, kéld-meg 
te magad,, atioldi Tsálzámak kell-e' 
inkái/ engedni, vagy az Egek Tsa-
fzárának ? Monda néki a'Tiíitartő: 
Tedd félre moft ez okoskodáít, ha 
jó egéfséggeí vifcíia akarfz térni az 
házadhoz, és tégy áldozatot az liter

nek-



Szent Dorottya Szí 
fieknekj más-képpen tselekedvén, 
kéíztittsed magadat a1 kinzáítónak 
el fzenvedésére. Felele Szent Do
rottya .* Én femmi-képpen nem aka
rom azt mivelni , a1 mit te paran-
tsoífz , és nem fokát félek a' kin* 
záíbktól, mellyekkel engem fenye
getik , mert kevés ideig, tártnak ; 
hanem azoktól a' gyötrelmektől 
félek, mellyek mind őr&kké meg
maradnak , mellyeknek prédául 
adatnám, ha rneg-tseiekedném» a.' 
mit te parantsolíz... 

2. Látván a tiíztartó a' leány
zónak áíhatatofságát} igen meg-ha-
raguvék, és meg-kőtőztetvéu ötec » 
magaffan fel-húzatá egy kerékkel,, 
és ott hagyá állani. Midőn a' Szűz 

'ollya'n múdonjátá magát lenni, és 
hogy minnyájan. ötét néznék, mon
da a' tirann-usnak: Ugy látom ,, 
hogy te 'csúfolkodni akaríz én-vé
lem r tselekedd-meg hamar, a'mit 
akarfz tselekedni,. és végezd-el az 
én gyótieimimet, mert egyéb-kép-
pen lehetetlen., hogy meg - láfTam-
azt, a' mk olly igen kívánok, Mon
da a' Tiíztartó ; Mit kivánfz te lát
ni? Felele a'Szent Szűz r Én kívá
nom- a' Kriftuft az élb Iftennek Fiat-

'*' Monda a' Tiíztartó' : Hol van sC 
, Knftus 2 Felele Szent Dorottya r 

lítensége-fzerént minden helyen va
gyon, embersége-ízerént pedgig. job-

i j-ei-fel&l ül az ó Szent Anyának 
Meny-orízigban,, és oct az Iften
nek minden javaival örvendez- ab-

; ban a5 boldog, hazában , holott fo-
l ha tél niatsen,, hanem feún-telen 
; Sscntck íl»te» 

z, és Mártír élete. t-fj 
való gyönyörűséges tavafz : ote 
mindenkor virágok, liliomok T és 
rósák vannak: Ottan eleven kút 
forráfokj és folyó vizek, mindért 
egyéb kívánatos dolgokkal találtat
nak , mellyekkel az igazak lelket 
mind &rőkké örvendeznek az Iften: 
táríáságában. Te mind ezekbea 
réfzesalnél,oh Szapritzias,ba Kerefz-
ténnyé lennel. Fék a' Tiíztartó, 
hegy némely Bálványozok meg ne 
fzeretnék azt az hazát,, mellyröl Do
rottya olly jeles dolgokat befzélle, 
és meg-ízunnének áldozni az Ifte-
'neknekr az-okáért eí-viteté onnét 
étet , és két afzízonynak ajánlá, 
kiknek egygyikét Krifztének , és a' 
máfikát Kaliíztének hittak. Ezek 
az Afzízonyok Kerefztények vol
tak , de a' gyötrelmektől meg - ret
tenvén , meg-tagadták vala a' Kri
ftuft. Ezeknek azért monda Sza-
pritzius- r Ti jól tudgyátok mennyi 
jót cselekedtem veletek , hogy el
hagyván a' meg-íeízittetetc ember
ben való hitet, az líleneknek ál
doztatok ; de fokkal nagyob'- aján
dékokat véfztek éntőlem,/ fia vég
hez vifzitek T hogy ez a' leányzó*' 
azt ' tseiekedgye, a' mit ti csele
kedtetek. 

3, A': magok hízókhoz vivéne 
a' Szent Szüzet ez a' két alzfzeny y 
eröífen kezdek hitegetni őcet, hogy 
úgy cselekednék ,. af mint ök cse
lekedtek} és oltalmazná-meg. éle*. 
tét; és gon-doiná-meg tni-kép'pm 
Md&zcetnénete' a,r Kerefztények ,, kik 
nem csak minden ' jóizágoktól,. h#-

Eee eee* m*aa " 



9>4- *2cöfc BorottyaS: 
siem életektől - is meg - fóízcatnak 
vaia: de a' Pogányoknak igen jól 
van dolgok. Felele nékik Szene 
Dorottya : JóHátízik, hogy ti nyo
morúk afzfzony állatok, és vakok 
vatcok,, mivel-hogy illy dolgot be-
ízélletek, és .cselekedtetek. Nyo
morult afzízony - állatok vatt-ok , 
inert á' teíti fosiáitól félvén, elriad
tátok az örökéletet: és vakok vad-
tok imádván a*Bálványokat, melly 
nyilván való vakság: mer t , ha jól 
ipeg gondellyátok, azok nem egye
bek, hanem kövek, iák , és rezek. 
Ha pedig .azokra tekintetek., kiket 
jelentenek, meg-láttyátok , hogy-
azok igen gonofz életű , minden 
vétkekkel tellyes., iftencetera embe
rek voltak j az-okáért azok - közül 
csak egy - is nincs "lílen ., mert az 
Iftenben ferntni vétek nem találtat
nánk. Hogy pedig ri az mondgyá-
tok , a' Kereíkényeknek roízSzúl 
vagyon' dolgok, de a' Pogányok
nak jól fia jól meg-gondollyá-
tok , efzetek.be vehetitek , hogy a' 
Kerefzténynek jól van dolga, és 
meg nem csalatkozik j de a' po
gánynak roízfzúl vagyon, és igen 
meg-tsalatkozik. Mivel-hogy más 
wilág-is lévén, a 'k i c'világon nyo-
morúságokat ízenved a' Kriftusért, 
annak örök élete , és öröme lé-
•fzen a' más világon , de a' ki e1 

világon gyönyörűségekben él , an
nak a' más világon örök vefzedel-
sase, és gyötrelme léfzen. 

4 . Ezeket mondván Szent Do-
t«ttya5 meg-válc©ztaeák eiméjeket 

zifz, és Mártír életé." 
az afzfzonyok, mondván: Ha tud
nók , hogy meg-botsátana nékünk 
a" Kriftusjésus, i'fmég Kereíztények-
ké lennénk, ha ugyan meg-kel-
lene-is halnunk ö-érette. Monda 
Szent Dorottya : El-hidgyétek azt 
minden bizonnyal, hogy íemmi do
log inkáb* nem tetízik az Ur Jé-
susnák, m i n t á z irgalmafság, és 
mennél nagyobbak a' meg téró bík 
nöfnek vétkei, annál nagyob' ir-
galmafságát mútattya hozzá. Mi-
dón Krifztéces, és Kaliíztes ezc hal-

• Iák, a' Szent Dorottya lábaihoz bo
mlanak , és íirván kerék ötec, kö-
nyörgene érettek az literinek. Sz, 
Dorottya nagy örömmel térdeire 
álla, és fel-emelvén fzemeit, és ke
zeit áz Égre , monda : Uram Iften, 
ki mondottad: Ezt eh. 33 , •&, \\, 
Nem akarom az iítentclennek ha
lálát , hanem, hogy meg-rérjen az 
iftentelcn az 5 máról , és cHyen, 
Ezech. í%. &> 30.. Térjetek-mtg, 
és tartsatok penicenczikc minden 
hamilságcokról •: és netn léiken rom-
jattokra az haroiíság. És hogy: 
LM. i^..y.j. Ói jm léfzen Meny
ben egy peniteaexia - tartó bűnö
sön, inkáb' 'hogy-íem kilenczven-
kilentz igazakon , kik nem Szű
kölködnek pemtenczia-nélkül. Kö
nyörgök néked, irgalmazz ezeknek 
a* két teremtett állatidnak , kiket 
az 'ördög ki ragadott volt a' ce nyit
jádból , vidd-viízfza Uram Őket a' 
ce' aklodba : emlékezzél - meg fc 
hogy érettek ki-öntötted tulajdon 
véredet. 

f. Mit 
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Szent Dorottya Szűz ,, és Mártír éíete. 
f. Midőn a' Sz, Szfiz igy imád

koznék , íme némellyek el-kfilde-
tének a' Tirannuílől,. hogy elő-hi-
ra'ak őket, kik. mikor eló-menének,, 
félre hivá őket a'Tüztartőyés' monda:, 
nékik :: Reá-vötcécek-e' Dorottyát„ 
hogy az Méneknek áldozzon ?. És; 
ók feleiének:: Magunk is meg-bán-
tuk,, a''mic tseiekedtfmk r és nagyot 
vétkeztünk ,.. őrök győtrelemnefc 
veszedelmére' vetvén magunkat „• 
hogy hamar' el-múlandó gyötrel
meket: el-kerulhetnénk. Midőn ezt 
failaná. SzapritzÍRisJ,megrfzaggatá. ru
háját dfihófségéberiy és- ordita mint
áz orofzlány- Az-utárc meg-parait-
tsolá' y, hogy egy nagy kementze 
tüzet, gyújtanának, és. hátra, kötöz-
setvén kezeket, a' két afzfzonynak, 
mind a' kettőit abba a'' tfizes ke-
mentzéfe tafzictatá. y ' kik kőnyör-
gének az Iítennek,, vegye kedves 
áldozatul az. ó> halálokat v és bo-
Esáffa-meg az. ő vétkeket:, és így 
meg,-válván: az Ur Jésus- Kriítuítr. 
mártiromságot ízenvedéhek.. Lát-
vku ezt Szent Dorottya igen őrü
lt:: a" Tirannus- pedSg. tsak nem; 
Hieg-húk dfihafségében;;, az;- o.ká-
ért mezítelen vetkeztetéőtet,, és ma*-
gaítau fel-huzatai a'csig^vali,, és. igém 
fecgyedenűlt meg,-kinzatá> őcet úgy 
annyira,, hogy az Ő> gyenge: telte
itek tagjai, ki: mozdulván helyek
ből:,, ide: "s tova: kezdenek fzakadoz-
n í y noha: őriknnek jaé t mutatta 
ax ortzájánv 

<?. K.érdá Szápri'tzius^.miérE' 6rűl'-
ne.plly nagy gyötrelemben iévén S 

95$ 
Felele. Sznnc Dorottya : én azért 
ór&lók,. hogy a'' melly lelkeket az 
ördög meg-fofztott vala te általad 
az Iftea orfzágától,. azokat viízfza-
vévé oda az Ur Iften én;«általam.. 
Annak - okáért én azc kívánom T 
hogy fzorgalmatoíTon kinoztas en
gem,.hogy hamaréb''leíreíTek azok
nak táraságában.. Akkor Szapritzius 
Mvetnekeket gyújtatván a'' Szűzs 
oldalaira, tartatá T melíyek a belső-
réfzekig égetek ötét.. De'mennél 
inkáb' nevekedtek a' gyötrelmek,, 
jmnál inkábf esufoka a." Szent Szöz. 
a''kegyetlen thaintm&z ki le-véteté 
onnaa ö'tet,, és; artzúí tsapdoítatá,, 
hogy olly nagy Őrömnek jelét ne 
mutatná.. Már a'' fzolgák,, kik ő-
tet kinzották,, el-fáradtak, vala, & 
pedig el nemi faradott: még, t6b* 
gyötrelmeket fzenvedni:,, sőt mi»-
denkor az. 6' fzivének nagyot)'1 6-
römét mútattya vala.. A' BinS nemi 
ízenvedhetvén továb'' az; ő- őrömét,, 
meg-parantsolái,, hogy a.'' feje- el-vá-
gatsék- örömeit hallá', a" fzenreir-
tziát Szent Dorottya,, nagy hálá
kat ad^án az: l l r Jesusoafc ,. hogy 
étet: immár az b menyegzőire-jc 
himv 

7- Egy Téofil'us nevűt törvény
tudó Doktor' v halván ..annak előt
te Szent Dorottyától,,.hogy á.']é'-
sus Kriítus. hazájában mindenkor 
liliomok:,, rő^ák „ és; gyömMcsők-
vólnmak ,-, monda; tsufoiás-képpers 
e'' Szent Szűznek,, mikor a>"feje léce
iére:, vitetnék:: Hallod-e.'' leányzó1 „ 
kérlek téged, , mikor a?' te JegJ/e."-



95 6 Szent Dorottya S: 
•fed hazájában léfzefz,, fcfiídgy né
kem a' rosákból, és a'gyümőltsők-
ből. Felele-Szene Dorottya: 6r6-
mell meg-tselekeízem •• az igaíság 
ízolgáltatásának helyére jutván , 
kére a" Szűz, engednék-meg, hogy 
imádkoznék egy - kevefsé ; midőn 
azért kónyórgene az Iftennek , egy 
igen fzép ifiatska meg-jelenék né
ki , három igen fzép rósát, és há
rom fris almát tartván egy edény
ben : kinek monda a' Szűz: Meny-
él Teofilushoz , és mondgyad az 
én rétiemről, hogy én meg - kül
döttem azt 6 néki, a' mit én-tő-
lem kért. Az-után el vágaték a' 
Szent Dorottya feje , és a' lelke 
Menyorfzágba méné. 

8- Azon-k&zbe, midón Teofiíus 
tsufolkodnék, és nevetkeznék , a' 
Szűz ígéretéről, és arról beízélle-
ne a' Tííztartó barátinak, imé meg-
jelenék előtte a' meg-nevezecc Izép 
ifiatska, és monda néki, hogy vé
le akarna fzóllani. Igen tswdklko-
zék Teofiíus nem csak fzepségén 
az ifíatskának , hanem az ö nagy 
fcókseségén-is: ki olly fzép rendelén 
tudná véghez vinni a' követséget; 
és fo-képpen mikor mondaná, hogy 
Dorottya, igéreti - fzerént akarván 
cselekedni, 6 küldötte néki azokat 
az almákat, és rósákat, az 6 Jegye
iének mennyei paradicsomából. 
Teofiíus el-vévé az ajándékát, és 
az Ifiatska el - rejcezék , bizonnyal 
meg-mutatván, hogy az Iften An
gyala volna. 

sűz, és Mértir élete. 
9. Meg-félemlék a' Doktor, és 

az-után kiáltani kezde, mondván.*. 
Bizonnyal a' Jésus Kriftui igazidén, 
és nincs más Iften 6 Szent - Felsé
ge kiviül. Minnyájan hallak ez 
igéket, a' kik jelen valának, éi igen 
tsudálkozának, mert jól tudták 
minnyájan, meily igen tért az-elótt 
Teofiíus a' Kereíztények ellen. A' 

' Tifztartó meg-háborodván e' tör
téneten, okát kérdé a' Doktortól, 
és 6 meg-mondá azt néki. Mind-
az-által igen meg-lényegété, hogy 
meg-óleti ötét, ha tóbfzőr arról 
fzóllana, és,hanem imádná azlfte-
neket. De Teofiíus Doktor tsak 
azt kiáltya vala, hogy 6 Kerefztény 
volna, és t&bfz&r nem akarná imád
ni a' köb&l, fából, és rézből tsi-
nákatotc lítenekct, kik süketek, 
vakok , némák , és femmi-képpen 
meg nem íegéthecik azokat, kik 
őket imái Igyák. 

10. Ölly b&itsen fzóll vala a' 
Bálványok ellen , hogy halván a' 
Pogányok íbkan Kerdixényekké a. 
karinak lenni: de Szapritzius,hogy 
azt meg-ellenzuné, látván a'Teofiíus 
álhatatofságat , ígen kegyetlenül 
rneg-tsigázeata 6r.ee, magaffan feí-
vonatván, a kezeit kereízt módra 
két felé huzata. Midón Teofiíus 
abban a' nagy gyötrelemben magác 
látná , monda: Moft bizonnyal Ke-
refzténynek mondathatom , mert 
a' Kereíztre helyheztettek eragem , 
a' mint az Ur jésus Krifttiííaí tse-
lekedtek. Az-után meg-parantso-
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Szent Zsuzsanna Szűz, és Mártír élete. 9^7 
Iá a' Biró, hogy bizonyos vas k&r-
mókkel - roeg-ízaggatnák a' teftét, 

-és midőn a' fzolgák az egéfz teftét 
meg-ízaggaccák volna, eí-annyira, 
hogy minden felól tsorgana a' vé
re , monda néki. a' Bíró;; Teofilus, 
kőnyóruly a" te teftedea, kinek 6 
felele : Szapritzius, kőnyorfily a' te 
lelkeden.'Annak-utanna a' Tííztar-
có azt parantsolá, hogy a' fejét el
vágják. Nagy örömmel fogada 
Teofilus az hálák, halakat adván 
a1 jésus Kriftusnak., hogy tizen

egy órakor hiván 6tet az 6 fzS!5< 
jébe, mindaz-által annyi jutáimat 
adna néki, mint azoknak, kik e-
géíz nap munkálkodtak : raert_9 
nagy a' mi Urunk líten&nknek ir-
galmafskga. Az Anya-fzent-egy-
ház a' Szene Dorottya Innepéc 
ízenteli B&jt e!6 havának hatodik 
napján , melly napon Mártirom
ságot {zenvedett, Kriftus Urunk
nak két-fzáz nyókzvan-kilentzedík 
efztendejében , Dioklétziánus Tsk-
fzár idejében. 

Sz. ZSUZSANNA Szűz. és Mártír élete. 
Jt Római Anya-J%int-egybá% Notá-

riujjji által meg-iratott. 
I . i ' Z t mondgya a' BSlts: Sap. 

l \ 7. -fi. 7 Kívántam, és érte-
Sern adatott nékem; kértem, és éa 
belém jócc a' bSltsefség lelke, és 
ídniyeb' b&tsöllóm azt az Orfzá-
goknál, és Királyi {zekéknél, és a' 
gazdagságokot femininek állítom 
ahoz képeft. Ugyara azont mondot
ta Szűz Sz.Zsuzsanna: mivel-hogy 
o a' Dioklétziánus Tsaízkr fiának fe
lesége lehetett volna, és az-után 
a' világnak Tsáfcárnéja , de azt 
femminek állitá, és meg-veté a' 
Jésus Kriftus fzerelméért. 

a. DioklétziánuSj-és Makízimiánus 
Tsáízkrok idejében, Gábinus nevfc 
Kómái Papnak, ki Kájusnak a' Ró
mai Pápának, és Dioklétziánus Tsá-
ízárnak attyafia volt, vala egy Zsu-
esanea aévü leánya igaz hazafság* 

ból fzoletetc, ki igen ékes terme* 
tű vala. Gábinus a' Deáki tudo
mányban, és Fiiofzofiában igen b&ks 
lévén, a' leknyác-is meg-tanká 
miad azokra a' miket tudott , úgy 
hogy egéfz Rómában nagy híre 16u 
a' leányzónak. Némellyek nemef-
ségéról ditsérték 6-tet, némdlyek 
az & gazdagságiért nagyra b6tsűl-
lötcék, egyebek pedig az 6 ízépsé-
gét a' csillagokig magafcaíták'•; de 
mindenek felett dicsérik vala az S 
éles elméjét, és mély tudománnyát. 
De még más igen nagy ditséretre 
méltó dolog találtatott 6-benne, 
mellyet az &dőnek- gonolz vólta-
miatc csak kevefen tudtak, tudni
illik , hogy ó kitsinségét&l fogva 
igen ájtatos Keíeíztény volna. 

3. Ifroérte Zsuzsannát Dioklécziá-
nus Tsáfiár, és mivel-hogy Makfzi-
muft, avagy Makfziíiukiuft fiává f o 
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958; Szent Zsuzsanna í 
gadta volt, Zsuzsánnk néki akarta 
adni feleségül, mert annak akarván 
adni az Imperiumat, kelé, hogy 
Zsuzsanna-is az 6 jo erkóksiért, és 
ditséreces; maga - vifeléséért méltán 
Tsáfzkrné lehecne.. Annak-okkért 
a" Tsáfzár Klaudiuít az attyafikt 
Gkbinushoz a' leányzó Attykhoz:. 
kúldé,, hogy ízóllana néki e' dolog 
felöl. El-menvéra Klaudius, mondai 
Gábinusnak :• Boldog vagy te,, mert 
s'Tsáfzár Zsuzsannát a' te leányodat,, 
az 6 fiának Makfzimiknufnak akar
j a adatni •• az-okáért gondod légyen 
area,, hogy ez dolog, hamar véghez. 
mennyem. Felele: Gábinusr Megr 
mondom a'Bátyámnak Kájus Pkpk-
mak,, és, a'LeányamitakZzuzsanná.-
nak „ és. az.-után valafzí adok- Mi
dőn azért Kájus; Papa,, Gábinus;, és. 
Zsu.-sunna egygyfict lévén ez. dolog
ról' befzélgetnénck, mondaZsuzsan-
na;,Tifztelet£S, Bátyám Urami,.és. édes; 
Atyám,, én Kcrefzté'nv vagyok,, Ke~ 
itefzaány atyáktól (zülettem,, ésono-
kája vagyok a' R.őmai Pápának» kii 
Feje, és. Mellére: az: egpíz. kerefztény-
ségnekj.rnitmondanánakaz emberek, 
faa én egy kegyetlen, pogány hoz mea-
mék házas-társul?.1 holott meg ma
gatok-is- meg-utákátok a*Tsiízárc. 
atyátok-fiinak lenni,, mivel oily 
kegyetlen d fihóíséggcl űlílózi a" 
Kereíztényekec. Mondóra azért,, 
Hogy én íein ahoz a' pogányhoz „ 
fein pedig más emberhez, tbha nem 
megyek, házas-társul,, mivel-hogy 
a2 Iílemick ízen teltem., az én: ízfi--
2eíségenict. Monda néki Kájus 
p i j a i , és, Gibiuus az. attva ^ £dcs 

Izuz, és Mártír élete. 
leányom-, tartsd-meg ,, a' mir Fogad
tál az éló iftenraek.. 

4.. Annak-utánna Klaudius a* 
válafzért méné,. és ar népet kivíü 
hagyván, tsak 6 maga méné-bé az: 
házba. Azon-köztje. Kkjus Pápa-is. 
oda érkezek, és Zsuzsanna-is fehn-
lévén , Illeni, és, lelki dologról 
kezdenek igen édesdeden, befzél-
getni , úgy - annyira hogy Klau
dius Kereízténnyé lón , és az-u-
Éán az: 6 félesége,, és két fiai ha-
íónló-képpen tselekedének. Dia-
klétziknus nem győzvén várni a' 
válaíztj, el-kűldé. Makfzimuft-is a,* 
Klaudius ötcséc, hogy lát.-,á-meg 
mit végezett volna a'Báttya azhá-
zafság,felöl. Makízimusoda mervén 
az hol Kkjus Pápa,. és Klaudius az 
Ó> bkttya Zsuzsannával egyetembe 
valának,, 6-is. haíönló-képpm meg-
tére, és Kereízténnyé Ion , mint 
a" Bkttya. Monda Kájus Pápa:: 
Mind ezeket a" Zsuzsanna Szűz kő-
nyöirgéliért térítette - meg, az Uc 
líten., Minek-elótte.' a''Szent Pápa 
ezeket m.eg-ke>'ef/.teke volna, egy
néhány nap bójtoheté őket,. és 
az-után, rrieg, - kereízi elé, és Misét: 
izoSgálvkn,, a'' Krillus. Szent Telté-
véli meg,-ildoztatá okét- kz^k az 
ujjonnani ízűkxctt Kerjízténytk» 
a" Szent Kájus p,4pa lábaihoz bo
rulván,, azokat nagy órómmel meg,~ 
tsókoiák.. Sz-Z tEsunnának-is igen 
kóízÓnék,, hogy az lít.'n ajándékát 
Ó-általa vócték volna : és. minnyá-
jan hálákat adának a" miden júk 
ízerzó/ének az. Hz jésus.Krilusnafe. 

El-te-



Szent Zsuzsanna Szűz, és Mártir élete. 
Eí-telének nsmeiíy napok, melh/ek-
6en ezek az új Kerefztények, az 
Hit dolgaira , és ágazatira ineg-ta-
•nictatának, és fzenc cselekedetek
ben fogialák magokat, • úgy - minc 
.bojtöiéfek'ben, imádságokban, .ala-
misnáikod'ásbán, el adván joízkgo-
k a t , és az krrác a' fzegényeknek 
ofztogacvlu. Minnykjan a' G'ábi-
nus Pap házába gyűltek éjjé!, és 
ottan Zsólcárokot, és Dicséreteket 
éraekelcek az II r Jésus Kriítus tifz-
tefségére. 

5. Nem fok ideig lehece titkon 
«z dicséretes dolog: mert Dioklé-
tzikmisnafc értésére -adaték egy go-
noíz Arriízius nevfi emberr által, ki 
gondolván, hogy az-klcal magának 
.kedvet nyerhetne, meg-jelenté, mit 
cselekednek yala a' KLereízcények. 
A' Tsáfzár retcenetes-képpen cneg-
liaragúván ez dolgon , egy Július 
aevü 'kegyetlen pogány fejedelmet 
kűlde oda fok fegyveres vitézek
kel, az hol egybe gyökek vala a' 
Kerefztények; hogy azokat mind 
a tömleczbe rekefztené. Mellyet 
Július meg-cselekedvén , azt pa
rancsaik Dioklétziánus, hogy Gkbi-

. nus^, és Zsuzsanna a'leknya a'töm-
letzben tartaííának, és a' többi ölet-
teffenek-megj kik meg-égectetvén 
mámrom,ságot fzenvedének : Kk-
jus Pkpkn kivfil, ki az-után iízen-

' re-fett mártíromságot. Annak-u-
tánna némely napok el-teívén~_s, 
meg-paraflt'.-olá a' Tsáízkr a' felesé
gének Szeréna Tsáízáménak, hogy, 
Zsuzsannát vinni a' maga hkzábajés 

9?$ , 
igyekeznék el-hitetn'i véle, hogy ta
gadná-meg a1 Kriítuft , és menne 
az 6 fiához Makfzimiánushoz házas
társul. A' Tsáfzarné a* -maga ha
zába vivé Szent Zsuzsannát, és mi
vel-hogy titkon maga-is Kerefz-
tény vala , tsak magán fzólla néki, 
a' Kriílus Jésus eróffitsen-meg té
ged, oh fzép leányzó. Midón Sz. 
Zsuzsanna hallá a' Jésas nevét th\e3 
monda: Hálákat adok az én Uram
nak íftenemnek, mert 6 hatalmas 
minden helyen. Egygyütt mara-
dának egynéhány napokig a' Tsá
fzarné, és Szent Zsuzsanna, minden
kor hálákat adván az literinek , és 
tifztelvén őcet énekekkel s és imád
ságokkal. 

6". Az-után Dioklétziánus Tsa. 
fzár á" Feleségéhez kűlde, akarváts 
meg-érteni, mire vótte volna ma
gát Zsuzsanna. A'Tsáízárné aztize-
né néki, hogy Zsuzsanna femmi-kép-
pen nem akarna arra hajolni} 
a' mit t61e kivannak; annak-felet-
te illy tanácsot-is ada, mondván: 
Mivel-hogy £ Tsáfzkr fiihoz neat" 
akar menni, íemmit frah: kellene 
véle gondolni, mert vannak tóo* 
nagy renden lévő leányzók, kik 
közöl könnyen válafzthat Makfzimi-
ánus feleséget magának. Ezeket 
étrvén Dioklétziánus, ízólla a' fiá
nak , mondván,- fin nem akarom s 
ttogy mondafsék az én Udvarom
ban , hogy eröfzakkal vettem né
ked egy leányzót az házamba;. az-
okáért bocsásd vilzfza Zsuzsannát az 
Attya házáhpZj és az-után roiveld 
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f6o Szent Zsuzsanna 1 
azt, a' mi néked tetfzik. Szene Zsu
zsanna vifzfza-vitetek az 6 Attya 
Gábinus hazahoz a' Tsáfzár népe 
stkal. Efzébe vévé a' Szent Szöz, 
mit akarnának véle tselekedni éj
jel az Actya házánál; az-okáért 
bé-rekefzté magát egy kamarába , 
és a' földre borúiván , fegétséget 
kére az llr Jésus Kriftustó], fzaba-
ditaná-meg ötét a' vefzedelemtől , 
mellyet néki akarnak vala tseleked
ni. El-méne Makfzimiánus véghez 
vinni gonofz fzándékát, és bé-nien-
vén a kamarába; egy Angyalt láta 
Zsuzsanna mellett, ki nagy fényét 
sjégtöl vala kőrny&l vétetve.' Az 
ifiú igen meg - félemlék , és nagy 
arettegéffel ki-méne a' kamarából, 
és abból az házból, és elö-befzéllé 
a' Tsáízárnak, mit látott volna oc-
tan. Monda néki Dioklétziánus: 
Ezek a' Kerefetények bűbájos ba
bonás bofzorkányok. Az-után egy 
kegyetlen vak - merő baráttyának 
Kurcziusnak azt parantsolá, men
ne-el, és látná meg, minemű, lá
tás válna az., üda méné Kurtzius, 
de nagyob' retregéíTel cére-vifzíza, 
hogy-fem M.ikízimiánus. 

7. El-múlván az écfzaka, Dio-
klétziánu- azt parantsolá egy gonofz 
fzentség-tóró Matzedonius nevű if-
tentek-n embernek , menne a Zsu
zsanna házához, és tétetne áldoza
tot vé;e JZ illenek nek , avagy őlec-
né-meg öcec. Bé méné Maczedo-
íiius a Gábinus házába, és ki-k Sí
dé Zsuzsannát a'kajruirájíból, és ol
tárt csináltatván > arra heiyhezteté 

zűz, és Mártír élete. 
a'Jupiter Báivánnyát. Mikor a'Báf-
ványt meg-látá Szv Zsuzsanna, fel-
emelé fzemeit az Égre, és kőnyőr-
ge az lítennek , venné-el azt előle 
ne látnák az ő ízeméi azt a' pokol
béli ördögöt. Matzedonius fzor-
galmaztattya vala a' Szüzet, hogy 
imádná a' Bálványt, de ö annál in-
káb' könyörge az lítennek, ven* 
né-el azt az utálatofságot 6-előle. 
A' Bálvány el-rejtezék, és Matzedo
nius monda: Meg-győzött téged 
az aranyhoz való kívánság, de kő-
ízönóm néked , mert a' Jupiter 
aranyas képét el nem loptad vol
na , hanem ízeretned az líleneket: 
Felele Szent Zsuzsanna: Sőt az én 
Iíteném egy Angyalt kfilcle, ki el
vété előlem ezt az ördögöt, hogy 
a' fzemeimet bé ne motskolnám , 
annak fzentség - törő utá.atos lá
tásával. 

8. Az-után Matzedoniu; nak egy 
fzolgája érkezek oda, ki monda, 
hogy a' Jupiter képe a' közel való 
piaezon , cellyeísé^gcl bé-vagyon 
a' sárba keverve. Matzedonius úgy 
meg-haraguvék ez dologérc, hogy 
maga tulajdon kezeivel rmg-r;>g:id-
ván a' Szűznek ruháit, rútul meg-
ízaggatá , és artzúl csapdosván 6-
cet, Loual-is igen meg-veré. Szent 
Zsuzsanna hálákat ada a'Jésus Kri-
íhrnak , hogy méltó lőtt vúlna azt 
a' gyalázatot fzenvedni az ö ízerel-
tréért. Matzedonius pedig nagycib' 
d&hofséggel bé-telvén, kiáka men
nél inkáb' 'ehece , hngy tenne ál
dozatot Zzuzsaana az ll tentknek, 
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Sz. Rufina, és Szekonda Szüzeknek,és Márt. élete. 961 
mert, ha azt nem miveli, mingyárt 
fzérnyö halállal meg-őleti őtet. O 
pedig menda, hogy foha áldoza
tot nem akar tenni, hanem tsak 
az Ur Jésus Krillusnak. Maczedo-
nius minden dolgot értésére ada 
Dioklétziánusnak , ki azt parantso 

'lk, vkgják-el á'fejét Zsuzsannának 
sl' maga tulajdon házában, és úgy 
tselekedének. Az 6 Szent téliét 
bócsöleteffen tetnetteté Szeréna Tsá-
fzárné az Alekfzander tzinteremé-

ben. Ugyan azon nap Kájus Pápa 
Misét fzolgála abban a' czinterem-
ben a'Szenc Zsuzsanna Szűz, és Már
tír tifztefségére. Az Anyaszent
egyház emlékezetet téfzen e' Szent 
Szűzről az 6 Mártiromságának nap
ján , melly volt Kis Afzfzony ha
vának tizen-egyedik napján, Kri-
ftus Urunknak két-fzáz kilentzve-
nedik efztendejében. Dioklétziánus 
Tsáfzár idejében. 

Sz.RUFlNA, és-SZEKONDA Szüzeknek, 
és Mártíroknak élete. 

Sommába faglaltatott ViUigás .41. 
fonpíns - által. 

I . "Ollfina, és Szekonda nénék ne-
f v mes nemzetes leányzók vol

tak, Romában fzulettettek: az At-
ty oknak neve Afzterius, és az An-
nyoknak Aurelia volt. Történek, 
hogy Válériánus, és Galiénus Tsá-
fzároknak üldözésében, fok Kerefz-
tények Mártiromságot fzenvedtek 

-Romában. Az-okáért Armentár, 
és Verin ez két nénéknek jegyefí 
meg-tagadák a' Jésus Kriftust, a' 
gyötrelemnek félelme miatt ? és a' 
pogányok réfzére állának. És meg 
nem elégedvén tulajdon lelkeknek 
el-vefetésével, ugyan azon gonolz-
ra akarjáK vala Venni az Iften fzol-
gálóit. A' Szent leányzók, hogy 
el-fuffanak ez nagy veízedelemtöi, 
ízekerekre rakák drágáb marhájo-
Jtat, és Toskánom feíé in.dulan.ak, 

Sxeatek tleic. 

holott attyoknak némelly jófzági 
valának. Mikor az ők Jegyeli meg
érték ez dolgon, meg-jelenték Agé-
fzila Grófinak, és mondának: Tégy 
igazat, és óltalmazd-meg az Mé
neknek tifzteíségét: mert a' mi 
jegyeíink Rufina, és Szekonda azok» 
nak meg-utálására, és a' mi megszé
gyenítésünkre meg-vetettek min
ket, és Toskánon felé mentek, hogy 
otcan nagyob' fzabadsággal imád-
gyák a' Jésus Kriftuíi, kit ők igaz I-
ftennek vallanak lenni. Mikor Agéfzi-
la ezt meg-érté, fegyveres népet vön 
magához, ésutánnok menvén, elére 
őket a' Flaminiai útban. Vifzfza-ho-
zá a" várasba őket, és Június Pré- ' 
fektusnak kezébe adá, mondván: 
Ezek a" ízentség törő leányzók, 
meg-utálván-a5 mi Tsáfzárinknak 
parantsolatít , nem akarták a' mi 
Iften inker imádni, hogy egy me^-

Ffí fiF • fefcic-
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962 Szent Rufina, 
fefzktetetc embert imádgyanak: és 
el mentek volt Romából, az ök 
Jegyefeknek akarattyok-elíen. Én 
ucánnok menvén , hivata!om-fze-
réric viízfza-höztam őket: és téged 
illet immár meg-irihii őket. 

2. Június tómletz'be téteté Ö-
ket, egy-máftói el-válaíztván. Har
madik napon fzóila Rufinának, és 
monda : Te nemes fzemély lévén , 
miért téfzed magad olly alá-valóvá, 
hogy jobnak iriled ledni tömletz-
ben fanyargattatni, hogy-fem fza-
badon lévén a' te férjeddel örven
dezni. Felele Rufina: Ez cömletz-
nekj és kötőzéfeknék vége léfzen: 
és efzközök léfznek engemet meg-
fzabaditani a' tömletzcoí, mellynek 
íbha vége nem léfzen. Monda a1 

Prefektus: Hadd - el ez hiuságos 
vélekedéfeket, és imádgyad az lite
rieket , és órvendezhetíz a' te jegye-
feddel, és fok efztendökig élhecfz 
ö-véle. Felele Szent Rufina: Te 
két hafzontalan dolgot tanátslafz 
nékem , és harmadikot bizonyta
lant igirfz. Elsőbben azt akarnád, 
hogy én áldozatot tennék az Mé
neknek , mellyec , ha én cseleked
ném, lelkemet el-vefzteném. Te 
azt akarnád , hogy én teíti-képpen 
gyönyörködném Jegyefemmel. In
nét következnék, hogy el-vefzte
ném a' fzfizefséget, és kivált-képpen 
való koronát, melly adatik a' fzfi-
zeknek. Te azt ígéred, hogy fok 
efztendökig fogok véle élni, melly 
kétséges, és bizonytalan dolog : 
mert te nem tudod, és én íem tu-

és Szekonda 
dom, ha élunk-e' holnapi napon. 
Monda a' Prefektus: Meg-fzunnek 
a' befzédek, mikor reád jönnek a' 
gyötrelmek. Es meg - parantsolá , 
hogy oda hozattafsék Szekonda 
hogy látván a' nénnyét győtret-
tetni , félvén, hogy ö-is hafonló-
képpen meg-kinoztatnék, áldoza
tot tenne az Iftenneknek. Mihent 
Szekonda oda vitetek, Rufina me
zítelen vetkeztetek , és igen ke
gyetlenül meg-verettetek , és ofto-
roztaték. 

3. Mikor ez dolgokat lácá Sze
konda, fel-kiváltván monda a'Pré-
íektusnak : Mi dolog ez iftentelen 
gonofz ember, miért az én néné
met ditsöségre méltóvá téfzed, és 
azon dits&ségtöl meg - fofztafz en
gem ? Ha te kínoztatod ötét, mi
vel-hogy Kereíztény , és nem akar 
az Ifteneknek áldozatot tenni: én-
is Kereíztény vagyok, és az Ifte
neknek áldozni nem akarok. Ha 
te azt gondolod , hogy én gyen
gén1 vagyok , és nem fzenvedhe-
tem a' kinzáfökat, a' mint ö , te 
meg - tsalatkozól: mert mikor én 
erőmben meg-fogyatkozom, az én 
Uram Jésus Kriííufom erőt ád né
kem , az én kívánságom - fzerént, 
mellytöl viíéltetem, ö-érette ízen-
vedni. Felele a'Prcléktus: igazat 
mondafz abban, hogy minden do- , 
logban hafonlö vagy a' nénédhez,. 
és meg-érdemled meg - verettetni, 
oítoroztatni, és gyötrettetni, a' 
mint 6 : mindaz - által bolondab' 
vagy te ö nálánál, noha mind a" 

ket-



Szüzeknek, és Mártíroknak élete. 9Ő3 
ketten bolondok vattok. Monda Kriftus Jésus kivált-képpen való 
Szekonda: A' néném, és én nem nagy jutalmat ád; olly nagy bo-
vagyunk bolondok , hanem mind 
ketcen Kerefzcények vagyunk; és 
az igaz hitért gyötrelmeket fzen-
vedni kéfzek vagyunk. Mert men
nél nagyobbak léfznek a' gyötrel
mek, meííyeket a' Kriítusére fzen-
vednek a'Kerefzcények, annál na-
gyob1, és drágáb' koronájok lé-
ízen Meny-orfzágban. 

4. Monda a' Prefektus: ha azt. 
akarod, hogy bóltsnek, és okófnak 
tartsalak cégedet, kérjed nénédet, 
hadgya-el nseg-ákalkodott vakme
rőségét : és mind ketten imádgyá-
tok a mi Iíleninket: és házafod-
gyatok- meg Jegyefitekkel. Jelen 
vala ottan Agéfzila, ki 6ket meg
fogta vala , és monda: Nem lehet* 
hogy ezek meg - házafodgyanak , 
merc a' fzentség - törés , mellyet 
miveltek a' mi Ifteninknek meg-
utálásában, méltatlanokká töcte_s 
őket azházafsá;. e Szekonda; 
Te méltatlanoknak mondafz min
ket férjhez menni, mint-hogy Ke-
refztények vagyunk, mintha mi 
azt kivánnók ? hidgyed bizonnyal, 
hogy fzazefségben-is meg-akarunk 
maradni, mint a' Kriftus hitében : 
mert illyen módon inkkb' fz-erec-
tetunk a' Jésus-Kriílustól; ás na-
gyob' ditsöség adatik nékfrak_s 
Mennyeknek Qrfzagában. Akkor 
monda a' Prefektus: Mi iéfzen ofz-
tán, ha a1 fzuzefséget el-vefzcicek , 
akaratotok-ellen? Felele Szekonda: 
Ha eröfzakot téfznek rajtunk } a'. 

ízuságnak fzenvedéséért. Job az
ért veréíTel, oftorozáífal , köve-
zétTel, tűzzel, vaflal, és akár mi
nemű gyötrelemmel, kinozeas min
ket ; alkalmatoíság léízen, hogy 
nagyob' ditsöséget nyerjünk. 

f. A' Biró mind a' két Szüzet 
egy fetét t&mletzbe vecceté: és hogy 
nagy fuftót tsinállyanak büdös ga
néjt égettete ottan, melly bé tölt
vén a' tómletzet , holott a' Szent 
Szüzek valának, nem tsak b&dös, 
és unalmas fzagot nem botsátott; 
hanem meg-ujitotta, és er&ffitftte. 
ízagláfokat. Annak-felette a'töm-
letznek nagy fetétsége el-enyéfzék, 
nagy fényefség j6vén az égből. A* 
Prefektus az-után ki-véteré &ket a', 
tömletzb&l, és mind a' kettőt_s 
egy nagy réz fazékba téteté, melly 
teli volt olajjal, annak-utánna tü
zet gyújtata alája, melly két egéfz 
óráig éget: és a' Szent Szüzek 
minden sérelem nélkül maradának. 
Mind ezek tudtára adatának a Pre
fektusnak, mellyeken ó igen tsu-
dálkozék: mindaz-ákal inkáb' ke
gyetlenkedvén , a' réz fazékból a' 
Tiberis folyó vizére viceté őket, 
és egy nagy követ köttetvén nya
kokra, azon vízbe bé-vetteté. A' 
Szene leányzók mint egy fél-óráig 
jártak a'vizén, el nem merülvén: 
és végre a' viznek babjaitól a1 part
ra vitetének: és a' ruhájok fzáraz 
vala, mintha a1 vizben fem vókak 
volna. 

Fíf fff % 6. Eze-
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6. Ezeket is mind tudtára adák 

a' Prefektusnak , ki igen'csudálkoz-
ván, monda Agéfzila Grófinak: A-
zok a' két leányzók , kiket hoztál 
én-hozzkm , vagy nagy boízorká-
nyok, avagy igen aagy Szentek. 
Te adtad őket az én kezeimbe; 
én vifzfza adom néked. Itillyed 
halálra őket, avagy ízabaditsd-
meg, a' mint néked inkáb' tetízik. 
Agéfzila ki - viteté ókét Romából 
egy erdóbe , holott mind a' kettő
nek fejét véteté: és a' télieket a' 
vadaktól meg - étetni ott hagyatá. 
Azt az erdót egy Plántilla nevű 
Kómái fo-aízfzony birja vala, ki 
látá álmában ez két Szent Szűz 
Mártirokot, igen gazdag ruhák
ban öltöztetve, és drága gyöngyök* 
kel, és kövekkel meg-rakott ko
ronákkal meg - koronáztatva , kik 
mondának néki: Plántilla vesd-ki 
immár fzivedből az hamis Ifteneket, 

és ne imádgyad azokat ; hanem 
hidgy az Ur Jésus Kriftusban, hogy 
jutalmat végy tőle, a' mint né
künk vagyon. 

7. Ha meg akarod tudni, hogy 
mi vagyunk, meny-el a' te erdőd
be , holott meg-találod a'mi.telte
inket : és kérünk tégedet, temesd-
el azokat. Mingyárt odc méné 
Plántilla , és a' Szene Szüzeknek 
telteket egéfzfzen találá. Imádá a* 
Ur Ittent, és meg téré a* Kriítus 
hitére. És ugyan azon helyen egy 
koporsót tsináltata a' Szent Szüzak 
telteinek , holott némely efzten-
dőkig vólcak el-temettetve. Az
után üdö folytába bé-vitettek a' vá
rasba Kon (tántiniána Szent-egyházá. 
ba, és tifztefségeíen temettettek. 
Ez Szent Szüzek Marciromságot 
fzenvedtek, Kriítus Urunknak 25-2. 
efztendejében, Válériánus , és Ga* 
liénns Tsáfzárok idejében. 

Szent PIROSKA Szűz. és Mártir élete. 
A'Római Notáriufok által fommá-

ba foglaltatott. % 
x. QZent Piroska Romában fzüle-

O ték Nemes Atyáktól. Még 
tizen-három eízcendős lévén, öreg 
volt kereízcényi okoísággal. Meg
látogatta a' Szent-egyházakat, mel-
lyekbe a' Kereíztények egybe gyöl-
tenek imádkozni, és az hitnek dol
gait meg-tanólni. Mellyben a' Pa
pok Szent Misét mondottak, és a' 
Kerefztcnyéket a' Kriítus Szent 

Teftével mind meg-áldoztatcák. A' 
Római Imperiomat Máfodik Klau-
dius Tsáfzár igazgatya vala, ki erre a* 
méltóságra Kriítus Urunknak két 
fzáz hetven - két eíztendejében e-
melteték. Ki, noha az hadaknak 
íbglalatoísági-miatt, mellyeket vi-
felt a' Görögök-ellen, és a' Római 
Birodalomnak egyéb ellenségi • el
len, olly igen nem üldözhette a' 
Kerefzcényeket, a" mint üldözték 
az-előete való Tsáfzárok; mindaz

által 



Szent Piroska Szú 
által mindenkor meg-fogatott né-
meílyeket , és rettenetes - képpen 
meg-kinoztatá őket. 

<z. Az 6 kegyetlen fzolgai meg-
fogák. Szent Piroskát-ís a' Szent
egyházban , midőn imádkoznék, 
és nem tekéntvén az 6 nemes nem
zetére , nagy kikltáűai} és zend'j-
léffel, meg-kötózve vivék ötét a' 
Tsáfzár elejébe. Ki rníngyárt az 
Apolló Templomába viceté otet» 
hogy áldozatot tenne néki , és i-
mádná azt. De Szent Piroska mon
da : En tsak a' Kriltus Jésust imá
dom, és nem akarom imádni A* 
pollót, kinemlften, hanem órdőg, 
A' Tsáfzár fokfzor arczul tsapdos-
tatá 6cet, és meg-parantsolá, hogy 
a.' tómletzbe vinnék, a' gonofz-tc-
vó népek közé. Hozzája méné
nek az 6 Anya, és Annya, igye
kezték a' Bálványok imádására for
dítani öteo, de nem lehete. Né-
mellyek fzépen kérték ötét , né-
mellyek pedig fenyegették, hogy 
meg-változtathatnák 6 - véle igye
kezetét , de 6 mindenkor álhata-
tosbnak mutatta magát lenni. Sót 
mennél nagyob' volt azoknak dfl-
höfsége , annál - inkáb' meg - eröíi-
tette magát az 6 Jegyesének a' Kri
ltus Jésusnak hitében , ki fok An
gyalokat küldött meg - látogatni, 
és vigafzcalni öté t , és ótet erődí
teni a' ditsöséges koronának el
nyerésére , melly Meny-orfzágban 
-el-kéízittecett volt néki, A' Szent 
leányzónak fzive meg-erösódék, 
az által a' vigafztalás-által, a" nagy 

;, és Minit élete. 9éj 
gyötrelmeknek bátorsággal való 
fzenvedésére: mivel-hogy íeg-ot
tan igejn kegyetlenül meg-verette
tek. És, noha a* kegyeden vité
zek minden erejeket meg - mutat
ták az ő gyenge teftetskéje ellen , 
tellyefséggel meg - fzaggatván , és 
vérében kevervén azt, az é lelke 
mindenkor kéízeb' vók nagyob' 
gyötrelmeket fzenvedni az íftea 
fzerelméért, 

3. Ugy látfzék a' Tirannusnak, 
hogy egy gyenge leányzó ollyan. 
kegyetlen gyötrelmeket el nera 
fzenvedhetne ördögi praktika nél
kül. Az-okáért gondola, hogy, ha 
olajjal meg-kennék a" tettét a' Sz&z-
nek, el-vefztené erejét annak a*' 
mefterségnek: tellyefséggel meg-
keneté ótet forró olajjal, melly i-
gen nagy fajdalmát ízérzete néki, 
mivel a forró- olaj bé-menvén a' 
teliének mélly febeibe, a' belső ré-
fzeiglen hatott. Az-után meg-pa
rantsolá* a1 Tirannus, hogy vilzfza-
vinnék a' tőmletzbe, és három nap 
után a' Játék néző helyre viceté 
ótet, az hol a' kegyetlen vadakkal 
fzaggattatták a" rabokat , az egéfe 
kófség elótt. Óda vivék a' Szent 
leányzót, bé - tellyefedvén rajta a' 
mit Szent Pál mondotc: i.Cor-4-
tf. g. Tsudájára Jóctfink a' világ
nak , és az Angyaloknak, és az 
embereknek. Az Iftennek cetliéit, 
látván a1 Mircirokac fzenvedni az 
ó fzerelméért, és az emberek ör
vendeztek, látván azokat a' kegyet
len vadaktól el-fzaggactatni. Oda 

Fff fíf 3 vitet-
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vitetvén Sz. Piroska Szűz , imé egy körmökkel meg-fzaggattatá , új fe. 
kegyeden orofzlány méné elejébe, beket adván a' régiekhez; az-után 
Azok', kik a' játékot nézik vala , tüzes kemencéébe vetceté ótec; 
azc gondolták, hogy rningyárc da- de a' tfiz meg nem égeté ótec, 
rabonként fzaggarná Ótet; és mon- igy akarván az Iften, had lácnák-
dának egy-máfnák: Imé mit nyer- meg, hogy noha meg-engedi az 6 
nek azok, kik a' meg-fefzittetett Szent Martint kínoztatni, a' nem 
Kriftusnak vallását tartyák. Job' azért volna, mintha meg nem fza-
né'künk , ha meg-tartyuk a'.mi ré- badithatná őket, hanem, hogy na-
gi törvényfinköt, Jupitert, Satur- gyob'dicséségec adgyon nékik, és 
nuft, és a ' tób'Méneket imádván, meg - ditsöitefsék azokban. Lát-
Azon-kózbe, midőn az orofzlány a' ván a'Tirannus, hogy Szent Piros-
Szözhoz közelgetett volna , mint 
eg'y fzelid juh , az 6 lábaihoz bo-
rúlá j mellyet látván a' Pogányok , 
meg fzégyenűlének a' Kerefztények 
pedig, kik jelen valának , igen 6-
tólének. 

4. Nem lön ez elég a' Tiran
nus duhőfségének meg-elégitésére, 
sót inkáb' kegyetlenkedvén , ií-
még a' rabok tömleczébe víteté ő-
tet 3 és ott három nap éhtlen tár
ta. Az után ki hozaek, hogy ujab
ban meg-kinozcaffa otet, és á csi
gára kötöztetvén, minden tagjait vas 

ka minden gyötrelmeket meg 
győzne, fejét véteté néki, igy az 
6 lelke a* Mártiromságnak dicső
séges jutalmát el-nyervén, a' teíle 
el-temettetek Oltiai útban a' Ke
refztények által. Az ó Márrirom-
ságának fzenvedéfe vók Boldog 
Aízíkony havának cizen-nyókzadik 
napján , Kriftus Urunknak két-ízáz 
e'ztendejében , a' meg - nevezett 
Tsáízár idejében. Az Anya-lzent-
egyház ugyan azon a' napon tcízen 
emlékezetet felöle. 

Szent APALÍN Szűz, és Mártír élete. 
AWkftándrhri Dzems PftfpSk, és 

T~efzáriai Eu'zebius által /ani
málja foglaltatott. 

I- \/|í<:)<':>n Áéczius Tsáfzár igen űl-
l \ i dőzné az Anya-ízent-egy-

házat, egy gonofz kegyetlen Ti-
rannuft kölde Alekfzándriába, nagy 
dfihőfséggel fildőzni a' Kerefzcénye-
kec. A' többi kőzócc r»eg - íb-

gattaték egy Öreg lcánnyzó, kit A-
palinnak hittak, ki mindenkor nagy 
fzenc életet vifeivén, abban a' va
rasban mindeneknek jó példát a-
dott. Minck-uúnna meg-fogatta
tok, hitcgvtni kezdek ótec, hogy 
imádná a' Bálványokat: de ö fem-
mi-képpen nem akarván azt csele-
kedni, minden fogaic ki-vonarákő-

néki, 
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néki, itzonyú nagy fájdalmáé ízen- fzabadsagából, ki mindeneknek II-
vedvén. De mivel-hogy még-is ál- ra , meg-cselekedhetni, Annak-
liatacoífoa meg-marada az igaz hit- okáért azt mondgya Szent Ágóíion 
ben : egy nagy tüzet gyújtanak , Doktor,, hogy mikor oívafluk Sám-
és igen ienyegeték ótet, hogy ab- fonról, ki magát meg-óke, vagy 
ba vecik, ha áldozatot nem téfzen 
az Méneknek. 

1. Egy-kevefsé gondolkodék a' 
Szent Szűz, az-után nagy hirtelen 
ki - fzalada a' fzolgáknak kezeiből, 
és maga bé-ugrék a' tfizbe, holott 
mingyárt meg-hala, és el-ége. Min-, 
nyájan kik jelen voltak el álmél-
kodának ; Mert Szent Apalin Szőz 
ízorgalmatosb-' volt magát halálra 
.vetni a' Kriílus Jésus fz.erelméért, 
hogy-fem a' Pogányok meg-akar
ván ótet ólni. Ez a' Szenp-Szöz 
fzófzólló az íften elótt a' fogak fáj
dalmi - ellen. 

3. De itte'n Szűkség efzönkbe 
vennünk, hogy meg-ólni magát, 

..maga akarattyából, mint Sámfon, 
úgy magát a' tűzbe vetni 3 mint ez 
a' Szent Szűz tselekedék, közön
séggel ízólván, fenkinek nem fza-
bad: mert fenki nem ura a' maga 
ragjainak , és életének, de az Iíien 

némely afrfzony állatokról , kik 
hogy meg-tartanák tífztaságokat, 
azont tselekedték; úgy kell érte
nünk , hogy a' Sz. Léleknek kivált
képpen való fugallásából mivekék 
azt. így Szent Apalin-is, mivel
hogy az Iftentól adatott fzabadság 
néki, midőn gondolkodnék , mit 
kellene tselekedni; nem tsak nem 
vétkezett magát a' tűzbe vetvén , 
az hova a' vitézek bé akarják vala 
fitet vetni, sót jeles nagy dolgot 
tselekedett, fzivének nagy erőfsé-
gét meg-mutatván. Hogy ez igf 
légyen, nyilván látfzik, mivel-hogy 
az Anya-fzent-egyház meg fzenteli 
az o tifztefségére , az & Mártírom-
ságának napját, Bojt elő havának 
kilentzedik napján, melly volt Kri
ílus Urunknak két-fzáz őtven-ket-
tédik efztendéjében, Détzius Tsá-
fzár idejében. 

Szent PETRONILLA Szűz, a'Szent 
Péter Apoftol leánya élete. 

Ugyan ezen Szent Apoftolnak tanít
ványa Martzelius-által fórumába 

foglaltatott. 
J. CZen t Petronilla Romában lé-

>3 vén , igen rj'-iéz betegség
be esek. Egyfzer néraellyek a' Sz. 

Péter tanítványi kőzfll az afztaí-
nál yalának magával Szene Péter
rel évén az ő házában, kik kőzött 
.vók Mártzellus, ki ezt meg-irta, a' 
mint tulajdon fzemeivel látta: más 
egy Titus nevű canitvány-is oit lé

vén » 
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vén , monda Szent Péternek: Mi 
az oka, hogy te annyi egyéb be
tegeket * meg - gyógyítván tsak ár
nyékoddal is, mindaz által Petro-
niliát a'leányodat, ki ina-fzakatt 
beteg, meg nem akarod gyógyita
lai ? Felele Szent Péter Apoítol: 
Tudgyad bizonnyal, hogy hafznos 
néki a' betegség. Ha ízfikség vol
na , hogy mingyárt meg-gyógyit-
tatnék, 6 neki-is találtatnék or-
vofság az Iftennél, mint más egyéb 
betegeknek ; melly dolog, hogy 
mindendknél nyilván légyen , aze 
akarom:, mingyárt meg-gyógyul-
lyon, és fel-kelvén, fzolgállyon az 
aízt'Ihoz. Ezt mondván Szent Pé
ter Apoftol, mingyárt a' leánya 
Petronilla meg - gyógy úla, mintha 
foha beteg nem 16tt volna, és az 
aíztalhoz ízolgála, a' mint az Attya 
parantsolta vala. El-végezvén az 
ebédet, meg-parantsolá néki Szent 
Péter, hogy ifmég az ágyba men
nyen , és légyen beteg mint az e-
lótt, Az-után abban a' betegség
ben marada egy darab ideig , melly-
ben igen Iftenféló lőn, és némelly 
fogyatkozáfok nélkül, mellyek_s 
ekai voltának az 6 betegségének: 
és nem tsak magának nyeré-meg 
egéiségét, hanem más betegeknek-
is az ó imádsági - által. 

2. Igen ékes termetű, nemes 
erkóltsö, eízes, és kedves kelle
metes leányzó vala Szent Petro
nilla. Az-okáért litván ótet Flak-
kus GrófF, nagy íb-ember Romá
ban ? igen gazdag, cs tekéntetes 

. Szűz élete. 
nemzető; olly igen meg-kedvelj 
ótet, hogy látni méné ótet az Há
zába , feleségfii akarván venni ma« 
gának , fok vitézeket vivén maeá-' 
v a l , mintha tsatára kellete vúlna 
menni. Mikor a' Szent Szfiz meg
érté az ifiú akaraetyát, monda né
ki : Mire valók, oh Flaktze, ezek a' 
fegyveres vitézek egy gyenge, és 
erőtlen afzízony-állatt ellen ? A' ki 
valamelly leányzónak kedvét akar
ja kerefní, hogy magának házas
társul vegye, kéréíékkel, és aján. 
dékokkal ízokta azt magához é-
defgemi, nem erölzakkal, és ret-
tegtetéíTel. Mindaz - által, ha azt 
akarod, hogy én a' te feleséged le
gyek rendeld azt , hogy éa-hozzám 
némelly bétsöletes afzfzonyok, és 
leányzók jöjjenek , kik három nap 
velem legyenek, méllyek után en
gem vigyenek a' te házadhoz, nem 
úgy mint egy fzegény leányzónak 
áliapottya kivánnya, a'mint én va
gyok , hanem a' mint a' te tekén
tetes Nemzetednek nagy voltát il
leti. Igen órűle Flakkus ezeken 
a' fkokon , és mindgyárc úgy csele
kedik , a' mint néki Petronilla 
monda. 

3. A' Szent Szűz bőjtöléfek-
ben, és imádságokban toké az bá
rom napot, könyörögvén az literi
nek , fzabadicaná-meg ótet attól a' 
veízedelemtól, mivel ö Szent-Fel
ségének ajánlotta vala az 6 Szözef-
ségéc, és fogadáft tőtt vala, hogy 
foha férfiac n!»n akarna meg-ifmér-
ni : és azért ne engedné 6 Szent-

Felsé-
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Felsége, ríogy Flakkus, akarattya leányzók, kiket Fíakkus köídőtt 
ellen "tselekedgyék 6 véle , mert vólc, hogy a' JegyeíTel lennéűSk, 
aintsen nagyob' kívánsága-^ is;r« és étet az* házához vivén, tifztel-
áz íften'nek tőtt fogadását bé-teí- nék a'menyegzöben, e'Sz. "Szfiz-
lyefiteni. Harmad-napon Szent Ni- nek hólt teftét tifztekék, és az 
kodemus Pap méné 6 hozzá, ki • el-temetésre késérték. Az Anya-
Misét fzolgálván, Szent Petronil- fzent-egyház Szent Petronilla Szöz 
lát a' Kriftus Jésus Szent Tettével napját fzenteli az 6 halálának nap-
meg-áldoztatá, mellyet nagy áj- ján, melly Pünkösd havának utól-
tatofsággal magához, vévén, a'nyo- só napján vők, Kriftus Urunknak 
ízolyába méné, és lelkét az Iíten- 98-dik efztendejében, Domitziánus 
nek adá. Azok az- aízfzonyok, és Tsáízár idejében. 

Szűz Szent ROSÁLIA élete. 
A* mint az á Innenire rendeltetett 

Solofmában találtatik. 
I . OZen t B osália Szitzilia orlzágá-

w3 ban Panormum nevű varas
ban fzfiletett, az 6 eredete a' Nagy 
Károly Tsáfzár magvából próbál
tatik lenni. Ez a' Szent Szfiz, kő* 
zel negyven mély-íőldnire, Kviíz-
kvina hegyére, maga egyedfii ha
zájától mefztze-távozván, az Attya 
.házának gazdagságit, világi gyö
nyörűségit , és a' Szitziliai Királyok 
rokonságából, és jó akaratyokból 
fzármazandó Királyi méltóságra_s 
nienendöségének reménségét, meg
utálván, rectenetes nagy kö-fzik-
lás hegynek darabofságát válafztot-
ta magának: holott egy barlang
ban , mellynek tsak egy fzoros lyu
ka látízott lenni,-nagy bátorság
gal alá-ízálla, olly igyekezettel, 
inellyet ottan a' kö-fziklára moft-
is látható bőtökkel fel-irt, jnond-

SieBtíi Elete. 

vánr En Rosália , Kvízkviniaí Szí-
nibáldus Urnák leánya , az én U-
ram Jésus Kriíluíbmnak ízerelmé-
ért, ebben a' barlangban lakni el
végeztem magamban. Ezt az iráíl 
mindenkor ízeméi.-előtt forgatván 
ez a' Szent Szöz, az 6 életének el
rendelt formáját, mindenkor mé
lyebben bé - oltotta fzivébe; és az 
Ifteni malafztnak, és kegyelemnek 
jeleit, az 6 tiíztaságos ízSzeíségé-
nek gyönyörűségit, nagy érem
mel ajánlotta az iftennek. 

I . Ebben a' fold alatt lévő kő-
fziklás barlangban, magának, és 
a'világnak meg-halván -y és a' Jésus 
Kriftusnak el - temettetvén , hogy 
tsak az egy Iftennek élne, éjjel, 
és nappal lappangott: magára vi
gyázván , kivált-képpen az Atyai 
Fejedelemségnek helyeiben, hogy 
ne taláro meg-iftuértetvén, házá
ba, és hazájának várasába viízfza-

G gg SgS vicét-
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Vitetnék éíetében. Az ördögök
nek meftsrséges iatseíkedéfit, kik 
a' kemény. életnek unalmát, és a 
pufztának rettenetes voltát, fzivé
nek, gondolatiba elegyítették} ke
ményen magát öldökölvén, vas-
lántzal, vigyázáfokkal, és a1 pufz-
ca földön való háláíTal, nagy erős 
fzivel meg-győzte, a1 mint az ö ré-
.gi képei meg-rryitattyák. Es mint
hogy minden emberi fegétségtól 
meg-fofztatott e' földön, meg-eróf-
fitetett Mennyekből az Iftentól. 
Az irgalmas Iften , ki az ő Szentéit 
meg-vigafztallya, és meg-koronáz-
za; Angyali gyönyörűségekkel 
Ibkízor vigafztalta, és örvendez
tette Őtet. 

3, Annak-tttkana Szent Rosá-
lia, Mennyei tanáts-által, a' Kviíz-
kviniai barlangból, ifzonyatosb bar
langba méné lakni Peregrinum he
gyére, melly közel három mély-
fóldnire vagyon Panormum vara
sától, hogy mennél nehezeb' har-
tzot tenne önnön magával, az 6 
Atyai Házának látáfa-rniatt, annál 
ditséreteíTebben , a' Világ gyönyö
rűségének meg-utálásáért, győze
delmet venne. Azon a* hegyen, 
bal-kéz felől egy titkos barlang va* 
la , mellyben minek-utánna az ó 
tefte meg-találtatott volna, meg-
jelenék látható - képpen egy ódat-
jövő embernek, és monda , hogy 
az volna' az ó Peregriniai tzéllája , 
holott életének fok idejét töltötte. 
Itten Szent BLosália, mint a' kő-
ízikla hafadékiban nyögő galam-

osália élete. 
botska, a' Mennyei dolgoknak el
méik edéíívei gyönyörködő^ az_s 
Iftenben. így az Iíteni buzgó fze-
retetnek igen tekélletes regulája-
fzerént véghez vitte életét a' pu(z„ 
cában; és igen ízencfil Ifteni nagy 
fzeretetnek örökké meg-maradaa-
dó piros rosáival, és a' fzözefség-
nek fzép fejér liliomival meg-koro-
náztarván, fel-méne az ő Jegyeséhez 
a' Jésíis Kríftushoz Mennyeknek 
Orfzágába. Ennek a' Ditsóséges 
Szent Szűznek a' Tefte Ifteni jelen
tés által, meg-találtatott, Nyol-
tzadik Orbán Pápa idejében , a' Ju
bileum, az az: Közönséges tellyes 
Bútsúnak efztendejében , egéfz Szí-
tzilia Orfzágnak nagy örömére, 
melly Oifiágot a' rettenetes dög
haláltól meg-fzabaditá. 

Szi-z Szent Ros£Uáho% Dög-baldhs 
M5hn Himnus, avapy Énehtts-
Ae, melly rSvidídm mnkbeadgya. 
&% S életét, 

6 

UDvóz-légy Szfiz Rosália, 
Kriftus piros rófa fzála, 

Mert annál kedvet talála, 
Kire bűn tövis nem fzálla. 

Kriftus példáját követted, 
A' világot meg - vetetted , 

Atyád javait gyűlölted, 
Pompás udvart nem ízerettedr 

Kietlenben lakni mentél, 
Kiben lakó-helyt fzerzettél, 

Szent fzándékot véghez vittél, 
Kit magadnak tzélúl tőttél. 

Ángya-
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Angyaloktól taníttattál, Dksértefsék Szent Háromság, 

Uj kegyefséget tanultál, 
A' mellyel íftent imádtál, 

Kedves rózsákat plántáltál. 
Meny helyet vók te kö-íziklád, 

Kiben Kriftufodot láttad, 
Száz Szent Annyát bé-fogattad, 

Appftolokat halgattad. 
Kriftuftól koronát vóttél, 

Menyorfzágban idéztettél, 
Világból kedvel ki-mentéí-, 

Ditsóségben bé - vitettél. 
Te Szent tefted temetéffel, 
• Bé nem takartatott földel, 

De az hegy viz tsöpögéffel, 
Kórnyfil vött lőtt márvány kS-

vel-
Sok ízáz ödö-múlván Iílen, 

Orfzágoknak peftis- ellen, 
Téged rendelt; légy hát jelen, 

Kit tifztetónk minden helyea. Ámen. 

B6ts61tefsék Szfiz méltóság, 
Rozsália légy orvoíság, 

Péffift- -fizö fzenc imádság. 

I M Á D S Á G . 

UR. Iíten , ki a' cé ízoigálódnak 
Szfiz Szent Rozsáliának teltét, 

négy-fzáz hetven efztendók után , 
az hegyek kőzött meg-jelentetted, 
és az öldöklő hirtelen mirigy ha
lál ellen , orvoíságúl a' te híveid
nek rendelted: engedgyed nékünk,/ 
kik te-hozzád efedezönk; hogy a" 
kik az 6 fzent emlákezetében ör
vendezünk, az ö érettünk való 
efedezésének érdenie által, a* jelen 
való vefzedelmektöl, és a' peftisnek 
mérgétől meg - fzabadullyunk. A' 
mi Urunk Jésus Kriftus által, 

A' Magyar Szent MARGIT Szűz élete. 
At ő Innepe napjára rendeltetett 
' Szolo/málról, és nevezetes Autó
nk iráfihól fommába foglaltatott. 

" S 5 
E L S Ő B E S Z É D . 
[(Zent Margit Szfiz, régi Ditsö-

séges Magyar Királyoktól 
ízármazott, kinek Attya Negyedik 
Béla, az öreg Attya Máfodik An
drás Király , Szent Erzsébetnek é-
des Attya vók. Mikor még az.An-
11 ya a' Királyné méhében hordoz-
Tiá, a' pogány Tatárok rettenetes 
üldözésének idejekor 3 önnön ma

goknak, és az Orfzágnak fzabadu-
lásáért, férjével a'Királlyal egye
tembe , mint-egy engefetelö áldo
zatot Iftennek íogadás-képpen be
mutatták: hogy j ha leányok ízüle
tik, Apátzai Szfiz életre akarják 
ajánlani; mint-hogy. ó kivöle fen-
kí a' Magyar Királyok gyökeréből 
Apátza nem volt, Az-okáért fzfi-
lectetvén Szent Margit, mint Ki
rályi magzat, ízorgalmatos jó gond-
vifeléffel neveltetett, leg ottan ár* 
tatlanságának idejében, a' Király , 
és Királyné, a' Kriftus Jésusriak , 

Gg&ggg ' * «s 
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és az 6 Szent Annyának Ditsöséges 
Száz Máriának örlkős fzolgálattyá-
ra bé-mutaták. 

a. Mikor a' Király az 6 Áttya 
Auftria ellen hadakoznék: Szene 
Margit közel két efztendós lévén, 
az Annyától a* Királynétól kérdez
tetvén: azon hadakozáfnak mine
mű ki menetele léfzen .<? Mint-egy 
prófétálás-képpen azt felelte: Az 
én Uram Királyom egéíségben j6 
viízíza az hadból, az 6 hadi ferege 
pedig el-kergettetik : de az Auílriai 
Hertzeg meg - ölettetik. Mellyec 
kevés napok múlva meg-mutatott 
a" dolognak mi-volta. Mivel Béla 
Király, noha hadainak kárával j 
egéfségben TÍÍzfza•* jött: ésaz Au-' 
ftriai Hertzeg abban az hadakozás^ 
ban a' Magyarok fegyvere-által el
eteti, és meg-Siettetett. 

3. Midőn pedig Szent Margit 
három eíztendós volna , a' Szent 
Domonkos Szerzetének Prédikáto
ri Apátzák Kalaftromába, Veízprém 
Varasában, fzfileinek ájtatofságá-
búl, azon Apáczáknak ajánlatott. 
Holott az 6 gyenge életének ide
jétől fogva, a' Prédikátorok régu* 
lás Szerzetének fzent fzokáfira meg
taníttatnék. Mikor pedig a' gyen
ge fzázetske az Apáczáknak életét, 
és jó-erköltsőknek tiízcefséges vol
tát nyilván , és ízorgalmatofion 
meg-gondolta volna , a' Prédikáto
rok Szerzetének ruháját ájcatps (ki
vel kívánta, és fel-vette. JEEs mi
dőn életének Őcódik eízténdejét 
el-tőltőtte volna, ízorgalmatoffon 

Margit Szűz élete. 
ízcmlélvén némellyeket az Apátzák' 
kózüí kemény ízór-öveket vifeltii, 
6-ís úgy akarván tselekedni, igen 
kére, fcerzetes Elől-járó aízízonyát 
kit életének minden napjaiban An
nyának hívott, hogy néki vala-
melly fzör övet adna; mellyec meg. 
nyervén, ájcatoílon abba okozott: 
de teftetskéjének gyengesége miatt 
nem vifelhette. 

4.Annak-utánna egy-kevefsé 
nevekedvén idejében, kemény eb', 
és néha némely éles ízör-övekec 
mezítelen teftetskéjén hordozni ma
gát fzokcatta. Imé tsudálacos do
log , hogy olly nagy felséges Kirá
lyi vérből fzármazott lévén, még 
ollyan gyengeségében, ha valamely 
drága poíztoból való ruha adatott 
néki, fzégyenletce hordozni. És 
ha néha kénfzerittetett, ízűiéinek 
bőcsüíeriért, vagy azoknak oda 
jövetele, és jelen-vóleáérc, kony-
habéli motskolodáíbkftal, és mocs
kos öntözéfekkel, és ottan lévé 
edényeknek poraival bé-motskolni 
azon ruhát, űetetc. Mivel-hogy 
még akkor-is a' fzegénységnek je
leivel örvendezett, 

%. Ú$ midén életének tizedik 
eíztendejében volna , a' Veízprimi 
Kalaftromból abba a' Kaluíírom'ia" 
vitetett; mellyet a' ficöléi a" Duna 
ízigecében a' Mindenható I£í ennek 
tiíztefségére, a' Boldogságos Szfiẑ  
Mária Klen Annyának tttu/ufi-üszi^ 
első fondamentomkból egéíifzea_» 
építettek , és Királyi méltó; ágok-
fzerénc meg-ajándékoztak. Holott 

midőn, 
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midén prof'ejífzíoz tévén, Szét Mar
git Szűz bé-rekeíztetett volna., az 
ö Apátza tárfaival, a' miat a' Szer
zetnek fzokáfa tartya : annyira 
nyilván , és hathatós-képpen kez
dett elö-menetelt tenni a' jóságos 
cselekedetekben, hogy nem csak 
az Apátza "tárfai, és azon Szerzet
nek Fráteri tsudálkoznának: ha
nem a' nagy fó Aízízonyok, és Fe
jedelmeknek feleségi-is azOrízágban, 
küc ótet nagy kívánsággal kíván
ták látni, álmélkodtak rajta: és, 
az 6 látására jővén , az 6 b&-
tsületes, és fzép jó erkőtsiból lelki 
épületet vóttek: hálákat adván 
lítennek illy gyenge Szűznek jó
ságos tselekedetiért, és magokat 
az 6 ájtatos imádságinak fzivők-
nek tellyes kívánságával ajánlván, 
tulajdonokba vifzfza-mennek vala. 

6. Az 6 orczájának pedig bi
zonyos kedvefség , és tekinteté
ben kedves méltóság tündöklik-* 
vala: úgy, hogy kemény, vagy nyá
jas igékkel alig láttatnék meg-vál-
tozni, fzomorodni, vigadni, vagy 
fel-indulni: de mindenkor kevés 
igékkel meg - elégedett, halgatás-
nak fzeretője. Néha kedvefen mo-
folodott; de foha nagyon nem ne
vetett. Szemérmetefségnek, és 
alázatofságnak jóságos tselekede-
tivel világoskodván , foha fiémel-
lyektól ditsértetni nem fzenvedte. 
A'kérkedékenységet, vagy hiúságot 
jelentő fzózatokot tellyefséggel u-
tálta. Annak felette Meni fzere-
tetnek tüzével gerjedezvén, és gyu* 
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ladozván fzfintelen imádkozott: 
úgyannyira , hogy a' Konvent e-
bédgyének ideje alatt, az ö imád
ságit mindenkor folytatná. A' mi 
Urunk meg-feízktetett Jésus Kri-
ftus képeit, és néha febeinek he
lyeit , ízeméiből kőnyhullatáfokot 
öntözvén , fzájával tsógolgatca_s. 
Az 6 Szentséges Annyának képeit-
is igen nagy fzeretettel tifeteke: 
úgy-annyira , hogy nem tsak vi
gyázván , hanem alúván-is az élte
tő Kerefzcnek jelét, és Iíien An
nyának képét, mindenkor maga
mellet nagy ájtatoííbn tartotta_». 
Végezetre a' tób' Szenteknek ké
peit - térdeinek hajtáfival alázatof-
fon kófz&ntvén, úgy ment-bé az 
ebédló , vagy vatsoráló ház
ba : és ottan közönséges étkekkel 
igen jól meg-elégedett. 
• • 7. Sok étízakákoc , nagyeb' 

réfzre vigyázván imádságokban töl
tött , egy, vagy két Apátzák, ma
gokat néki társul adván , noha tá
vúi tóle valamenyire; kiket aláza-
toffon kért, vigyáznának, hogy 
valaki az oda járuló Apátzák kö
zül , az ő imádságinak folyását fem-
mi móddal meg ne háborítaná.. 
Gyakorta fzivének keíerves óhaj- _ 
táíi között, mintha maga kivfil ra
gadtatott volna, ííralmas igékre 
iakadott. Soha magánofon, vagy 
egyedül az alúvó ház kivül nem 
akart lenni: hanem, ha az ötét kö
vető Apátzákhóz való kőnyörü--

letéíségb&l, vagy nyúgováfoknak 
okáért. Es ollyankor a' maga ágya' 

•GSSSg&'3 e l 6 t c> 
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előtt , vitte végbe az 6 ájtatos 
imkdságit. 

{?. Piatus Jéroflimus-JéTuita eze
ket irja : A' Prédikátorok ízérze
téből mint-egy fényes tsillag tün
döklött e' világon Margitnak jó tse-
lekedete , ki Magyar- Orfzág Királ
lyá Bélától fzkrmazván , hufzon-
nyóltz efztendók'ból , mellyekben 
élt, huízon négyet a' Szerzetben 
töltött, mellynek fzfiléinek fogadá
sából adattatott. Noha 6 benne 
leg - kifleb' volt a' vérnek nemef-
sége; mivel fokkal tekintetes!)' volt 
életének ízentsége, és téfte fa-
nyargatksának keménysége, mind 
í>rökós böjtőlésben , mind kefer-
•ves oílorozáílban. Végre az alá-
zatofsagnak nagy vóka, fó-képperi 
a' betegeknek gond - vifeléíiben , 
mellyekben mindenkor igen ízor-
galmatos volt, Mellyek 6 benne 
fokkal tsudálatosbak voltak, hogy-
fem a' Királyi vér, a' fzerzeteű ál
lapotot pedig olly eröílen meg-tar-
totta, hogy Lengyel, Tseh, és Szi-
rzilia Ürízágok, bárom Királyinak 
foázaíságra való kivánságit igen 
albatatoííbn meg - vetette. S6c a' 
Szentséges R.ómai Pápa Difpemá~ 
jfa/öját is fogadkíinak meg-óldozásá-
ya bé nem vévén, azc felelte i 
ínkáb'az orrát, és ajakit el-met-
tzené, és a1 ízeméit ki vájná, hogy 
fém akár kinek házafskgra ő ma
gát adna. 

p. Ribadeneira Péter Jéfuita azt 
írja: A' mint tudva vagyon , Szene 
Margit »' Szentek. Lajftromába ré-

Margit Szűz éíete. _ 
gulkk-ízerént nem fzámlkltatott, 
noha Ötödik Kelemen Pápa ide
jében , azon dolog végett egéíz 
Magyar-Orfzág nevével fáradoztak.' 
akkor-béli íidóknek rettenetes fok 
hkborúskgi-miatt, végbe nem vi
hették. De a' femmit nem árt az 
6 dits&séges Szentségének, és a' nagy 
tsuda tételeknek , mellyekkel őtet 
életében, és hólta-után az Ur Iften 
meg - ditsóitette. És ki nem láo* 
tya e' Szent Szűzben , melly nagy-
légyen az ífteni fzeretetnek ereje , 
és menyit tselekedhetik azokban, 
kik az 6 intéíit örömeit vefzik, 
és akarattyke békefséges tűrésben 
tselekefzik ? Ki foglalhatta volna 
egybe olly gyenge teftetskével az 
olly igen kemény fanyargatáfb-
kot? Ki olly kitsin gyermécské-
ben jó erkölcsöknek olly nagy 
méltóságát , és Kerefkényi okof-
skgnak olly nagy tekéileteíségét 
mivelhette volna ? Ki ennek a* 
Szent Margit Szöznek lelkét tsak 
buzgó kÓnyórgéfekkel , és men
nyei mannával tarthatta volna? Ki 
ötét a' Mennyei Jegyeinek ízerete-
tével, annyira fel - gyulafztbatta 
volna , hogy gyalázatnak tartaná 
földi Qrízágoknak Királynéja len
ni , és inkkb' akarná fkemeiE ki
vájni , orrát, és ajakit el-mettzeni, 
hogy-fem refti gyönyörűségekben 
örvendezni? Mindezeket, és fok
kal többeket tselekedhetik az_» 
Iítennek igaz, és tiíka fzerelme » 
a' mint e' Szent Margit Szfizben 
láthatni, kinek példája élőnkben 
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adatik , hogy az 8 nyomríokic k§-
vevén, femmit erőtlenségünkről ne 
kételkedgyúnk, hanem ífte»i erő
ben bizakodgyunk. 

i o. Beiingeft Antal jéfUíta szé
ket irja: Szent Margit Magyar-
Orízág Királlyának leánya, a' Sz. 
Domonkos Szerzetében alig volt 
négy eíztendős, mikor az Iften An-
nyának Szolosmáját el mondaná , 
mellyet a' Kórusban az Apátzák-
nak tsak énekléséből tanok vala. 
El nem ment az ő képe elótt, mi-
nek-előtte le-borúlna, és az Angya
li kőfzőntéffel néki nem ízóllana. 
A' Jésus , és Mária nevét minden
kor fzájában forgatta. Mikor a' 
Szentséges Szfiz Mariának Jeles in-
nepe napjai ízenteltetnének , 6 a-
zon Angyali kőfzőatéft az előtt 
közel váló napokon » ezerízer el
mondotta , és annak el-mondásá
ban egyfzer'smind. a földre borúit. 
Es a' Király az 6 Attya a' Duná
nak bizonyos ízigecében , egy Ka-
laftromot épített, mellyet illeni 
Szfiz Mária Kalaftromának nevezett. 
Ottan Iften Annyáriak Innepi előtt 
való bojtokon , tsak kenyérrel, 
vízzel böjtölt. Igen örötneft hal-
gatta a' Prédikátziókat, fó-képpen 
mikor az Iften Ánnyáról voltak, 
kit kivált - képpen való Pátronájá-
nak válafztott, kit mindenkor Iften 
Annyanak, és fzive boldogságos 
xeménségének hívott. Az & nevét 
, halván , vagy magában ki-mond-
ván , teftét mellyen alá hajtotta » 
tifzteíetflék okáért. Az Iften An« 
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nya-is ollyan jó akztsxzú mc^-'r-

• lelt néki, aTztc'vén ótet, m.v.i 
halálának idején láttatott hozz';;'t 
jöni, a' Szenteknek, és Angyalok
nak jiagy. féregétől kórnyöl vétet
vén , és az 6 fejére koronát tenni. 
Lajtorja-is láttatott a főidtől az 
Eget érni, meliyea rrienyorízágba 
vízfza-térő Iften' Annyát Szent 
Margit Szfiz követte világos,, és 
víg ortzával, mivel-hogy ditsöség-
nek koronájával látta magát ko--
ronáztatva lenni. 

11. Kokvet Hiatzint Doktor eze
ket irja: Az Iften kegyelmes An-
nya tulajdon kezeivel őrókős ko
ronával meg-koronázta Szent Mar
gitot , Negyedik Béla Magyarok 
Királlyának leányát. Kit Tseh , 
Szitzilia, és Lengyel Orízágok Királ-
lyi magoknak házas-társul kérte, 
nek : de ízeplőtelen Izfizeíségnek 
fzent, és őrőkős kötelességével, 
fzenteb' életnek érdemével, és tsu-
da - tételeknek ditséretivet fokkal 
bóldogab' fzereteteket Kriftus Jé-
suftól, és mennyei menyegzőtók 
érdemlet. Egy Szent Szfiz leány
zó kevés napokkal Szűz Szent Mar
gitnak halála előtt, az Iften An
nyát világoífon fzemtélte, mennyei 
feregektől k6rny_&| vétetvén, finunj 
drága kövekkel ékdktetett arany 
koronát kezeiben hordozni, és a" 
Szent Margit Kalaftromába fietni, 
hogyŐtet megkoronázza. Látott 
lajtorját-is azon Kalaftromból az 
Eget érni, mellyen a' Szentséges 
Szűz Mária Ifteanek Aanya, Meny-

orízág-



97<S Á.1 Magyar Szent 
orfzágba a' maga felséges fzékébe 
vifzfza-mégyen vala, kit leg kŐze-
leb' követett Szent Margit meg
koronáztatva-. Mas Apátza-is u-

Í ni * i'.:... : n.A~ 

Sjun azon woonen, imuu %tu ÜCJ/ 
mód - felett töndőklö tsillagot a' 
Szent Margit tzéllájából f'eí-kelni, 
és Menyorízágba fel-menni. Igen 
fok Angyalok valának az új csil
lagnak követői örvendeceíTen éne. 
kelvén. Ilíy tsudálatos újságnak, 
és fzép dolognak fzemlélóje álmél
kodván kérde egygyet az Angya
lok közéi , mitsoda tsillag volna 
az, és mit jelentene? Kinek az fe
lele: Margit Magyar-Orfzág Királ-
lyának leánya az, ki a' földet el
hagyván , Menyeknek orfzágába, 
az .örök boldogságba fel-mégyen. 
Kinek halála, a' mint némellyek 
irják, volt 1271. eíztendöben. 

O R A T IO. 

DEUS , qui Beatam Margaritam 
Virginem, filiam Regije Celíi-

Margit Szűz élete. 
tudinis Hungarorum, ad te voca-
re , & ipfam tuis afpeclibus adftare 
dignattis es: praefía quasfumus, ut 
gratia ma prteveniente, ejus meri-
íis, őc precibus luríragantibus, a cun-
£tis malis mentis, & corporis übe-
remur. Per Dominum noftram K 
sum Chriítum, &c. 

I M Á D S Á G . 

UR Iften , ki Szent Margit Szft. 
zec, a' Magyarok Felséges Ki-

rállyának leányát hozzád hini, és 
őtec fzined előtt állani méltóztat
tál: Adgyad kérőnk, hogykegyel-
mefségedtől elől vétetvén, az 6 
érdemi, és kőnyőrgéíi fegétségiveL, 
minden lelki, és ceíti gonofzoktóí 
meg-menekedgyunk. A' mi Urunk 
Jésus Kriftus által, ki te-veled- él, 
és uralkodik Szent Lelek Iítennel 
egyetemben , örökkön őrökké. 
Ámen. : 

A* Magyar Szent MARGIT Szűz élete. 
Utánzón Péter Lmxemal PűfpSk 

iráfibél rővídeb' fimmába fog-
Inltatott. 
M Á S O D I K B E S Z E D . 

I . OZent Margit Szfiz Negyedik 
^ t 3 Béla a' Magyarok Királlyának 

leánya vóle. Mirfón a' pogány 
Tatárok igen kegyetlenül rontanák 
Magyar Orfeágoc, még az Annya 
méhében lévén , mind a' Jíéc fzö-

léi fogadáft tőnek az Mennek, hogy 
csak a' gonofz pogány ellenségtől 
megszabadulnának , a' fzöletendő 
magzattyokat örökös fzolgálatcyá-
ra adnák ő Szent Felségének. Meg-
halgattatának a' Fejedelmek kö-
nyórgé/I. Mert nem fokkal az-u-
tán a' Tatárok ki mentek Magyar-
Orfzágból. Kiknek el-menetele-u-
ún íz&lctck a' kisded leásyzó, és 

Már-



A1 Magyar Szent \ 
Margitnak hivattaték : az-ut'an Ki
rályi gond-vifeléfTel nevelceték. Mi
nek-utánna pedig életének harma
dik efztendejéc el -töltötte volna, 
Vefzprimbe a' Dominikánus Barátok 
Szerzetének Kalaftromába vitetek, 
holott az údobsn fok Szfiz Apátzák 
nagy tifzta, és ízent életet vitelnek 
ra la , éjjel nappal Iftennek fzolgál-
ván. Meg-emlékezvén azért a' Ki
rály , és Királyné az ö ízűiéi, be
csületes késérőkkel oda vivén ő-
t e t , bé-adák a' Szent Domonkos 
Szerzetébe. 

a. Annak-utánna életének illy 
gyengeségében a' Szüzek ruhájába 
öltözvén , azoknak tárfáságából 
adatott néki egy , ki a' jó - csele
kedeteknek példájával mindenek 
előtt világoskodik vala. Az-által 
akarta a' Kalaítrom Fejedelem A(z-
fzonya neveltetni a' Királyi Szft-
zetskét, hogy attól tanólna lelki 
énekeket, és mindeneket, hogy bi
zonyos rendelt órákban, és fldök-
ben énekelne i hogy Iftennek fzen-
teltetert Szűzhöz méltó erkőltsőkre 
taníttatnék Annak Heléna volt 
neve, ki minden űdóben olly ízent 
életet vitelt, hogy nem csak mi
dőn élne , hanem halálakor, éshól-
ta-után-is fok tsudákkal tündöklött, 
azért a' Veízprimiektől mindenkor 
Szent Ilonának hivattat«tt. Hlyen 
Meílertől igazgattatván azért a' 
fzent leányzó , az ó életének te-
kélletefségét, a1 mennyire gyerme
ki etzcendei meg - engedték, igye
kezte követni: Annyinak hitta ő-

"Sznceli Elete, 
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tet. A' mik pedig attól rendeltet
tek nékj, hogy meg-tselekedgye , 
akár böjtölni, akár éjjel vigyázni, 
és Iftenc imádni: akár alatson ízol-
gálatra magát adni, a' minc a' Szü
zek Kaíaítromiban fzokott lenni-: 
mindeneket minden haladék-nél
kül alázatoíTon , ízorgalmatoffon j 
és engedelmeffen véghez vinni i-' 
gyekezett. Ötödik efztendöbe 
járván, a néki adatott ízőr övet 6-
tőmeft vette, nem irtózván tőle, 
hanem leg-ottan gyenge ágyékit, és 
mezitelen teftetskéjét fel-óvedzet-
te. Azt adatta néki az ó okos Me
llére , nem hogy olly gyenge éle
tén nem könyörült volna; hanem 
hogy a' Szent kányzotska kezdene 
hozzá fzokni a' tefti fanyargatá-
fokhoz , mellyekkel éltek az Iftea 
ízoigai , és ízolgálói télieknek ár
talmas kivánsági-ellen. 

3. Az-után nevekedvén életé
nek idejében , annyira eló-ment a' 
jóságos tselekedecekben, hogy nem 
tsak egygyíict lakó Apátza fzuzek 
tsudálkoznának az ő tsekkedétin; 
hanem az ő Szent életének birs 
egéíz Magyar - Orfzágban minden
felé igen ki-terjedne. Azon-közbe 
midőn az ő fzfiléi igen örvendez
nének , efzekbe vévén, hogy ditsé-
recnek kedves áldozatcyát mutat
tak bé az Iftennek, mellyet fogad
tak valai azt-végezek, hogy há
zat épittsenek, melíyben az ő leá
nyok laknék, a' mig élne. Azok'á-
ért .a' Dunának bizonyos fzigeté-
ben, mellyezer-lépéínyi földre tá-

Hhhhhh *ül 



978 A1 Magyar Szent 
vúl van Budától, Templomot épí
tenek a! Szentséges Szfiz Mária I-
ften Annyának cifztefségére , és 
ahoz foglaltatott Ka'aftromot tsi-
nálának, holott életét vifelné I-
ftennek fzentelcecett más tób' Szü
zekkel egyetembe. Véghez vitet
vén azért az az épület, Magyar-Or-
fzágba hivák Umbercec igen bólts 
Teológust; és jeles Szerzetes fér-
fiat, ki az üdÖben a' Prédikátor 
Szerzetének Generális Meftere va-
la. A' Király, és Királyné ennek 
adgyák azt a' Kalaílromot, és ké
rik Öcet, -hogy az 6 leányok a'Vefz-
primi Kalaitromból, ez Kalaftrom-
ba álcal-hozactatnék, fok ki-válafz-
jcott Szüzekkel egyetembe, kikkel 
Iltennek, és Boldogságos Száz Má
riának, a' Szent Domonkos Szer
zetében fzolgáína. Annak a' Ka-
laftromnak Umbertet tócték Fő-
gond - vifclöjévé , hogy a" Királyi 
Szent leányzót, Kriítusnak ízen telt 
tób' Szüzekkel egygyScc igazgat
ná , úgy , hogy azok nem ez halan
dó életnek javait, hanem men
nyeieket , és a' Boldogoknak ké-
fziietteket kerefnék, éjjel nappal 
azokról elrnéikedvén-

4. Kik noha jól, és (zentál egy
más között élvén j mint egy har-
tzolván jóságos tselekedecekról jó
ságos cselekedetekre* mencenek_s, 
mindaz-ákal, a'ki közülök Iftennek 
nagyob' buzgósággal fzolgáína, és 
a' cüztaságban , ízencségben , és az 
élecnek cekéllecefségébcn,. mind a' 
többit íéllyül haladná , Szent Mar* 
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gic találcatotc. A' Király kéréséré 
Llmbertus mind addig meg marada 
Magyar-Orfzágban, míglen a' (zene 
leányzó életének tizen - kectődik 
eíztendejét érce, meliyben alkal
matos lenne, hegy a' Római Anya-
fzent-egyház rendeléfe - ízerént, a' 
mintfzokás,/>/-i2/i}/%5./ottennea'Szer-
zecben, meliyben vólc kisdedségé-
től fogva. Leg-octan minden igye
kezettel kezdé magát gyakorlani 
azokban, mellyek által a' jóságos 
cselekedeteknek tekéllctefségére_9 
mehetne. Semmit nem gondolt, 
és femmic nem fzólloct, vagy cse-
lekedetc, hanem tsak a' mi ífteni, 
és félebaráti fzerecetc, és Kereízté-
nyi tekélletefség volna. Keveíét 
fzólloct: a' tseades halgatáft csudá-
lacoffon fzerecte. Néha mofolygott% 
de- íbha kaczagáfra nem fakadotc. 
Magát dicsértetni nem örömed hal
lotta. Dicsekedő fzózacocc fenki 
az Ő fzájábúl nem hallott. Az 
imádságban annyira buzgó, és ál-
hacacos vólc, hogy nem csak a' 
napnak , hanem nagyob' réízéc az 
écizakának-is vigyázván , és Ilten
nek könyörögvén cöltöcte. Leg-fö-
képpen a' mi Urunk Jésus Kriftus 
meg - fcfziccctecc képe elötc imád
kozott: és imádságát el-végezvén, 
Öc (ebeinek helyeit , ízeméinek-* 
könyhullacálic bocsátván , csokol-
gatca. Mikor étízakának idején 
imádkoznék , a' Szfiz Apácza cár-
fiitól , kik az ö ízent életéc csu
dálták, gyakran hallattatott, hogy 
fok ízivbéli foháízkodkfokra , és 

ífteni 
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Ifleni izózatokra fak adott, mintha 
•leiekben el-ragadtatott volna. 

f. Meg-elégedett az étkekkel, 
és itallal, mellyek a' tób'. fzflzek-
nek kéfzittettek. Teltének eledel
lel meg - elégitéfe - után , kezeivel 
munkálkodott , hogy hivalkodó 
életet ne vifelne. Azokot műn-
kálodca kivált • képpen , mellyek 
vagy az Oltároknak, vagy a' Szent 
ereklyéknek ékefségére vóitanak. 
Igen neheztelt, mikor vagy el
kezdett munkáit, vagy ízokott i-
mádságit fzfikség volt félbe ízakafz-
tani, az o fzuléinek , vagy anya-
fiainak jöveteléért, kik ótet láto
gatni néha a' Kalaftromba jötté
nek. Bójt&léfeket-, és a' Szerzet
nek Regulája - fzerént való egyéb 
Szent rendeléfeket, tellyes életé
ben olly erőíTeri meg-tarcotta, hogy 
a' faratság miatt, néha egéfségének 
bontakozását érzette. Nagy Pén
teken femmi étele, vagy italt ma
gához nem vött: fenkinek nem 
ízóllott ; hanem azt az egéfz na
pot az emberi terméízet Meg-vái-
tójának kinízen védéséről elméiked
vén töltötte, és fzemeinek kóny-
hu.latáíival íbháfzkodotr. A' Bol
dogságos Szűz Mária Innep napjai 
előtt való bojtokon-, tsak kenyér* 
rel, vizzel b&jtók. Az Iften igéit hir
dető Prédikátorokot .nagy kíván
sággal, és t5událatos figyelemmel 
fialgatta. Kafzfzion János könyvét, 
mellyet az Atyák KoUat%io\nzk fii
nak , leg-inkáb' oívaita, A Szén-, 
tek Elece-is, és a' melly csudád 
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meg-irsttak a' Szentséges Szűz Má
riáról, kihez ol!y tsudálatos tiíz-
telettel volt kisdedségétől fogva, 
hogy valahanyrzor hallaná az 6 Sz. 
nevét mondatni vagy 6 magától, 
vagy máfoktól, fejét nagy bótsá-
lettel mellyen meg hajtaná: és be-
fzélgetés közbe mindenkor boldog 
reménségnek , világ reménségének 
mondotta éter, avagy Iften An-
nyának. Az & képét pedig, és é-
ries Meg-váltónkét, által menete
lében mindenkor térdeinek meg-
hajtáftval. kófzöntőtte. 
_ / 6 . Tizen - nyóltz efztendök a-
latt, íeftének mofogatásától meg
tartózkodott: még-engedte ugyaa 
néha lábait meg-mofatni: de tér
dein fellyöl nem engedte, fzemér-
metefségt&l vifeltecvén. A:ázatof-
ságnak jóságos tselekedetivel an
nyira tündöklött, hogy kitsinsé-
gétöl fogva mindenkor alá-való gya-
korlatofságokhan akart foglalatos
kodni. Mert mennél inkáb1 nem
zetének nemeíségéyel, és életének 
ízentségével máfokat felly&l hala
dott, annál inkáb' igyekezett alá-
zatofságnak tselekedetivel azokoc 
m-eg-gyózni. Ez űdvóíséges regu
lát , hogy tekélletefségben magát 
tartaná, akarta emlékezetében tar
tani , mellyet az 6 fzerzetebéli né
mely Szent Atyától tanúk vala-j 
Az Iftent, mindenek ei&tt, és min
denek felett, Iíten után feiebarát-
tyát fzeretni: magát meg - vetni , 
és meg-utálni, és fenkit meg nem 
itilni. Mellyet olly fzorgalmatof-

tíhh hfih % C?n 
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fon meg-tartott > hogy ollyan jó
ságos cselekedetekkel, a' Kereíz-
tényí jó éieqpek 'cekélletefségét 
meg-nyerre. Az 6 ruhája az em
berek fzemei előtt, fe nem igen 
alá valók , fe nem igen drágák vol
t ak ; de azok alatt ízór 6vet vifelc, 
mellyet éles gyapjúból, és a' ló-. 
nak ferényiból fz6u vala 6-ma
gánakba. 

7. igen gyakran olvaíla a nagy 
Szentek Életét: kiváltképpen Sz. 
litván Király, Szent. Imre Hertzeg, 
Szent Láfzló Király, és Szent Er-
Sébe't Afzfzonyét, ki Máfodik An
drás Királynak , az 6 6reg Attyá-
nak leánya volt. £zen Szentek éle
t é t , és érdemit fzivében forgattya 
fala Szent Margit: és igen örven
dezett ,' hogy ollyan fzent elei vol
tának néki , kiket fzentól élvén kó-
vethetne. Es csudálván azoknak 
tselekedetit, mellyekkel ííten-etötp 
igen kedvelek vóitak, intette ön-
n&n-magát, és kívánta, hogy a' 
mint azok, úgy 6 is ízentöl (zol> 
gálna az Iftennek, és hogy iíten-
tól azt meg - nyerheííe , azoknak 
fegitségit alázatodon kérte. A' be
tegeskedő Apátza SziVz tárűanak , 
flagy fzzrgalmatos gond - vi(c!élfel 
ízolgklr. Azt pedig olly alázacof-
fon mivelte, hogy leg - aláb' való 
dolgokac-is azokhoz, tulajdon ke
iéivel tselekedett : noha 6 néha 
a' gyakor bojtö'éíek, ízöntelen va
ló vigyázáfok, es teltének meg-

1 gyózésére, egyéb kemény jóságos 
cselekedetek gyakorlatoísági miatt. 
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igen meg-er&tlenedett volna. Es 
gyakorta, hogy mindenekben Sz, 
Ersébeter, az 6 Attyának nénnyéc 
igyekeznék követni , a' Jiorus-
nak abból az ablakából , meíiyb&l 
az Apátza Sz&zek az Oltári- Szeri-
tséget fzokták fzemlélni, valahány, 
fzer látta a' fzegény kúldúfokot 
sántákot, vakokot, és más teíti 
'nyavalyákban lévókót, igen. foháfz-
kodott , és kónyhullatáfokat 6n, 
cőtt. Kérdeztetvén pedig néha az 
Apácza tárfáicól: miért íirna ? Azt 
feleke.- Szánom a'fzegényeket, ki
ket látok , és' nagy fájdalmat fzen-
vedek , hogy nékik fegétséggei nem 
lehetek: de áz én Teremtő Mé
nemnek nagy hálákat "adok , mig 
élek , hogy az én tettemnek min
den fogyatkozás nélkül alkotott 
engem, és ez jelen való napig az 
6 nagy jóvóleáérc meg - tartott. 
Meljyért én tokkal inkát)', hogy-
íem ezek , kiket látunk, köteles, 
vagyok 6cet fzeretni. 

8- Valamennyi pénz, és egyéb 
dolgok , mellyek ez halandó élet
nek táplálására ízfikségefek , kül
dettek néki (zfiléitÓl, és atcyafiai« 
tú l , az ó Szerzete E161-járójának, 
kezébe adta , hogy azokot a' líri-
ílus fzegényinek, a' mint kinek ki* 
nek fzfikséges volna, el-olztogat-
ná. Gyakorta tanátsoltatott né-
mellyekt.61 az 6 Szöz Apácza tár
fai közöl, hogy teltének feíettéb5 

való íányargatását el-hagy ván , fze-
lidebhen bánnék onnón magával, 
hogy ne láttatnék inkáb' magát 

halál-
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báláinak adni, hogy-fem Mennek 
fzolgálni: mint-hogy tóváb* élvén, 
fokkal tőb' érdemet nyerne íften-
előtt. Kiknek ez igékkel fzokocc 
vala meg felelni: A' kik reménlik, 
hogy e' uralomnak völgyében hofz-
ízab' ideig élnek, azok a' jóságos 
Cselekedeteknek végbe vitelét ha-
lafzfzák jövendőbeli napokra: én 
azoknak fzáma közöl nem akarok 
lenni; ki nem tudom menyi ideig 
ez halandó életben fogok meg-ma-
radni. Azt pedig minnyájunknak 
fzfikség tudnunk: hiúság nékflnk 
a' Kalaftromban bé-rekefztve tartat
nunk , és halandó téliünknek nyu
godalmát , és e' világnak gyönyö
rűségét kívánnunk. Mert a' Ka-
íaílromoknak rekefzi azoknak lakó
helyei , kik nem az el-múlando jó
ka t , hanem az örökké valókat fze-
retik, kivánnyák, és kerefík. Mel-
lyeket halván azon tan'ats - adók' 
meg - fzégyenultek, és az 6 példá
jával , Iftennek nagyob' buzgóság
gal fzolgálni fel-gerjedtek* Az 
Attyát , és attyafiait, mikor ótet 
látogatni mentenek, fó képpen ar
ra intette, hogy az Orfzágot tör-
vény-fzerént, ne kegyetlenséggel 
igazgatnák.: ne fzenvednék, hogy 
a' vitézeknek , kik leg-inkáb' a' 
prédán kapnak akarattyok alá vet
tetnék. Annak-feíette kérte őket, 
hogy mindeneknek elótte igaisá-
got tselekednének, mert az igen 
tetfzik az iftennek. Ks el ne felet-
Ís;eznének a' fzegényekról} árvák-
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ról, özvegyekről, és akár mell* 
fzűkolkődökról. 

9. Ez Szűznek Szent életét iri
gyelvén a'.gonofz lélek, Györgyöt 
a' Tsehek Ki>rá!yác arra in'ditá, hogy 
a' Magyarok Királ'yával, és Király
néjával, a' Szent "Mária Szigetének 
Kalaftromába menne. Mivel igen 
kívánta Szent Margit Szüzet látni, 
kinek fzentségérö! fok csudálatos 
dolgok hallattattak. De mihene 
meg-látá öcet, meg - fzereté az 5 
ékes termetéért, és magának há
zas-társul kére ötét; azt-is monda, 
hogy femmi jegybéli ajándékokat 
nem kívánna a' fzűléitől; hanem 
az ő Orfzágát, és mind a' miket 
bírna , néki ajándékozza : tsak azt 
mivellyék a fzuléi, hogy a' mit 
kér meg-nyerheffe. Feleié az At-
tya: ISjem könnyen lehet az: mert 
Margit kitsinségtöl fogva , Illeni 
fzolgálatra köteleztetett, és a' fzent 
igyekezetben annyira meg-erősö
dött, hogy inkáb' meg-akarna hal
ni , hogy - fem magát teíli házat 
ságra adni. "Végezetre mind a'kéc 
réízről fok befzédek után , Béla, 
Király meg-gondolván, hogy nagy 
jó következhetnék abból az házaf-
ságból, a' leányához járúla. Az ^ 
Annyához-is méné, eleiben terjefz- N 

ti a' dolgot, okát-is adgya , miért, 
kellene e' dologban egygyezní. 
Annak felette követet kűlde a' 
Római Pápához, kinek hatalmá
val az ollyan házafság. meg- lehetne 
Iftennek Dántáfa-nélkül. Kinek a'-

Hhh.hhh 3 Sz&z 
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Szűz felele mondván : Atyára , 
kérlek fzűnnyél - meg cetli hazaf-
ságról nékem Izóllani; mivel-hogy 
te kisded életemnek efztendejében, 
a' Kriftus Jésusnak Jegyesül adtál 
engem. Moft pedig lítennek tÓtc 
tbgadáfodról el - fektkezvén, úgy 
meg-változtattad a' fzententziát, 
arra inteíz engem : hadgyam-el Men
nyei Jegyefemet:: lelki, és tefti 
tiíztaságomot meg - sértvén, bönós 
emberhez mennyek házafságra ? A' 
Szent Szerzetet, melly ben profefz-
Jizót cóttem , foha el nem hagyom : 
tefti, és lelki tiíztaságomot, mel-
lyet a' Királyok Királlyának ízen-
teltem , íöha meg nem motsko-
lom. Emlékezetben tartom : mi» 
kor életemnek hetedik efztendejé
ben járnék, a'Lengyelek Királlyá
nak akartál engem Jegyesfii adni. 
Azt hifzetn reá emlékezel, KJÍC 
feleltem akkor néked. Mert azt 
mondám: Míg éltk aanak akarok 
ízolgálni, kinek engem kisded-ko
romban k&telezcél. Ha akaratod
nak , melly iga(ság-ellcn volt, ak
kor nem engedtem : engedgyek 
moftan, holott nagyob" idejű va
gyok, és mind okolsággal, 'smind 
Meni malaízcal inkáb' meg-eróflk-
teteu ? Szónnyél-ineg azért Atyám, 
a' Szerzetnek fogadás-réieléröl el-
lordiiani. Mert az Orlzágnak_» , 
gazdagságoknak, és minden dol
goknak , melly eket igir a' Tschefc 
Királlyá, a'Mennyei Orfzágoc, és a' 
Knltus gyönyörűségit azoknak-* 
eleibe téízem. Az-okácrt iakáb' 

Margit Szűz élete. 
akarok roeg-ba!ni, hogy-fem a' te 
halálos tanács adáfidnak engedni. 
Erre a' Király monda néki: A' te 
Atyád vagyok, és azért Ifteni pa
rancsolat - fzerént, úgy - mint lek, 
nyom tartozói nékem engedni. Ki
nek, és az Annyanak ki-is jelen va-
la , feleié : Valahányfzor nékem 
azokat parantsöllyátok , meliyek I-
ftennek tetízenek , néktek mint 
ízúiéimnek, és Uraimnak engedel
meskedem : de ha valamit paran
csoltok nékem, melly Iíteni paran
csolattal ellenkezik 7 fem fzfiléim-
nek, fem Uraimnak cirekec iímér-
ni nem akarlak. Kik az ő lean.) ok
nak álhatutoíságát efzekbe vévén , 
6tet háborgatni meg-fzúnének. A' 
Kriftus Jegyeié pedig életének töb' 
idejét, minden ízentséggel bé-töl
tötte. 

10. Az-után némely efztendók 
múlva , ez Szene Szűz nagy tefti 
betegségben esek, és hivatván na
gyob' idejű Ap'stza tárlak , elévé 
nng-mondá nékik njpját, és órá
ját az 6 halálának. Az-után ma
gához vévén a' Kerelzttnyi Szm-
iségeker, a'melly órában meg mon
dotta vala, meg-hala, éleréiuk hu-
ízon - nyóluaiíik eíztendejébcn_s, 
Mtg-váító Knílus Urunknak ezer 
két-Izáz hetven-e^ygyec'ik <. (ken
déjében, Boldog |A(z(zQny haván,.k 
tizen -nyóltzadik" napján. Az 6 
utolsó fzavai ezek voltak : Uram 
Jésus Kriftus a' te kezeidben aján
lom az én lelkemet. Meliynek te-
ftéból ki-mencíc-ucan, az 6 ortzá-

jáfaói 
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j'aból csudálatos fényefség jőve-ki, 
mellyet a' jelen való S*zflzek min-
nyájan láttának. Világból ki-mú
lásának pedig idejében, meg-jelen-
cetett az 6 áical-menetele egy I-
ften-íéíő afzfzony-állatnak, ki tud
tára adá az 6 férjének mondván: 
Tudgyad , hogy ez éjjel Szent Mar
git, a' mi Királlyunknak leánya, 
életének utolsó napját el- végezte; 
mert láttam őtet ditsőséges ruhá
ban , az Angyaloktól fel - vitetni 
Menyorízágba. Ki leg-ottan a' Szi
getben menvén, a' felesége látását, 
meg-bafzéíié a' Szerzetefeknek, és 
igaznak találá lenni. Azon Szer
zet-béli némely ájtatos afzfzony-

állat, Szent Margit Szűz halála-e-
lőt kevés napokkal, látá álmában 
az Ifiennek Szentséges Annyát, 
Szüzeknek nagy féregétől kőrnyfil-
vétetvén, Menyorfzágbóí le-fzália-" 
ni , és bé-menni az hajlékba, az hot 
Margit beteg lévén fekfzik vala. 
Egy igen (zép ékefittetetx, és drága 
kövekké! meg-rakott koronát tart 
vala kezében, és Margitot fel-kólt-
vén, a' Szent Szüzek közibe ál
lata , és mindeneknek nagy őrö
mére meg-koronázá. Leg-ottan 
ki-jóvén, fel-méne az Égbe, bizo
nyos gráditsokon , ötét kővető 
Szent Szüzeknek igen nagy féregé* 
vei, vigafságos tapíöláffal. 

Szent MARGIT Szűznek, Magyar-Orfzág 
Királlyá Leányának Tsuda-tételiről. 

I L S Ó B E S Z E D . 

Éhéi/m lőtt Tsuda-tétehk. 
I .Y^Gy étfzaka, midőn igen sűrű 

í L fecécség volna , Szent Mar
git Szűz egy Szabina nevű Nénét 
vön magával, igen titkos helyre , 
hogy ottan annak kezei-áical meg
verettetnék. Midőn magát meg-, 
íbfzcotta volna, és mezítelen te-
ftét ki - tőtte, volna ; bőséges fé
nyefség az Égből fzálla - je reája , 
és az egéfz házat meg-világoficván, 
mind addig meg - marada, miglen 
a'verettetés el-végeződvén, ruháit 

- fel vévé magára. Mellyekbe bé-ól-
tözvén , a' világofság el-enyéfzék: 

és két Nénék , kik azt láttak vala, 
oda futván , az ő kőnyőrgéfinek 
ajánlák magokat. 

i, Egykor midőn Szabina Néne, 
a' Nénéknek vatsorára rákokat_» 
főzne, a' fazék úgy meg-gyúladotc 
volt, hogy Szabina nem merné aze 
a' tűzből ki-venni. Oda talált men
ni Szent Margit: látta Szabinát fél
ni a' fazékot a' tűzből ki-venni: 
mingyárt a' cflzes lángok közibe 
botsátá kezét: és nem hogy a' tűz 
meg-sértette volna, sőt még ruhá
jának fzórét fem perfelte-meg. 

3. Egy Fráter, az Ö kónyőrgé-
fire meg nem akarván maradni, 
hogy prédikácziót tenne: hogy el

ment , 
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m e n t , noha fzép tikra fid6 volna: 
•a1 Szent Szűz , a4 mint meg- fenyí
tette vala; imádta az Iftent, hogy 
Jó efs6 lenne , és kénfzerictetnék 
meg maradni: és kg - ottan o'ly 
nagy efsó lóét, hogy el nem me
hetett. t 

4. Egy Ágnes nevű leányzó , 
midón (etet étizaka, és nagy eíső 
volna , bé-efett egy mély kútba. 
Mitlón pedig kereftetnék, meg nem 
talákathatik vala : miglen a' Ssíent 
Szfiz imádkozván, a'viz felett meg-
iátfzék. Az ó teliének pedig min
den tagjai meg-romlottak vala; és 
nem vala femmi érzékenysége, és 
mozdulata; és tellyeíséggel meg
holtnak lenni láttatik vala. í-
mádkozott pedig Szent Margit-.* 
Szűz, könyhullatáfokka! j és leg-
<ottan a' leányzó meg elevenedvén, 
egéíségben íel-támada, íemmi rom-
Iára nem lévén: és hozzája méné, 
és lábaihoz borúiván, hála kot a-
da s és annak - utknna fok cízten-
dókig élt. 

f. Egy Eiiána nevű Néne, egy 
•űdaben , a' jobb-keze egyik ujjának 
kemény fajdalmát érzette, úgy
annyira , hogy annak gyötreíme-
tniacc éjjeli nyugodalomtól meg
fő fztatnék. Az okáéft a' Szent 
Margit Szűz ágyához ménc , és 
monda néki : Kérlek téged, ha 
vagyon néked haíznos jó köved 
a' gyötrelem ellen , add ide né
kem : mert az én kezemnek ujja 
igen iáj. A' Szene Szűz meg-fzo-
pitíi kezével az ujját, és monda: 

Margit Szűznek. 
Meny-el Néne, és aludgyál. Mia« 
g p r t a'Nénének ujja a'fajdalon* 
tói meg-ízabadúla. 

6- A' PréJikátorok Rendéből 
egy János nevfi fegécő Fráter, iBj. 
dón negyed napi hideg - kiéaól, 
Szent Domonkos napjától fogva'' 
a' Boldogságos Szöz Mária Tifztu'. 
lásának napjáig felettéb5 gyótret-
tetnék: és az Orvos Doktorok or-
vofsági tellyefséggtl hafzontalanok 
volnának, és az halált inkán' el
közelítenék ; a' Páter Provincziá-
lis, minc-hogy az 6 tárfa vala, és 
hofzfzú utaknak tételiben, 6-véle 
él vala, Szent Margit Szözhóz kői
dé frtec, hogy konyórgéfive] gyö-
gykaná-meg. Felele a' Szent Szóz: 
A' mi Urunk Jésus Kriílus, a'ki 
el-vévén a' betegségeket, meg-ad-
gya íf jó egéíbéget. Én , a' mi raj. 
tam áll ? meg-tselekeízem, a'mi 
Le ki Atyámtól parancsoltatott né- # 
kem. Te-is pedig tennen mayid< 
érc fzorgalmatoíiun imádkozzál. 
Bé-méne azért Szent Margit az i. 
mádkozó helybe: és ájtatofibn I-
ítennek könyörögvén , az hideg-
leíéítöl gyöcretetc Frátert éppen 
•nug-gyógyká. 

7. Bizonyos fidóben , ugyan a 

azon Páter Provintziálisnuk kéré
sére , némely Néneket négyet, 
nemes vérből Iév5k6c, igen gyen
ge idejekben, kemény hidcg-ielés-
t61 kegyetlenül gyótreccekcc, Szent 
Margit Szfiz, Iítenhez való ájtatos 
könyórgéitkkcl, Itten kegyelmét 
nyervén, rncg-gyógyitotca. 

8. Né-
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g. Némely Néne a* Kalaftrom-

ban , nehéz betegségtől fzorongat-
tajcotc: Szent Margit Sz&z körü
lötte ízorgalmatos lévén fzokáfa-
fzerént, orvoíságót, melíyet an
nak a' betegségnek gyógyítására 
haíználatoíhak értett vala lenni, 
ming'yárc kéfzite , és a' beteg Né-' 
nének adá , mellyee az bé-vévén, 
íeg-ottan nyelvének , és értelmé
nek élését el - vefztá. Akkor a' 
Szent Szűz faletcéb meg-retten
vén , ne talám a' beteg Néne ha
lálának okot adott volna: Szivéből 

. kívánván azt egétségéfe hozni, 
hamar elő-hozatá az aranyas táb-
látskát, mellyben Meg-váltó Kriítus 
Urunk Kereíztének kitsén réízets-
fcéje , és a' Szentek teteminek fok 
maradéki valának helyheztetve. Ez 
táblátska eíÓtt kónyhulíatáfokkal, 
kezeit ki-terjeíztvén , és vifzontag 
őízve fogván, nagy bizodalommal 
imkdkozék , mondván: Uram Jé-
sus Kriítus, ha Ifteni Felségednél 
a' te méltatlan ízolgálódnak csele
kedeti valamenyire bötsfiltettek , 
a' te kegyelmidnek fokaságából, 
adgyad nékem ez irgalmaíságqc: 
ez a' beceg fzolgálod meg ne hal
lyon, hanem adattafsék-meg régi 

jó egéfsége. Meüy kőny&rgéfeket-
el - végezvén , leg - ottan a' beteg 
Néne meg-gyógyúla. 

5. Egykor, midőn fel-kelne 
a' földről az imádságtól a' Szene 
Szűz , az ő vallanak tsontya ki-
fitzamodott : mellynek fajdalmát 
nehezen érzette. Akkor az Elől
járó Néne tőb' Nénékket ízomor-
kodni kezdenek, és orvofságokoc 
kerefni, mellyekkel a' Szent Szűz
nek fajdalmát el-vennék. Némely-
Néne Szent Margitnak attyafia, lit
ván Királynak onokája, Margit ne
vű , fzivében forgatcya vak tsudái-
kozván, alattomba nevetvén, melly 
nagy ízorgalmatofsággal egy Szer
zetes Apátzknak, annyi fzemélyek 
orvofságot kerefnének. Es imé 
leg-ottan ő-is job' vállában azon 
fájdalmat érzette. Eéíedelem - nél» 
kél az 6 Nénnyéhez Szent Mrgic-
hoz méné: az ő lábaihoz borulván, 
ki-nyilatkoztatta, mit gondolt va
la: azt-is meg-valván minemű faj
dalomtól gyótretcetik az 6 vak
merő, és irigy gonddattywsiiátt. 
Alázatofion botsánatot kére. . Ki
nek felele a' Szent Szfiz: Botsáf-; 

fan-meg néked az Iften. És min-
gyárt meg-gyógyúla. 

Sz.Margit Szűz halála-után lőtt Tsuda-tétek 
M Á S O D I K B E S Z É D . hofzfzú betegségben fekűvén ( M 

2. \ Zon órában, mellyben Szent mint - hogy Szent Lőrintz napjár 
í \ Margit ez : halandó életből tói-fogva Szent Piroska Szűz, és 

ki-múlék, Ersébet Néne nehéz, és Mártír napjáig, melly napon Sz. 
ssentck áictc. Iü iü Mar-
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Margit meg - hala j kemény hideg-
leléftöl gyötrettetik vala ) az ágy
ból fegétség nélkül, femmi módon 
fel nem keihec vala. Ez Szene 
Margit Szűznek halálát meg - ért
vén , igen keferu fzivel fájlalta , 
hogy a' tób' Nénékkel az 6 te
metésében nem fzolgálhatna. Es 
ei-rendelé elméjében : Ha Kriftus 
Urunk, az 6 Jegyesének érdemi
ért ótet meg-gyógyitaná, igen. 6r6-
meft azon fzolgálatban magát fog
lalná. Alig tévé ez rendeléíl, mi
dőn mingykrt mindeneknek fegét-
ségenélkftl egéfségben ki-ugorván 
az ágyból, és a'Szent Margit te
ltéhez menvén, a' mint kívánta 
vala, fzolgálattal kezdé tiíztelni. 

. 2. Profzina nevű Néne, midón 
egy öd&ben betegségtől fcorongat-
tatnék, monda ízivében : Tudlak 
téged Margit Száz Szentnek lenni: 
kérjed az Ur Iftent: vegye-el tó-
lem ezt a' betegséget. Fogadáft-
is tón: hogy ez Szent Szöznek tiíz-
teíségére, a' Mi-Atyánkot, és Üd
vözlégy Máriáj, minden napon el-
mondgya. Es mingyárt meg-
gyógyúia; de mikor fogadásának 
bé-tellyeíitését. el - múlatcya vala , 
vifzontag rneg-betegedik vala. 

3. Egy Albert nevfi Fráter, b&-
tsfiletes férfiú , és ájtatos Ménhez, 
ki az Ifpitályban lakik vala, ne
gyed-napi hideg-lelésnek igen ke-
ferves fájdalmától naponként el-
nyomoriccatván, cérdeiben-is ófzve-
íugorodik vala. Ez a'Szent Margit 
Szöz érdemeben bizakodván, fbga-

Margit Szűznek 
dáíl t&n : és ájtatofságnak nagy in-
dulatcyával magát néki ajánlá. A-
jánláfa végezödvén, nap folyásá
nak némely réíze el múlván; mi
kor mind hideg-leléftóJ, mind tér
deinek óízve fugorodásácól gvötret-
tetnék; egéfsége éppen meg-adat-
ta tván, fel-kele, és hogy fogadá-
íit bé-tellyeíittse, "a' Szent Szfiznek 
koporsójához nagy ájtatofsággal 
méné; holott le-borúlván , Iften-
nek hálákot ada. 

4. Benedek Kádár, és áts, há
rom efztendeig lévó betegsége mi
a t t , térdei mellyéhez fugorodván, 
bokái alfeléhez fog altatván, fzű-
neulen való nyomorúsággal, az ágy
ban mint - egy tóke hever vala. 
Halván pedig Szent Margit Szűz
nek nagy' tsuda-tételit , kére ízű
iéit, és acryafiaic, hogy az 6 ko
porsójához vitetnék 6 te t , remél
vén , ha azt illetné , minden beceg-
ségébol megy - gyógyulna. A' ko
porsóhoz vitetvén, igy imádkozok: 
Elhílzcm Afzfr.onyom , Szent Mar
git Szöz, ki kisdedségedeöl fogva, 
meg-vetvén Királyi fzöléidet, a' vi
lág ditsóségét, és bizodalmát, az 
Ur Jésus Kriftusnak fzolgálatcya 
után vetetted : el-h;ízem mondám, 
hogy az ür Jésus Knftusnál olly 
nagy érdemű vagy, hogy engem ez 
fzöntelen való gyótrekmiol meg-
fzabaciichatíz. Kérlek azért téged 
fzivemnek tcllyes ájcatoíságával: 
adgyad nékem a' te igen hathatós 
fegétségedet. Feklzík ízegény a" 
koporsóhoz tétetvén: és imé egy 

héc 



TialáTa-után Iőt 
hét már el-mútván, midőn Szene 
Miié énekeltetvén, mingyárt telté
nek egéfz gyógyulását vévén , fel-
kele, minden fegétség • nélkúl: és 
háromízor meg-kerölé a' koporsót, 
Iftent Szent Margit Szűzben tsu-
"dálatoíl ditsőitvén. Ofztán erős 
lábaival hazájába vifzfza-méne. 

| . MidÓn egy férfiúnak jobb
kezét hirtelen való nagy, fájdalom 
el-foglalá, melly fzűnet nélkül ne
vekedvén, leg-ottan a' karját ér
zékenységtói meg-fofztá : és a' ke
ze annyira meg-ízárada, hogy azt 
Pemmi-képpen fel nem emelhet
néd a' Szent Margit Szűz kopor
sójához méné: mindaz-áital mint
hogy nem annyi hitelt, a' mint 
kívántatott, fogadott vala az 6 
lzentségéről, femmi kedvet nem 
nyerhetett. Akkor vétkét meg-
ifmérvén: töredelmes , és alázatos 
fzivel , nagy íiráflal kezde imád
kozni : Oh Szent Margit Szöz, I-
flennek fzerelmes Jegyefe, ez Tar
tománynak k&lőmb külómb réízei-
r61, külómb külómb betegségek
től győtrettettek , ide jővén a' te 
érdemid-által meg-gyógyultak. Én 
pedig az én hűtlenségem miatt, é-
géíségemet vi&lza nem nyerhetem. 
Meg-tekénté Iften annak tóredel-
raeíségét, és kónyhullatáfit, és az 
o Jegyefsének érdémiért, régi jó 
egéfségét meg-adá néki. 

6- Egy Nemes férfiú, beteg
ségtói (zorongattatván, három e-
géfz efztendó alatt, mintegy tóke 
az ágy át nyomta: fe kezeit, fe Iá-

tsuda- tételek. g%y 
bait meg nem mozdíthatta: és 
nem-is fzólhatott, fem ételt bé nem 
vehetett, úgy hogy tollak-által 
fzükség vóle az étket fzájába bo-
tsátani. Midón azért igy fekfin-
nék, egy éjjel meg-jelenék néki 
Szent Margit Szűz álmában , és 
monda: Parantsolom néked: Kely-
fel, meny az én koporsómhoz, és 
meg-gyógyúlván fel-kele; kit gyer
meki , és tselédi látván, némel-
lyek órőmőkbe firnak vala, máfok 
nevetettél tapfolnak vala. Más nap 
az attyafiaival, és fogorival, a' Sz. 
Margit koporsójához járván, mind 
a' mik véle történtek vala, a'nagy 
fokaság elótt meg - beízéllé. És' I-
ftennek, és Szent Margitnak nagy 
órómmel hálákot adván, tulajdo
niba vifzfza-méne. 

7. Albert Fejedelem, hoízízú. 
ideig való betegségi után , egéfz 
teliében meg-dagadott, és nyilván 
poklófsá lőtt r Qrvos Doktoroknak 
femmí orvofságával meg-gyógyú-
landonak nem Ítéltetett. Ez felesé
gének , és más egygyűtt fzánakodó 
barátinak tanátsából, fogadáíi tőn 
elóttők, hogy a' Szent Margit ko
porsóját meg - látogattya, tdlyeí-
séggel kétségbe elete életét néki 
ajánlván. És ,imé azon écféaka , 
minden betegségtől, és fájdalom
tól tellyefséggel meg - fzabadúla. 
(Xztán Anna Hertzeg, és egygyStc 
Albert Fejedelema'koporsóhoz men
tenek. Es hálákot adván az HE 
Iílennek, nagy őrömmel haza men
tenek, 
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g. Margit nevű Néne Szent 

Margit Szfiznek attyafia, kételke
dik vak az & fzencségéról. Ez lá
tott egykor a' k&fzvénytól igen 
„nyomorultat győtrettetett, és óíz-
ve fugorodott afzfeony állatott, 
úgy-annyira, hogy kezeinek nagy 
.erőtlenségével, a' templom pádi-
• mentomán, mindeneknek feánako-
dására, tsufzkálódik vala: a' Tem-
.plomon kivul pedig némely talyi-
gátskán vonaítatott. Mid&n azért 
ez nyomorult afzfzonyt ízemlélné, 
monda a* Szent Szűzh&z ; Margit 
Néne , ha ez nyomorúk afzfzony-
. állatot meg-gyógyitod, a' teízentsé-
,-gedet érdemlett bótsfilettel tifz-
stelni fogom. Tsudálacos dolog; 
alig múlék fél óra, az a1 nyomo
rúk k&fzvényes , és fifzve-fugoro
dott, a' népnek nagy fokasága e-
lóttj a' becegségnek kőtelei el-fza-
rkadozván, jó egéfségre hozactatott. 
;Anaak-okáérc a' koporsóhoz fiec-
„vén , ' Iftennek irgalmafságát éne-
,kelte: hálákat adott Szent Margit 
Szűznek. Az a' Néne pedig, ki az 
6 ízentségéról kételkedik vala, az 
6 hitelében, és ajtatofságában meg-

„erősödvén, őtet ennek-ucánna fzi-
vel , és fzájjal mindenkor fel-ma-
gaíztalta-. 

5>. Egy Péter nevű Nemes em
ber, kölőmb féle betegségektől há-
xom efztendőnél tovkb' el-nyomat-
tacván, a'fájdalmak nevekedvén, 

-a' k&fz vénytől-is gyöcrettecik vala, 
Úgy-annyira, hogy fc egy felé, fe 
más felé magát nem fordíthatná. 

: Margit Szűznek 
Ez gyakor elmélkedettel, kívánsá
gokkal , és jó hittel a' Szent Mar
git Szűz koporsóját meg-látogatni 
kivannya vala. Mikor pedig fe. 
háízkodván Iftennek kőnyórgene 
és e' Szent Szöznek fegétségét kér-
né: az ö hitétől, és ájtatoíságától 
indíttatván Sz. Margit, fzép, és di-
fzes cárfasággal meg-jelent néki 
álmában, és kezeivel gyengén ta-
pafztalván őtet, monda: A'Jésus 
Kriftus Iftennelj nevében, a' te 
hited - fzerént , vegyed kivánt jó 
egéfségedet. Ezeket mondván el-
enyéfzék. Péter pedig magát e-
géfzlen meg - gyógyulva érezvén, 
fel-kelé, és a' Szent Margit Szűz 
koporsójához nagy tárasággal fie-
te: és az Iften irgalmafságát, és 
Jegyesének fegétségét, mindenek
nek mind halálig [nyilván hir-
dette. 

IO. Egy gyermeket egéfz efz-
tendo alatt, a' nehéz nyavalya tör
vén , ábrázattykban , és ízeméiben 
éktelen rúttá t&tte vala: a' ízűiéi 
fbgadáft tévén , a' Szent Margit 
Szűz koporsójához vifzik vala. És 
midőn az úton mennének, as gyer
mek utánnok j&vű népnek foka-
sága előtt meg-gyógyúlván , jó e-
géfséget 'nycre. Innét a' ízűléi", 
és egyéb uci - taríai igen őrölvén, 
nagy hálá-adáfokkal, az el-rendelt 
fzarándokság jáúifl; végbe vitték. 

t i . Egy Márton nevű férfiú, 
bolondságos nyavalyától meg-ron-
tatoct, tcílében ifzonyacos, és ék
telen , és unalmaknak őfzve folyá

sával , 
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sával, őrdőngófnek módgyára eíze-
felejtect, vas-lántzokkal kötözve 
carcatik vala. Egyéb-arknt az ó-
rizóknek kezeiből, ki-rázódvkn, 
íokakot igen meg-febeílt vala. Az-
okáérc az őrizői, és attyaftai foga-
dáft tőttek: Ha Szent Margit Szöz-
nek érdemivel meg - fzabadittatik, 
az 6 koporsójához, nagy ájtatof-
sággal fearkndogság jkraft rendel-

- nek. És imé fél óra múlva , Már
ton kiáltani kezde: Meg-gyógyul
tam ; meg-óldozván azért engem, 
[zabadon botsáífatok. De nem hí
vén néki tellyefséggel, még egy 

• óra alatt kótózve tárták ótet : 
. rnelly után az okofskg uraságat, 
előbbi fzelidséggel , és tekélletes 
egéfséggel "vifzíza - nyeré: és a' fza
rándokság járás fogadását, mellyet 
az őrizői, és attyafiai tőttek vala, 
vélek: egyetembe vigan , és ájca-r 
toíTan végbe vivé. 

I I . Egy Nemes afzfzony, bo
londságtól nyomorgattatván, bé-
rekefztve tartatik vala: kinek a* 
férje igen bótsfiletes ember , és 
a' baráti fogadáífal kötelezek ma-

h gokat a' Szent Margit Szűz kopor
sójához fzarándokság járáft tenni, 
ha az ó érdemivel, mellyekkel ö-
tet Iftennek ajánlották vala vifzfza-
nyeri egéfségéc* A' fogadás tételt 
végbe vivén, az afzfzony jó egéf-
ségét éppen, meg-nyeré; fókáknak 
nem kicsin lelki épólecére, hogy 
a' bolond máfoknak hitivei, és kj-

„tatofságával, igaz elmére • vifzfza-
hozatoct vóiűa. 

13. Némelly afzfzony elméitől 
el - hagyatván , és fókáktól órdőn-
gősnek Ítéltetvén, vas lántzal köt
ve tartatik vala. A' baráti, és 
fzomfzédi jó akarattól, és fzánako-
dáftól indíttatván, fogadáft tötték 
Szent Margit Szüzet alázatoííbn_3 
fegétségfil hiván, és Iftennek kö
nyörögvén , és a' bolotid" aízízony-
nak elméjét, és egéfségét éppen 
meg'-nyerek : és jó egéfségben 
a' Szent Szfiz koporsójához vivén 
ótet , ezt a' tsudát fok bizonysá
gokkal meg - próbálák. 

14. Egy ember ízeméinek vi-
lágátsl-vefztette vala. ":Az-okkért 
töredelmes ízi vei,' máíökkal egye
tembe , kik a'- Szent Margit Szűz 
koporsójához fzarándokság járkft 
téfznek vala, egy gyermek tol ve
zettetvén el-méne. De -Iftennek 
titkos ítéletéből, az egéfiégnek jó 
téteményéc nem vőtte. Akkor 
fzomorkodváa, és fohátzkodván , 
némely napokig vájó utat tévén, 
vifzfza jőve, és házába bé-menvén, 
a' fzékbe filé ízokáíá-fzeréntaa' sfiz 
mellett: és eló-hiván•• feleségét, és 
fiait, foháfzkodvkn monda; Qh 
Afzfzonyom Szent Margit Szfiz, fo
kán a' te érdemiddel Iftennek ir-
galmafságkt meg>nyerték: én egye
dfii a mint mentem vala, vak jót-
tem-vifzfza bfineim miatt. Ofztáa 
parantsolá feleségének: nyiífa-meg 
az ablakokat, fiás levegő égnek 

.kedvéért. Alig nyitk-meg azokat, 
midőn egéíz tselédgye - előtt , 
ízeméinek , kívánt világa aján-

lii iii 3 dékoz-
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dékoztaték néki. Akkor az- ház
ból hi ugorván, barátit, rokonit, 
és a' Megyés Papot el-hiván, nagy 
hálákot ada Iftennek, és Szent 
Margit Szűznek : és lakodalmat 
kéfzitvén, nagy őrömmel vigada. 
A' hét pedig el-telvén, fzarándok-
ság járáít, a' Szent Margit Száz ko
porsójához , nagy viafe gyertyának 
bé-mu tatásával, a' mint fogadáfl: 
tóttek vala el-végezék, mindenütt 
illy nagy jó-téteményt ki-hirdet-
vén_s. 

i f. Penitentzia Rendéből való 
Ersébet, már nyóltz eíztendó alatt 
ízeméivel nyomorog vala : mert 
gonofz kelevény miatt az ortzái 
meg-dagadozván , fzemeit el-borí
tották v a k , és onnét vakoskodik 
vala. A' Szent Margit Száz kopor
sójához vitetvén, az 6 érdeminek 
bizodalmával, némely napokon ott 
múlata. Végezetre orcáinak., da-
gadáfi , le-fzálván , és íemmi ékte-
lenségnek jelét nem hagyván, íze
méinek látását viízfza vévé , em
bereknek nagy fokasága elötc, 

16. Jakab nevű jeles férfiú, 
Nitra Vármegyének Iípánya, mi
dőn fejének, és job'-fzemcnek fájá
sával igen győtrettetnék három_s 
holnap - alatt , úgyannyira, hogy 
annak világát-is, el - vefztvén , az 
Orvos Doktorok orvoíságáról már 
kétségbe efett volna; a'Szent Mar
git Szűz fegécségéhez folyamod
ván ; midőn az Ó koporsójánál, 
ízivének nagy tiíztaságával, és áj-
tatoíbágával, négy nap alatt meg-

Margit Szűznek 
maradott volna; fejének fzemeinek 
és egéfz teliének tekélletes egéfsé-
gét vifeíza-nyeré. 

18. Egy Márton nevű férfiú 
hoízfzú betegségben fekűvén , meg-
némúla : mind lábai, kezei el-lan-
kadának. Hallá a' Szent Margit 
Szűz tsuda-tételit : bizodalommal 
tellyes lévén, mefzíze főidről az ő 
koporsójához viteté magát. Ottan 
nyelvének fzóllását , és tagjainak 
jó ereit vifzíza-nyeré. 

19. Fráter Péter, fogainak ne
héz fájdalmát, és ortzájának meg-
dagadását, négy nap , és éjjel fzen-
védte vala. Az-okáért étfzakának 
kezdetében fegétségűl hijj% a' Kri-
ftus Százét Margitot, hogy őtet 
érdemivel meg-fzabaditank, igirvén, 
hogy minden nap az ő tiíztefségére 
térdeit meg • hajtaná, ha gyógyú-
láít nyerne. Es imé reggel min
den fajdalomtól meg-ízabadúla. 

ao. Penitentzia Rendéből való 
afzfzony, nagy bócsűletű , és jó hí
rű arany fzóvŐ, három eízcendő-
ben vér-hafnak , és fo íájáfnak ízön-
telen való betegségében gyötrődik 
vala , már keresményít el-fogyat-
ván , utolsó nyomorúságra juta, 
hallá, hogy Szent Margit Szűz íe-
gétségével, akár melly igen bete* 
gek meg - gyógyulnának. Bizváa 
azért, hogy ő-is jó egéíségét meg
nyerné, az Ő koporsójához ízeké-
ren , vitecé magát. Midőn még az 
úton vó'na, kcz.le fajdalomtól kőn-
nyebbcdni: Mikor pedig a' kopor
sóhoz érkezett, a' Szent Szűznek 

fátyo-



haláía-utan lotl 
fátyolát illetvén, kívánt jó egéfsé-
gét meg nyerte. 

21 . Egy ifiatska tellyefséggeí. 
el-lankadott, az Iípitályban fekü-
vén, mikor meg-értette volna, a' 
Szent Margit Szöz koporsójánál, 
minden beteget meg-gyógy itatni, 
minden módon kívánta, hogy oda 
v tetnék- Oda vitetvén, a beteg
ség erejc-miatt , a' márvány - k& 
pádimentumon, kénfzerittetett fe-
kunni; holott a' Szent Szüzet fe-
gétségűl hiván , leg ottan vifzfza-
adatott jo egéfsége. 

22. Egy Ersébét nevfi leány
zó , minek - utánna házatságra je
gyeztetett volna, az 6 jegyeié mefz-
íze való tartományba méné. Ki
nek távúi - létét nehezen fzenved-
vén a' leány, kűlómb-féle helyek
re, kezde vándorlani. Akkor a' 
pokolbéli Sátány, a' Jegyesének 
formáját vévén magára, a' leány
nak elejébe mégyen , és beléje 
menvén meg-fzállya ótet. Már az 
ördöngös leányzó futkározván_9, 
Attyát, Annyát, báttyait, és min-
deneket , kiket elól - talál felette 
igen háborgattya: néha öklökkel, 
és körmeivel hartzolván : néhán-
kor kével, és dorongokkal vervén. 
Akkor a' Szüléitől meg - fogatott, 
és vas-lántzókkal igen eróífen meg
kötöztetett. És noha annak-elót-
te tsak Magyar nyelven (zóliott 
volna; öt holnap alatt, Németül, 
Tótul , és más kűlőmb - ká'.öpb4 
nyelveken fzól vala. A' fzúléi pe
dig meg-értvén a' tsuda tételeket, 

tsuda-tételek. p 9 f 
mellyeket Itten a' Szent Margit 
S^ÜZ koporsójánál tselekefzik va
la, od.-i vivék a'leányzót. Némely 
napokoc pedig ottan töltvén , a' 
Szent Szűznek érdemivel, az ör
dög ki-fizettetvén, a' leány meg-
gyógyúla , és a töb' nyelveket 
el-felejtvén, tsak Magyar nyelven 
fzóll vala. 

13. Sándor Magyar-Orfzág Ki
rályának k'ővettye a' Szitziliai Király. 
hoz, midőn. Auíztrián által menne 
egy némettől meg-fogattatván, és 
kötöztetvén, igen fetét tőmletz-
be vettetett, és egéfz három efz-
tendő alatt tartatott. És midőn 
Sándortól már harmintz tálentomo-
kot vőtt volna, még négy vént ki
van vala, az 6 fzabadulásáért. Sán
dor halván Szent Margit Szűznek 
igen fok tsuda-tételit, benne vécé 
reménségét: és az ó tiTztefségére > 
a' Mi-Atyánkot fokfzor el-mond
ván , kéri vala tőle a' fzabaduláft. 
És irtáé egy érizaka, Sándor álom, 
és vigyázás kőzött lévén, igen fzép 
Sz&z álla mellette, mondván: An
nyit bizzál Szent Margit Szűzben „ 
menyit Szent Ersébetben. Ez ]». 
tás-után harmadik nap múlva, azon 
Aufztriai Ur egy hazájabéli társától 
igen nyomorultul barom módra_a 
meg-őlettetvén: az ő felesége Sán
dort , tómletznek fogságából ki
vévén, minden fizetés-nélkul fza-
badon el bocsátá, Es igy az Iíten, 
Szent Margit Szűznek érdemiért,, 
meg-ízabadicá ótet. 

24-Ne-
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14. Negyedik Láízló Király, 

litván Királynak fia, és Szent Mar
git Szűznek onokája , midón éle
tének tizen-harmadik efztendejé-
ben járna, igen nehéz , és kétség
be efett betegségtől el - myomatta-
ték. Mint-hogy ollyan rettenetes 
f'6 rajaitól győrrettecik vala, hogy 
elméjétől, és minden ereitől meg-
fbíztatván , tellyefséggel minden_s 
érzékenység nélkül láttatott lenni. 
És noha probáláfnak okáért, ret
tenetes kemény orvofságokkal fzo-
longattatik vala , mindaz - által a' 
meg-gyógyúláfnak femmi jele nem 
látfzik vala. Annak-okáért négy 
jeles Orvos Doktorok, kik a' Ki
rálynak gyógyítására hozattak va
la, az ő meg - gyógyulásának , és 
életének már minden reménségét 
el-vetették vala. Magyar Orfzág-
nak Fő-rendei, Szerzetefek, és Né-
meffek, kik jelen valának, min-
nyájan keíervefen a' Királyt íirat-
ván: Szent Margit Szüzet ájtatos 
kőnyórgéfekkel, hogy meg ne en
gedné onokáját, Magyar-Orfzág-
nak Királlyát olly hamar meg-hal
n i , fegétségöl hijják vala. Sietség
gel Ersébet Nénének-is, íftván Ki
rály leányának, és ez nyomorúk 
Láízló KiráJy Nénnyének izenének, 
hogy a' fátyolt, és kofzomt, mcl-
lyet Szent Margit Szűz hordoz va
la , nékik káldené. Mellyet ő 
mingyárt Prédikátor rendéből lévő 
két Fráter által meg-tselekede. Az-
időben pedig a' Király, a' Szentsé
ges Szfiz líten Annyinak Kalallro-

: Margit Szűznek 
mához közel való helyen fekfzik 
vala. Az-okáért a' Király fejét a' 
fzent fátyollal bé takarván, és a' 
kofzorúval kórnyöl vévén Szent 
Margit Szüzet fzóval, és fzivel alá-
zatoffon fegétségíil hivák. És imé 
tsudálatos dolog: a'Király fejtnek 
tetejétől fogva, egéfséges véretek
kel kezde izzadni : elméjének ér
telmét , és egéíz teliének érzékeny
ségét viízfza - nyeré : meg - ifméré 
mind a' mellette állókat: és végre 
azon időnek tzikkelében, tellyes 
jó egéfségét meg-nyeré. Ki a' fzent 
fátyolt, és kofzorút, mellyekkel a' 
feje bé-takartatott, és kőrnyöl-vé-
tetett vol t , tifztelettel ü-letvén , 
Kriftus Urunknak, és az ő Annyá-
nak a' Szentséges Szűz Máriának, 
és Szent Margitnak hálákot ada. 
Az-után p,edig gyalog ízarándok-
ság járásnak módgyára az ő kopor
sójához egéfz udvarával menvén , 
nögyob1 hálá-adáíokat tőtt. 

25. Midőn egy bőcsuletes tsc-
lédes gazda eftve felé kÖ-házban 
féleségével , és tselédgyével vacso
rálna, az háznak egy réíze bothaj-
táűál egygyűtt le-romolván, a' rom
lás hét cízcendős fiacskáját, midőn 
alunnék oda rontá, 's el - boritá : 
a' fz&léi, és máfok, kik a' romlás 
helyétől továb' egygyfictt ülnek_j 
vala, félelem miatt leg-ottan ki-
fzaladván. Nagy kiáltás, és jajga-. 
tás lén. Oda futának a' fzomfzé-
d i , és baráti: ízorgahratoffon ki-
kfsák kapákkal, ésáfokkal, és a'kő-
veknek nagy rakását félre hány

v á n , 
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v a n , ki-huzzák a' gyermeket, vé
ribe keverve, és úgy-annyira 6fzve 
Tontva, hogy femmi épség 6 benne 
nem volna , kit halva, és fagyva 
a' házban el - nyújtanak. Kény-
hullatáfok , és fíráíok kózótt, a' 
fzúléi fiokat Iftennek , és Szent 
Margit Szűznek ajánlák, mond
ván: Oh Aízfzonyom Szent Mar
git Szűz, iften-el&tt kellemetes ked
ves érdemu, támafzd-fel fegétsé-
ged-által a'jni fiunkoc, fzivfinkriek 
egygyeden egy gyönyörűségét-*; 
Merc tudgyuk , hogy az t&led kön
nyen meg-lehet. Baráti, Attya-
fiai, ízomfzédi ugyan azon kóny&r-
géfeket folytattyák vala. Az At-
tya azon-kivül, hittel, és remén-
séggel tellyes lévén, viafz-gyertyá-
val, és ajándékkal, ferény tutáf-
fal a' koporsóhoz fíete: és ottan 
a' gyermeket buzgó kfiny&rgéfek-
kel, egéfz étfzaka Iftennek, és Sz. 
Margit Szűznek ajánlotta. Mikor 
pedig már a' nap íél-kelvén, vilz-
fza-jóne házába, elejébe, futottak 
neki az emberek, mondván : Meny 
örömmel, él a' te fiad. Haza jó-
Vén, a' fiát halottaiból fel-támad-
va taláilya; kezeibe veízi, tsókol-
gattya: Iftennek, és Szent Margit 
Szűznek , a'jelen-lévőkkel egye
tembe hálákot adván. Viízfza-méne 
a'koporsóhoz a'gyermekkel, atcya-
fiaiva!, és barátival. A' fel-támadott 
gyermek egéfségben, épségben, min
den febnek, fzakadáfnak4 vagy ófz-
ve romlásnak jele nélkül mindenek
nek meg-mutattatott. 

Sieutck Elete. 

tsuda-tétefek. 993 
2.5. Egy alzfzony kezeinek mun

kája miatt igen el-faradvárj, kilentz 
holnapi idejű, egygyeden egy rlats-
Jíkját, fzunyadozván melléj* fek-
tété az ágyban : kit álmából 
fel - ferkenvén , úgy talála , hogy 
magától, álom-közben, meg-nyo 
mattatott volna, és ( mint-hogy 
télnek ideje volna) tellyefséggel 
meg-keményedve, és őíz ve fagyva. 
Foháfzkodik, kiált, Férjét , An-
nyát, ízolgálóját, álomtól nehé-
zfllteketj még a ízomfzédit-is, és 
barátit nagy orditáffal háborgattya. 
A' kisdednek teíletskéje az ház kö
zepében . helyheztecék : a fzűléi 
bánkódván nem tsak a' kisdednek 
haláláról; hanem hogy annak ók-
vókak volna oka; nagy kőny&r-
géfekkel Szent Margit Szűznek a-
jánlák őtet , fogadáft - is t&nek : 
Ha a' gyermetske fel-támadnaj és 
úgy az Annya, ki azt meg-nyom
ta vala, a' gyalázat vétkétől meg-
fzabadúlna, ugyan őtet egéfz éle
tében , a' Boldogságos Szűz Iiten 
Annyának Kalaftrománál való fzol-
gálatra fogják kötelezni. Meg-
halgacá a' Mindenható Iften ájta
tos könyőrgéíeket, és fogadás té
teleket. Mivel-hogy téli igen holr-
fzú étfzaka-után, nap-kelet tájban, 
a' meg - hólt teftetskének eretskéi 
laífan-laíTan meg-melegedének, és 
vifzfza-jóvén a' lélek , meg - éledé 
a' gyermetske: fel-nyicá ízeméit: 
meg-íátá az annyát, nagy késség
gel foga emióit, és bé-íbgá ajaki-1 

val. Innét ízűiéinek, és az egéfz 
Kkkkkk, «e-



994 A1 Magyar S?en 
tselédinek fzomorúsága őrömre for-

.dúla. A' nap pedig ínkáb' vilá-
goskodván, oda gyülének a' fzotn-
fzédi, és attyafiai, nagy őrömmel 
elevenen látván , kit elöb' Aratnak 
vala meg-hóltat. A' ízűiéi a' fel
támadott gyermekec, a'Szent Mar
git Szőz koporsójához vivék. 

»7. Fellyeb' meg-írott két Be
ízédet a' Magyar Szent Margit Sz&z 
Eletéről; és más két Beízédet az 6 
nagy tsuda-tételiról, régi nevezer 
ces Áutorok iráíiból irtam , fommá-
ba foglalván-, a' mik pedig itt 
aláb* kóveckeznek , ujjonnan én
velem tórténtennek , tudni - illik 
1705. efztendóben , Mind-fzent ha
vának 30-dik napján: En Illyés 
András, Erdélyi Pfifpök , Kriftus 
Jésusnak méltatlan fzolgája , Iftea 
bizonyságom, igazán irom, hogy 
midőn Nagy-Szombat várafa, mo-
ftani naf>okban-is-% a' táborozó ret
tenetes hadak miatt, felettéb' nagy 
fzorongatáfokban volna: én-is éjjel, 
nappal, igen féltem; és foháfzkod-
ván kőnyörgőttem az Iftennek_j. 
De raég más igen nagy keferöség-is 
felettéb' terheli vala fzivemet. 
Mert egy igen háládatlan ember, 
máfok elótt, igen hamiffan rágal
mazott engem. Midőn azért igen 
nagy fzivbéli keferüscgben volnék , 
a' Ditsófik Szenteket íegétségöi 
hivám, Iftenhez kefervefcn föháíz-
kodván. Es imé mingyart követ
kező éjjel, hajnal elótt, álmom
ban tsutlálatos képpen, 6 Szent 
Felségétől meg-vigaíztaltattaiTfe tsu-

: Margit Szűznek 
dálatos fzép látáffal: úgy látfzotc 
nékem , mint-ha fzokáíbm fzerént 
Szent Misét akarnék fzolgálni. Bé-
akarván azért menni egy nagy 
Templomba:, imé fok tiízteletes 
Afzfzony állatok , mint- egy fzép 
protze/ifzióban, igen. nagy őrömmel 
jővének élőmbe a' Templomból. 
Kik minnyájan fzép tifzta földig 
érő fejér hofzízú ruhákban vajá
nak öltözve : és tündöklő tifztef-
s-éggel, nagy,ájtatoíTon, és ízép ren-
deffen, kettőnként, kezek fogva, 
egy más után jővén , tántzoltak 
előttem, nagy méltósággal, és ke
gyes fzemekkel én reám nézvén. 
Mint-hogy pedig fokízor ennek-
előtte , sót moftani napokban - is 
gondolkodtam vala, hogy némely 
tób' Szent Szüzeknek , és Őzve-
gyeknek-is rövideden életeket megi 
irjam : Kivált - képpen a' Magyar 
Szent Margit Szűz életét; ez Sz. 
Afzlzonyok, vagy Apátzáknak E« 
lŐl-járója ( kit én Szent Margit 
Sz&znek ítéltem lenni) leg-kiváít-
képpen való nagy tifzcdséges ke
gyes tekintettel nézett engem_s, 
Azon-közbe álmámból fel- ferken-
vén , el-enyéízék' a' látás : és én 
minden fzomoriaságtjól meg-mene
kedvén 3 nagy lelki örömmel bé-
tellyeíedém. Ez a' tsudálatos lá
tás adott nékem okot arra, hogy 
hoGfzab', és kettős Befzéddel ír
nám meg a' Magyar Szent Margit 
SziVz életét. Mitől indíttattam pe
dig , hogy tsuda-tételiröl-is kettős 
béliedet irnék, ez mingyart kővet

kező 



halála-után lőtt tsuda-tételek. 995-
kezö tsudálatos dolog, melly ugyan Szent-Felsége. Kinek ditsöség, és 
én-velem történt, meg - mutatcya. hálá-adás örökkön örökké. Ámen. • 

0.%. Azt nem akarám titkon t 
tartani, hogy 1707. efzcendóben, V I G A S Z T A L Ó ÉNEK. 
Bojt más havának 9. napján, reg- "V/f Időn volnék félelemben, 
gel véletlenül, rettenetes nagy fáj- l Y l Sziv-béK keferűségben, 
dalom rohana a' lábamra : melly Az hadaktól rémölésben, 
mind éjjel nappal fzórnyu-képpen Éjjel, nappal nagy ínségben, 
gyötrő tte azt; úgy annyira, hogy Rágalmaztactam igékkel, 
igen nehezen járhattam, még há- Hamifsággal tellyefekkel: 
zamban-is sántikálván j étfzakáköu Kértem Iítent: ne hagyon-el i 
pedig nem nyughattam, az igen ke- Légyen velem 'kiléttel. 
íerves fájdalom miatt. „ Azt re.n- Következő étfzakiban, 
delem magamban, hogy a' Ma- Szép látáíbm lón álmámban: 
gyár Szent Margit Szűz nagy tHogy ne legyek búsulásban; 
tsuda-cételit-is í&videden meg - ir- Sóc örvendezzek az Úrban : 
jani: és nyilván ki-botsáffam. Mi- Szent Aízlzonyok jelenének:-
dón irni kezdem azokot, leg - ot- Tántzolvkn őrvendezének: 
tan meg - könnyebb&lé lábamnak Bötsölettel ciíztelének: 
•kéfeíves fajdalma: és nem fok &dS ' Búsúláítól meg - mentének, 
alatt, teUyefséggel el-is mulék. De Meg-halgata az Ur Iílen; 
annalt- utánna kételkedői kezdet- Meg - vdgaíztaía ízivemben.,-
t em, hogy talám nem ezen Szent De rnáfodik eíztendöben , » 
Szűznek érdemiért gyóg^itott-meg Nagy kint-ízenvedék tettemben* 
engem az Ur Iften. Es imé leg- Mert gyötrelem nagy ízármazékj 
ottan az a1 fzórny6 kegyetlen faj- Bal lábamra erelzkedék: 
dalom ifinég viízíza-jöve azon bal- Meilyec mikoron ízeavednék, 
lábamra. Az-okáért alázatoffan f Az Ilienhez fel-kiálték* 
könyörgék az Irgalmas Iílennek, És az irgalmas Szent Iften, 
fegétségol hivkn Szent Margit Szfi- Meg gyógyitá kegyeimeffení 
zet: és ifinég azon keferves gyö-" Azért ótet örömemben, 
térelemtől meg - ízabadita lften ő Áldom, 's dicsérem mindenben. 

Pazzi Sz. Mária MAGDOLNA Szűz élete, 
j . CZen t Mária Magdolna Sz&z gyermecskeségét&l fogva, tekélle-

• 3 Pazzi Fó-Nemes, famíliából tefségnek úttyát magának valaíz-
Florentziában fzármazott : kiesén totta- Tiz efecendös korában fo-
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996 Pazzi Sz. Mária. N 
gadáít tőtt fzfizefségének meg-tar-
tására. És Szerzetei! ruhába öl
tözvén , Karmeliták Szerzetének 
Angyali Szent Mária nevű Kala-
ftromában, minden jóságos csele
kedeteknek , magát például adta. 
Olly igen tiíz,ca életű volt, hogy 
a' mi a'tjfzcaságot meg-sérthetné, 
tellyefséggel nem tudta. Öt efz-. 
tendókót, Iften parantsolattyáböl, 
tsak vízzel kenyérrel élvén töl
töt t : Vasárnapokot ki-válafztván, 
mellyeken böjti eledelekkel élt. 
Tulajdon teltét, fzőr övekkel, ve
reségekkel , hideggel, éhséggel, 
vigyázatokkal , mezítelenséggel, 
és minden büntetéfeknek nemével 
íanyargatta. 

a. Illeni fzerelemnek olly nagy 
tüzével gyuladozott, hogy azt el 
nem vilelhetvénj hogy magát meg-
hivefítse , vizet mellyére önteni 
kinfzerittetett. Gyakran érzékeny
ségi kivül ragadtatván , hofzfzú , 
és tsudálatos látáfokat (zenvédett, 
roellyekben mennyei titkokot ál-
tal-látoct, és lítennek kegyelmivel 
meg-világofíctatott. Ezekkel pe
dig meg - eróílíttetvén , a' fetétsé-
gek fejedelmitől hofzfzú hartzo-
láíl fzenvedett: lelki fzárazságban , 
puíztaságban, mindenektől el ha
gy attatásban kiilómb-féle, kísérte
tektől ízorongatásban. íllyen mú-

agdolna Szűz élete. 
don az Iften meg-engedvén, hogy 
győzhetetlen békeséges - turéfnek 
és mélységes alázatofságnak példá
ját adná. 

3. Felebarátihoz kivált-képpen 
való fzeretettel tündöklött, mivel 
gyakran écfzakákot álom - nélkfil 
múlatott, vagy a" nénéknek fzol-
gálatiban, vagy a' betegeknek gond-
vifeléíiben foglalatoskodván : kik
nek néha rút kelevényes febeket 
meg-tsokolván : meg - gyógyította. 
Az hitetleneknek, és bűnösöknek 
vefzedelmeket keferveíen íiratván, 
azoknak udvófségéért, magát min
den gyötrelmekre kéfzen lenni aján-
k>tta. Halála elóttfok éfztendókben, 
fok lelki gyönyörűségek kőzött, 
mellyekkel édesdeden bővelkedett, 
erős ízi vei gyakron mondotta: Béke. 
ségeíTen tűrni, nem meg-halni. Vég
tére hofzfzú, és igen nehéz betegség 
miatt el-fogyatkozván által-ment 
Jegyeséhez a' Kriftus Jésushoz, ezer 
hat-fzáz hetedik efzcendőben: éle
tének negyven egélz elztendeit el-
tólcvén. Mint-hogy életében , és . 
hólta-után, fok tsudákkal tündök
lött, Kileatzedik Kelemen Pápá
kkal , a' Szent Szfizek közibe irat 
tai.net, kinek tette ez jelen - való 
napig rothadás - nélköl meg-ma
radott. 

Szent 

http://tai.net


Szent llófa Szűz élete. 907 

Szent RÓSA SZÖZ élete. 
i.T"YÉli Amerikának első virág-

\J ja Száz Szene Rófa, Lima 
Varasában Kerefztény Atyától, és 
Anyától (z&Iecetc Leg-ottan kis-
dedségétŐl fogva,. jövendő. Szent 
életnek jeleivel ditsöittetett': mi
vel kitsény ártatlanotska lévén , 
tsudálatos • képpen az ortzája rófa 
formára változott, . Ez -változás, 
hogy Kosának hivattafsék , okot 
adott. Kinek aznitán az Iftennek 
Szent Annya vezeték nevet adott, 
parantsolván , hogy Szent páriá
tól Kosának hivattafsék. Öt efz-
tendos korában örökös fz&zefségé-
nek meg - tartására fagadáft tóté. 
Nagyob' lévén, hogy fzfiléitől férj
hez menni ne kmfzerittetnék, tit
kon a', maga fejének igen fzép ha
ja fzálait el - metélte. JBöjtöléJekre 
emberi mód- felett magát adta: 
egéfz negyven napi bojtokon tsak 
kenyérrel, vízzel élt. 

a. Szent Domonkos Szerzeté
nek harmadik rendén lévő ruháját 
fel-vévén , • életének régi fanyarú-
ságit kett&ztecte. fíoízfzú igen 
darabos, és apró tőtskékkel meg
rakott fzór - zsákot hordozott: fe
jének fatyola-alatt éjjel , nappal 
t&vifes koronát vifelt: Szénás - béli 
Szent Katalinnak kemény nyom-
dokit követvén, hármas rendel 
tsinált hegyes vas lántzotskával 
óvedzette-feL az ágyékét. As Ü-

gyát darabos fa-ágakból tsinálta, 
mellyeknek firefségét éles tserép 
darabokkal töltötte -bé. A' Kala-
ftrom kertének leg-végsőb' fzege-
letében hajlékotskát kéfzicetc ma
gának, hogy mennyei elmélke-
défekre & magát adván , gyakor 
oítorozáfokkal, éhséggel, vigyázk-
fokkal teíletskéjét fanyargatván s 
és lélekben meg-erősődvén, az ör
dögök rettenetes tettetett gonolz 
ábrázatit, bátorságos fzivel azokr 
ellen hartzolván meg-rontotta, és 
meg-gy&zce. 

3. Betegségnek gy&trelmit&I, 
házi népeknek tsufolkodáfitól, 
nyelveknek mardosáfitól kemé% 
nyen ízorongattatván , elégsége
ién magát nem íanyargattat-
ni panafzolkodott. Tizen 6t efz-
tendók alatt, fok óráknak folyá
sáig , lelki pufztasággal,. és fzáraz? 
sággal igen nyomorultál fanyargai> 
tatván, halálnál nagyob'' keferá-
ségeket erős ízivel fzenvedettt. Az-
olta kezdett mennyei gyönyörű
ségekkel bővelkedni, látáíokkal 
világofittatni, ' Szerafini hévségek* 
tői olvadozni. Az Orizó Angyal
nak SzéHásbéli Szent Katalinnak, 
Szentséges Száz Mária, Ken An-
nyának , fz&neilen való jelenéfefc 
kőzött tsudálatos barátságos lé
vén , Kriftus Urunktól ez fzókót 
hallani érdemiette: Szivemnek Ra« 
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9 9 8 Szent Eugénia Szű_ , és Mártír élete. 
sája, légy az én Jegyefem. Vé- tündökölvén , Tizedik Kelemen 
gezetfe ez Jegyeinek Paraditsomába Pápa - által, a' Szent Szüzeknek 
bé- vitetvén , és mind éltében 's lajftromába nagy innepléfTel bé-
mind holta • után , fok tsudákkal Íratott. 

Szent EUGÉNIA Szűz, és Mártír élete. 
S-z. Ifxichrus által meg-trattatott. 
I. \ Z fidóben mikor Gallus, és 

í \ Valéria nus a' Római Impe-
riumoc igazgatnák, fzenvedett Ro
mában Mártiromságot Szent Eu
génia , ki ugyan Romában feúlet-
tetet t , egy Fö-Tanáts Urnák leá
nya vala , kic Filepnek hittak, ki 
nagyra bőtsulcetik vala az egéfz 
Tanátstól, nagy okofságú, és jó 
tanácsadó ember lévén. Az oká
ért néki adaték Alekfzándriának Pré-
fektuísága, az hová méné Klaudia 
feleségével, Avitus, és Szergius két 
fiaival, és Eugénia leányával, ki
nek Protuít , és Hiatzíntuít két 
mettzett embereket ada, hogy iráf-
ra , és jó erkőltsókre tanítanák 
íitet. Történek , hogy Eugénia az 
•AttyáVÍII lévén Alekfzandriában, ke
zeibe dkadának néki a' Szene Pál 
-Apoílol levelei, és fzorgalmatoflan 
olvafván azokat, el-végezé magá
ban , Iftentól íegiccetvén, hogy 
Kerefztény légyen. Az űdóben (za
bád vala a Kcrefirényeknek Alek
fzandriában L k n i , holott egy Tem
plomok vala. Akai - menvén a' 
meilett egy nap Eugénia , mulat
ságnak okáérc, hal'á, hogy a' Ke-
xe&tények Dávidnak ama versét 

éneklik vala : A' Pogányok Ifteni 
órdógok, de a' mi Iftenunk az ege
ket alkotta. Mikor Eugénia ez 
igéket hallá, fobáízkodék, és mon
da Protusnak, és Hiatzintusnak^ 
kik ó-véle valának; Tsak ez az 
egy ízententzia , mellyec énekelnek 
a' Kerefztények , ízégyemben had-
gya, és a' földre hagyittya mind, 
a' mit mi a' Filofzqfusók iskoláiban 
tanultunk. Világi hatalom - fze-
réat Aízfzonyotok vagyok : de lel
ki bókseíség-fzerént Nénérek: Le
gyünk azérc atyafiak Kriíiusban. 

x. Tt-tízék a' canáts a' két 
mectzec embernek : Ms Eugénia 
fénh ruhába ókózvén, hogy a' Ba
rátok tárfaságában lehetne , kik 
abban a' Templomban Mennek fzol 
gálnak vala, az haját-is el-mectze-
t é , és kőveikezó napon a' Kala-
ítromhoz ménének, és ízóllának 
az Apáturral , kic Hc!enusnak_» 
hittak, ki ízenc életű Pap vala. 
Az Ur íften meg-jelentette vala 
nék i , hogy Szene Eugénia hozzája 
menne, ki volna, és mit kivánna. 
Mind az hárman kerék ócet egyen
lő képpen: kereízcelné-meg ókét, 
és venné-bé a' Kalaítromba: mert 
Eugénia azt mondotta, hogy férfti 

vúlaa. 



Szent Eugénia Szű; 
volna. Az Apátur monda néki: 
Nem ok nélkftl mondod magadot 
férfinak lenni : mert férfiúi tsele-
keciecid vannak néked. A' Szent 
Apátur mind az hármat meg-ke-
reíztelé,. és ízerzetes -ruhába öl
tözteti : és Eugénia Szőz, Eugéni-
usnak hfvattaték. Mikor az At-
tya, és Annya efzekbe vévék, hogy 
az ó leányokot el • vefztetcék vol
na , minden (zorgalmatoísággal ke-
refték őteti és meg nem találván, 
bizonyos Mágufoktól tudakozának 
felöle. Kik mondának, hogy az Ille
tlek meg-fceretvén az 6 nagy böltsef 

,} ségét, és fzépségét, fel-vitték ötét 
Menyorfzágba. Azattya hitelt adván 
hazug beízédeknek, egy bálványt 
tsináltata néki, és mint Iften-aíz-
fzonyt imádá ötét. A' Kalaftrom-
ban lévén Eugénia, a' ízentségnek, 
és okofságnak olly nagy jeleit, mu-
tatá , hogy Helenus Apátur meg
halván , a! töb' Barátok Apáturrá 
válafzták ótet, gondolván, hogy 

:, férfiú volna. 
3. Alekfzándriában egy nemes, 

, gazdag , és fzép afzfzony vala, ki-
í nek neve, Mélántzia, ki negyed-
'•' napi hideg-lelésben gyötrődvén, 

Eugénia meg-látogatá ótet: imád-
kozék érette, és olajjal meg-kéné 

, ó te t , és meg-gyógyitá. Az-okáért 
Mélántzia fok ajándékokat kulde 
Eugéniának : de 6 íemmit azokban 
el nem akara venni. Ez a' fó afz-

- ízony gyakron látogatta a' Kalaftro-
mot, és fokfzor befzéllett Eugéniá
val, gondolván , hogy/erfiú volna. 

, és Mártír élete. 999 
Meg - fzereté étet , mert igen fzép 
tekintetű, és ifiú vala: és kezde 
gondolkodni, mi módon gyönyör
ködhetne ő - véle. Beteggé tévé 
magát, és magához hivatá Eugé
niát : és egyedfii lévén 6 - véle a* 
kamarában, meg-jelenté néki fzi-
vének gerjedezését, és nagy kíván
ságát, melíytől viíelteték ő-hozzá-
ja: mondván néki, hogy 6 nemes, 
gazdag, és tekintetre méltó fzép 
fzemély volna , méltó azért az & 
ízerelmére. Meg nem elégedvén 
a' tiízteíségtelen afzfzony - állat a* 
befzéddel, a' nyakára veté kezeit 
6-néki: de 6 vifzfza-veté magáról, 
nagy haraggal mondván. Nem ok-
nélkfil hivattatól Mélántziának: mi-
vel-hogy a' cifztátalan gondolatid
nak, és kivánságidnak otsmánysága, 
és utálatofsága ördögöknek hajlé
kává tőttenek téged. Ez igékért 
úgy meg - haraguvék a' gonoíz.afz
fzony j hogy a' fzerecetet dfihőt 
ségre' változtatván , igen kezde_» 
kiáltani mondván, hogy Eugénius 
meg - akarta bőtsteleniteni 6tet. 
Mingyárt oda futának a' fzolgai, 
és hitek adván Afzfzonyoknak, hogy 
igazat mondana, Eugéniát ki-ve
tek az házból , rút fzidalommal , 
és fenyegetéfekkel. Ki meg-hábo-
rodván gondolkodik vala, mint 
fogna lenni ez dolognak vége. 
Míndaz-ákal mindenkor a Kriltus 
Jésusban bizakodván, reménletce^ 
hogy igen jóra fordulna. 

4. Mélántzia a* Prefektushoz mé-
ae panaízolkodni, hogy az a'gonofz 

Kerefz-
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Kerefztény, erőfeakot akarc rajta 
tenni , annak fzine-alatt, minc-hogy. 
betegségében, az 6 látogatására 
akarc volna menni: és, ha a' fzel-
gai oda nem futottak volna , go-
nofz igyekezetét véghez vitte vol
na. A' Prefektus igen meg-hara-
guvék ez dolgon , meg parantso-
íá , hogy Eugénius mingyárt ele
jébe hozattafsék , mind azokkal a' 
fzeméllyekkel, kik azon Kalaftrom-
ban valának. Ez meg-lévén, mon-
da a' Prefektus Eugéniusnak (fem-
mic nem tudván benne, hogy az ő 
leánya volna) mond-meg nékem 
rofz ember: A' ti Kriftufotok, kit 
ti imádtok, arra tank e' titeket, 
hogy a' tifztefséges afzfzonyokon 
éröfzakot tegyetek ? Szent Eugénia 
le-hajtva tartván a' fejét , feleié : 
A ' mi Urunk Ktenfink arra tanit min
ket, hogy tiízta életűek legyünk r és 
érők életet igir azoknak , kik a' 
tifztaságot meg - tartyák. A' mit 
Mélántzia mondott, meró hazug
ság. A'Prefektus parantsolá, hogy 
Mélántzia oda hivattafsék némely 
ízolgaivalj kik azt eróffiték, a'mit 
az ö Aízízonyok mondott vala né
kik. Mikor Eugénia látá, hogy a' do
log gonofzúl folyna, monda: Ideje 
vagyon 22 halgacáfnak , és ideje 
vagyon a' fzóiláfnak. Nem akarom 
én , hogy ez a' gonofz afztzony, 
vádollya az Iflen ízolgáic - is , a1 

gonofzságban , mellyben csak 6 
egyedül bűnös : és ezt nem csele-
kefzem az én ditsöíiégemért: ha-
fiem tsak Iftennek ditsőségéért, 

ÍUZ, és Mártír élete. 
hogy az ö tifztefségéc oltalmazzam. 
Midiin ezeket mondaná, fel-emelé 
ortzáját, fel - fedé a' mellyét, és 
mindeneknek meg-mucatá , hogy 
afzízony - állat volna , söt Filephez 
a' Prefektushoz fordulván, monda 
néki, te az én Atyám vagy: Klaii-
dia a' te feleséged az én Anyám 
Avitus, és Szergius az én bátyáim: 
és én Eugénia a' te leányod va
gyok , és ezek ketten, kiket az én 
tárfaságomban lácíz lenni, Protus, 
és Hiützintus. Mikor a' Prefektus 
ezt meg - ér té , íirván őrömében , 
hozzája járúla, kezeit vállaira té
vé , és mingyárt illendő ruhákban 
őltóztecé. 

f. Mélántzia látván, hogy az 6 
hamifsága ki - nyilatkoztatott vol
na , nagy fzégyenséggel házába mé
né: de fokáig ott nem lehete, mi-
vel-hogy tflz jóve-le az égből, és 
meg-égeté ötet, az házát, és tse-
lécigyét , minden gazdagságával. 
Az-után Szent Eugénia meg-rérité 
az Accyác, és Annyit,-az attyafiai-
val egyetembe a' Kriílus Jésus hi
tére. Filep el hagyá Alekízándria 
varasának Prcléktuíságár j és nem 
fokkal az-után , az ottan lévő Ke
resztények PüfpÓkké válafeták ő-
tetj és ízencől gyakorolván magát 
abban a' tiíztben , meg - ölettetek 
a' pogányoktól , és Mártiromság 
nak koronáját nyeré az lítentól. 
Klaudia vifz(za-méne Romába a' fi
aival , és Szent Eugéniával, ki fzu-
zefsúgben meg-maradván, fokakor 
meg térite ottan az igaz hitre. Az-

okáérc 
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okáért meg - f ogattaték Válériánus 
Tsáfzár parantsolattyára, és egy 
nagy k6 köttetvén a' nyakára a* 
Tiberis nagy folyó vizébe vettetek: 
de az Ur Iften a' Szent Szüzet a' 
partra ki hozá. Annak-utánna a' 
Tirannus egy ég6 kementzébe vet-
teté őtet i és mivel-hogy a' tűznek 
lángja meg nem sérté 6tet , egy 
fetétes tömietzbe vecteté : holott 
tiz nap alatt , étel, és ital nélkül 

tartacá étet. Ottan a' Szent SzÚ2 
meg-látogattatott a' Kriftus Jésus-

' t ó l , ki tulajdon kezeivel eledelt 
ada néki, és tudtára adá, hogy 
Mártiromságot fog leg-ottan ízen-
vedni. Bé-méne az hóhér a' töm
ietzbe , és el - vágá a' fejét néki , 
a* mi édes Űdvozitó Kriftas Urunk
nak két fzáz hetven-hét efztende-
jében, Galiénus , és Válériánus 
Tsáfzárok idejében. 

Sz. TEODÓRA Szűz. és Mártír élete. 
Metafrájztet Simeon, és Sz.Amlrus 

Püfpők-általfommábafoglaltatott 
I . \ Z üd&ben, mikor Diöklétzia-

l \ nus , és Makízimiliánus az 
Imperiumot igazgattyák vala,- és A-
lekfzándriában egy Euíztrátzius nevű 
Prefektus volna, egy nyilván való 
Parántsolac adaték a' Kerefzté-
nyek-ellen, mellybenparantsoltadk 
•vala , hogy tennének áldozatot az 
Ifteneknek , avagy megölettetné
nek. Ez parancsolatnak ereje ál
tal meg-fogattaték egy Nemes ifiú 
leányzó , kit Teodórának hittak r 
és mint engedetlen , a' Prefektus 
eleibe vitetek, kt meg-kérdé étet , 
ki volna, felele a'leányzó , hogy 
h Kerefztény volna. Monda a* 
Birő, éa azt kérdem tőled, fzabad 
fzemély vagy-e", avagy fzolgáló? 
Monda Teodóra , meg - mondám 
néked, hogy Kerefztény vagyok, 
és a* Kriftus. meg-fzahaditott engem 
a* bfintóL . A' mi pedig ar viíág-

Sae*Mfc Efcc, 

nak biúságos ditsöségét illeti, én 
tekintetes, és nemes vérból fzü-
lettettem. Monda néki a' Biró % 
Miért te nemes fzemély lévén, en
gedetlen vagy a* Tsáfzárok paran-
tsolatinsk , és nem'akarfz sddoza.-
tot tenni az halhatatlan Iftenek
nek l Felele Teodóra, én azt tse-
lekefzem T hogy engedgyek a" 
Menyorfzág Tsáfzárának , kinek 
tetfzet Jegyesévé váíafztani engem, 
or&k ízüzefséget meg - tartván. 
Monda néki Eufztrátzius,s&t-el-vefz-
ted azt, ha nem áldoíz a' mi líie-
ninknek: mert a' kurváknak nyil
ván-való helyére vkeffek téged.. 
Felele Teodóra; Ha te erőfzaiskal 
el-vefzteted tifaaságomat, iiem 
léfzek én azért tifztatalan •: merc;. 
noha hatalmad vagyon ; a' tette
men , és el - vágathatod fejemee 
nékem, és darabokra vagdaítac-
batod a'teltemet r avagy a'kuirváfe 
helyére viteiíietfz. engem í miíKi-
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az-által níntsen (emmi hatalmad 
az én lelkemen, kit magának tar
tott az Lír Iften; sóc ha akarja, 
minden undokságcót meg - ment
heti ae érv- teftemet. Monda néki 
a'-íBiró : mi-képpen menthec-meg 
téged a' ^te Iftened , meg - íeízitce-
terc Iftent imádván , ki ónnön-ma-
gát íem mentheté meg ellenségétől,-
hogy a' Kerefzt-fan meg ne ólnék 
ötét. Monda Teodóra : Igaz , 
hogy az én lítenem a' Kerefzt-fan 
hólt-meg, halálra fententziáztatván 
Pontzius Pilátustól: de az mind a' 
maga akarattyából lótt: és nékem re-
ménségem vagyon ő-benne, hogy 
meg-fzabadit engem attól, a' ki 
el-akarja veízteni az ón fzjazefsége-
roec, csak én álhatacos legyek az 6 
hitiben, és meg ne tagadgyam ötét, 

i . A' Biró három napot rendele 
néki, hogy gondolkodnék, mit akar
na cselekedni. Mellyek el-múl-

, van , látá , hogy a' leányzó a Kri-
ftus hitében álhatacos volna, és az 
Iíleneknek nem áldozna , fenten-
tziát monda, hogy vitecnék a' kur
váknak nyilván való házába : Ot
tan lévén Teodóra, fel-cmelé íze
méit az égre , és monda: Én líte
nem , az én Uram Jésus Kriftusnak 
Attya, ki meg-ízabaditottad Pétert 
a' tömletzből, és nem engedted , 
hogy hamifsággul iüettelsék, kö
nyörgök néked alázatodon, mél-
tóztaísál meg-ízabadkani engem ez 
tömletzből, mellyben én a' te Sz. 
Hitfednek vallásáért vagyok , hogy 
eróízakot ne tegyenek rajtam; ha

nem (zabádon ki-menvén , láfsák 
minnyájan, meliy hatalmas vagy. 
Ezt monda Szent Teodóra, mikor 
már (bkan közel valának a' kama
rához , igen lator ifiak, kívánván 
őcet meg-ferteztetni. Az Iften il. 
lété fzivét egy Didimus nevfi Szent 
ífiúnak, ki három napokon, mel
lyek adattak vala a' Szene Szűz
nek ; ó-is el - rendelé magában, 
hogy ha a' Szfiz álhatatös léizen a' 
Kriftus hitében, és a' nyilván-va
ló kurváknak helyére vitettetik,ve-
fzedelemre veti életét, hogy azt 
meg - fzabadittsaí Ez rendeléft té
vén, Római vitéz ruhába öltözék, 
mellyel a' fajtalan ifiakot meg ré-
mí té , kik meg-akarják vala a' Jé
sus föolgálóját (zeplőfiteni. Hlyen 
vitézi öltözetben lévén , minde
neknek előtte bé-méne a' kama
rába, mellyben a' Szűz vala, ki lát
ván őcce , igen meg-ijede, gondol
ván, hogy lator volna. 

3. A' Szent ifiú Didimus ke-
gyeííen fzólla néki, mondván: En 
nem vagyok oiíyan ízemélly , a* 
mint gondolod oh Teodóra : mert 
kölsó-líépptn taláin farkasnak lát
tatom néked; belsö-képpen bárány
nak calálíz engem. Én ez vitézi 
ruhában öltöztem, melly félelmet 
mutat néked, minduz-álfal ez íza-
baduláfodra léfzen. Noh azért ízor-
galmatoíibn változtafluk ruháinkat. 
En meg-maradok itten a' te öltő-
zetidben, és te ki mégy az én vité
zi ruháimban , Iften legíeségévd. 
Nem késék a' Szűz meg-tseleked* 

n i , 
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ni, a'mit Didimus tanátsla néki,min- annyira, hogy tudtára 16n a' Pre-
denkor a' Kriftas jésuíl fegitségul fektusnak , ki maga eleibe viteré 
hiván. Didimus meg - marada a' Didimül!, és monda néki; ki pa-
Teodora ruhájában 6 helyettem, rantsoka néked, hogy ezt a' dol-
Bé menvén nem fokkal az-után egy got tselekednéd ? Mond-meg iga-
fzemérmetlen ifíú, gondolván, hogy zán nékem., minek-el6tte meg-ki-
Teodorát taiáliya , . Didimül! ta- nóztafsál; hol vagyon Teodóra ? 
lálá afcfzony ruhában: 'melly, dol- Felele Didimus : hogy ez dolgot 
gon nem kevefsé meg fzégyenöle , tselekedgyem, az íften parantsol-
és meg-rémfi'e, és mondgya vala ta nékem, ki Teodórát illy nyil-
•magkban : Talám a'Kriftus. jésus, van való vefzedelemtől meg-men-
kit a' Kerefztények imádnak, az tette, de hová helyheztette, nem 
afzfeonyokat férfiakká vkkóztattya. tudom. Igazán meg-vallom, hogy 
A' vitézifiú, ki én-eíóttem bé-mé- én-is Kereizté'ny lévén, veízede-
n e , ki-ment, és ez a' ki itt UT lemre vetettem életemet, hogy 6 * 
kitsoda? Az aízfzony, ki ide ho- el ne yeízeffe tiíztefségét. Mon-
zattatott, hová löctf* En emlékezem, da Euíztrátzius: Én azért igen tneg.-
hogy hallottam mondatni a1 jésusrúl, kínoztatlak téged, két dologérc: 
hogy a1 vizet borrá változtatta; de -egyikért, mint-hogy ezt az álnok-
ez a1 mit moft látok, nagyob' do- ságot tselekedted: máfikért, mert 
lógnak látlzik "nékem, hogy azafz- Kereíiténynek vallod magadot len-
ízony t férfiúvá változtatta. ni. Mindaz-által, ha áldozatot *• 

4. Mikor Didimus gondoka, karfz az litennek tenni ., meg
hagy Teodóra meg - fzabadúlt vól' botsácom ez álnokságodat.. Fele-
na , íel-emelé ízavát, és monda: le Didimus: En igazán meg-val^ 
Az Iften nem változtatott engem lom, hogy a' Kriftus Jésus igaz-
afzfzonyból férfiúvá ; de a' doiog íften, az-oká«rt nem akarok hamis, 
ebben vagyon, hogy a' kit gon- liléneknek áldozni. Akkor monda 
dolíz vala lenni, nem az vagyok, a' Biró: En meg - paraatsolom, 
és a' kit nem gondoifz vala lenni, hogy el - vágattaísék a' te fe-
az vagyok. En á' Kriftus Jésus vi- jed , a' ce bolond roéréfzségedérc 
tize vagyok, ki bé-jöttem a' le- És mint hogy megrutálod a'.Tsá-
inyzó-után, ki nintsen már itten, fzárok parancsolatit, nem akarván 
D az én ruháimban okózvén, meg- a' mi Iíieninknek áldozni, azt aka-; 
fzabadúlt a' ti kezeitekből; és én rem, hogy megTégettefsék a'tefted. 
az 6 ruháiban váram meg - áldoz- Monda Dkiknus.'Áldott légyen áz
tatni az én Ménemnek. Ez ember én Iílenem^ki bé-votte az én- fzol-
meg-értvén mint lótt a 'dolog, ki: gálatomot, és az & fedgálőfát 
W n e , és nyilvka ki-hirdeté: úgy- Teodórát meg; fzabadiíotta. 

-- JUIDI •%•_, - , fMaj? 
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$•. Mar a' mik következnek 

Szent Ambrus Pfifpők írja, moní-
ván , hogy midón fejét akarnak 
venni a' Szene ifiűnak, a' leányzó , 
ki ö á'tak a-' ferteztetéftól meg
menekedett vala, nem fzenvedhec 
vén , hogy meg-hallyon 6-érette; 
és 6 életben maradgyon , fzabad-

. akarva ajánlá magát az halálra ; 
mint-hogy fietséggel a' Mártirom
ságnak helyére méné , monda az 
ifiűnak: Kriftus Jésusnak (zolgája, 
nékem még-is vagyon fzfikségem 
te reád: te az én tifztaságomnak 

. oltalmazására válaíztatcál, nem ha
lálomnak meg-tartoztatására. Ha 
ezek vért ontani akarnak, én - is 
véremmel fizethetek. Felele a' 
Szent ifiú; Én ítéltettem halálra, 

és nem te Kriftusnak Jegyefe; 
nem fz&kség itten két életet vefz-
reni , egygyet elég léfzen. A1 Bíró 
meg-ízententziázván engem, meg-
fzabadit téged. Feleié a' Szent 
Szűz : Igaz , hogy elég egyg}-£. 
künknek halála; de az én halklom
nak kell lenni, és nem a' te halá
lodnak : njert te meg-halván, én 
vádoltatom a' te véredért ; mint
hogy "a'1 fogságból el - fzaladtam; 
noha nem futottam a' Márcirom-
ságtól, hanem tifztaságomnak el-
vefztését61. Vetekednek vala ez 
két Szent ízemélyek, kinek kózfi. 
lók kellene meg-halni, és mint ket^ 
ten gySzedelmefek 16nek , mert 
mind a' ketten fejeknek vételével 
fizetének. 

Szent EUFRÁSZIA Szíiz élete. 
'Alfonftus ViUégás-által meg-iratu 
4. npEodofzius Tsáföár idejében, 

X Konílántzinápoly varasá
ban, egy Antigonus nevá Tanáts-
béli Fó-ember vala; kit a' Tsá-
ízár igen fzeretett, mivel kŐzel-
való attyafia vók , fok jóságos 
tselekedeteklcel cöndoklótt , és a' 
kőz&nséges jónak ízolgálattyában 
hiv, és fzorgalmatos volt. Nagy-
gazdagságokkal bir vala. Egy Eu-
íráfcia nevű, minden dolgokban ma
gához hafonlo felesége vala néki. 
Ez házafságból egy leánya Mlecék 
néki , kit az Annya nevére, Eufrá-
fziának hittanak. Szóik egy nap 

Antigonus a" feleségének , és érté
sére adá néki, ez világnak hiúsá
gát, ez életnek r&vid voltát: Meny-
orfzágnak íbk javait, és az órók 
életnek véghetetlen boldogságát. 
Az-utátt reá akará venni, mint-hogy 
az Ut Illen egy leányzót adott nékik, 
ki 6rók6s6k lehetne nékik , mind. 
ketten elégednének-meg azzal: és en-
nek-utánna tiízta életet viíélnéneíc 
tsak az Mennek (zolgálvan, és lelkek 
üdvőfségét kérdvén. Euíráfzia eze
ket halván, fel-emelé kezeit az ég
re , és monda, hogy végeden há-
lákot ád az Ifteni jóságnak, mivel 
ó-néki ugyan azon kívánsága vala, 

és 



Szent Eufráf 
és könyörgött Iílennek, hogy há
zas tárfá urának-is bocsátaná fzi-
vébe : merc meg-~mlékezetc Szent 
Pálnak ama mondásásói, az házas 
fzemélyekhez: R.6vid az fidö, az-
okáért, a'kiknek feleségek vagyon, 
úgy él.'yenek , mincha nem volna. 
Ez világnak ábrázattya hamar el
múlik, minc az árnyék. A' fok gaz
dagságok mit fognak hafználni a' 
más világon, az hová el nem vi
tetnek ? Az-okáért édes férjem, és 
Uram , én igen ditsérem a' te jó 
igyekezetedet: sót kérlek téged, 
hogy jó réfzit gazdagságidnak add 
a' fzegényeknek: merc illyea módon 
helyhezteccyák azokot Meny-or-
fzágban. 

1. Igen'őrule Antigonus , illy 
jó kéfzülettel lenni látván az 6 
feleségét: és fok alamifnát kezde 
ófztogatni a' fzegényeknek, magát 
tellyeíséggel az Iften fzolgálattyá-
ban foglalván: a' tifztaságoc meg-
xarcván, és úgy élvén feleségével, 
mintha húga l&tc volna. Egy efz-
tendeig élcek illyen módon, az-

_3Kán meg-hala Antigonus, magá
ról nagy kívánságot hagyván, egéfz 
Konftántzinápoly varasában ; mi
vel igen ízerettetik vala, kivált
képpen a' Tsáfzároktól, kik fáradá-
nak meg-vigaíztalni Eufráfziát, nagy 
emberséges igékkel , ajálván ma
gokot néki minden történendő dol
gokban, Eufráfzia a" Tsáfzár el6ct 

• le-térdepelvén , és ízeméiből fok 
kónyhullatáfokot botsátván, az 6 
leányát Eufráfziát ajánlá néki,mond-
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ván: hogy az Iften kezeiben,és az 6-
véiben hadgya Stet, hogy meg-emle-
kezvén azjAttyárói Ancigonusróí,fe-
gétené ótet, és kedvezne néki minc 
Attya. A'Tsáfzármeg-igiré, esnem 
fok napok múlva arról traktáiának, 
hogy Eufráfzia az 6 leányátEufráfziaG 
adná feleségű! egy igen gazdag Ta
nácsbéli Lírnftk. Meg • l&n a' jö
vendőbeli házafságnak ízerződéfe; 
és Jegyefsé lön Eufráfzia , ki még 
tsak öt eíztendös vala : fzukség 
vala várakozni a' menyekzövel, 
miglen ahoz illendő ideje lenne a' 
leányzónak. Az Annya özvegyé ma
radott vala, még ifiú lévén, mi-
vel-hogy a! férjével kéc efzcendeig, 
és három holnapig lakoct, minek
előtte magokot reá-vótték volna, 
hogy tifztaságban éllyenek," melly-
nek végezéfe ucán , 'egy efztendeig 
laktak egygyütt tifztaságban. De 
az lfiatska Eufráfzia Jegyesének lát
tatván , hogy igen hofzfzú volna 
az fidö addig várakozni, miglen az 
ő jegyefe annyi idejfi lenne: azon 
íarada, hogy az házafság annak An-
nyával végbe menne. Ez-okáért 
némely tífctefséges afzfzonybkoE 
kereflete efzkózfií, hogy fzollaná-
nak e' dologról a' Tsáfzárnénak , 
hogy a' Tsáfzár hire nélkül (kie 
bizonyoffon tudtak , hogy ellene 
mondana ) tselekedné, hogy ez do
log végbe menne- A' Tsáfzárné fá-
rada benne, hogy meg-lenne a' 
mit a' Tanács Cír kivan vala: d& 
mikor azt meg-érté Eufráfzia, igent 
báná, és a' fzemélyeknek, kik er-
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ioo6 Szent Eufráfzia Szűz élete. 
röl fzóllknak , kemény igékkel fe
lele bofzonkodvkn. A.' Tskfzár • is 
mikor a' dolgot meg - ércé , igen 
nehezcele a' Tsáfzárnéra, mond
ván : hogy olyan módon, az iften 
ízolgálattya ellen cselekedete vol
na , az Eufráfzia fzent igyekezeté
re nézve, meliyet tötc vala az 6 
férjén,.k élecében, 

8- A' Tsáfzárné mutatá mint
ha bánná, hogy azt mivelce volna: 
mindaz által ki nem vévé a' Tsá
fzár ízivébol a' nehezteled, hogy 
ezt cselekedte vala: kivált-képpen 
azért a' mi az-utkn következek : 
Mint-hogy Eufráfzia, hogy el-távoz-' 
taffa : ne traktálnának házaíság-
iól , fe magával, fe leányával. E-
gyiptusba méné, holott fok júfzági, 
és jövedelmi vaiának. O.tan a1 

jó aízfzony egygyik várasból a' ma
iikba megyen vala , fok alamifná-
fcot ofzcogatván a' fzükőlkodö íze-
méllytknek. Meg-látogatá alsó Te-
baida tartományában nagy lelki vi-
gafztalására, azokat a' fok (zent Bark-
tokot , kik ottan laknak vala. Vé
gezetre meg marada egy varasban, 
holott Buldog Alifzony Kkrmélus 
Hegyén, Tzifztertziai Szerzetbéli A-
pátzáknak egy Kalaíbroma vala, 
Szent Tzirillus Alektzándriai Pátriár
kától íondáltatotc , mellyben fzkz 
harmiocz Apátzák laknak vala , 
kik igen lányarú életet vifeltek: 
mivel-hogy nem efznek vala ola
jos étkeket, íe gyumölcsóköt, bort 
nem ictanak : hanem az ó elede
lek íuvdt vúkak, egyízer napjában> 

úgy-minc eftve. Voltak némel-
lyek közölök , kik kéc nap tsak 
egyfzer et tek, máfok három na
pon : nem-is engedtetett ottan a' 
teftnek valami kedvezéfe , úgy
mint meg-feredni, és hafonló dol
gok; mert nagy véteknek tartot
ták mezítelen láttatni. A' foldó a 
alúctak egy hofzfzú darabos fzör. 
zsákon : minnyájan földig érö 
hofzfzú fzör-zsákot vifeltek. Min
den fidöben munkát tóctek , mikor 
lehetett. Ha valamelíyik közfilök 
meg-betegedett, nem hittak orvos 
doktort , a' betegséget kedveske
désnek álitvkn lenni, mellyeket I«-
ften téfzen vala nékik; hanem, ha 
igen nehéz , és veízedelmes lőtt 
volna. Senki nem ment ki a' K . 
kiírómból, és ha onnan kívfil kö
vetség, \ a / y egyéh dolog kfildeí-
tetett nékik, a' kapus Apktza vöc-
te-bé, és meg-vkte, a' kinek kfil-
dettetett, és vií/íza - noenc a* va-
lafefzal. A' meg - nevezett Kala-
ítromhoz lök betegek mentek kíi-
lömh-kíilömb betegségekben , és 
meg - gyógyultak tsudáiatos-kép* 
pen_<». 

4. Eufráfzia íbkfzor meg - láto
gatta ezt a' Kalattromoc, és cem-
jént , és viaízat mutatott bé- Egy
ízer húfz, avagy harminu mérték 
aranyat akara ajándékozni az Apa-
tzkknak, hogy imádkoznának ö-
érecte, és a' leányáért, de az Ab-
batiízfza, fémmit el nem akara ven
ni , mondván: Eufráfzia aízonyom, 
ez. ízolgálóidnak nintsen. fzákségek 
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aranyakra , vagy jövedelmekre , 
minden dolgokot el-hadtak a* ví-

" tágnak, hogy jobban órvendezhef-
íenek a' Mennyei jókkal. De hogy 
nehéz néven ne vegyed , hogy nem 
akarjuk el-venni ajándékidat, ad-
hacíz mi-nékünk kevés viafzat, 
olajt, és temiént, a5 Templomnak, 
és Illeni tifzteletnek -fzolgálattyá-
r a ; és ezzel néked kőtelefek ma
radunk. Eufráfzia ez dolgokból jó 
íomm'it ,ada nékik, kérvén őket, 
Imádkoznának íítennek az 6 férjé
érc Antígonusérc, és a'leányáért. 
Egy nap a' leányzótska Eufráfzia a' 
Kaíaítromnál lévén, az Abbatifzfza 
halván az 6 feleletét, kérdé ötét: 
Afzfzonyom Eufráfzia , fzeretfz-e' 
minket, és a' mi Kalaítromunkot ? 
Felele a' leányzótska: En igaz fze-
recectel fzeretlek titeket. Monda 
az Abbatifzfza mint egy tréfából: Ha 
ez igaz, maradgy itt velünk, és 
vedd-íéi magadra a' mi ruhánkot. 
Felele a' Szűzetske : Bizony, ha tud
nám , hogy az édes Anyám nem 
neheztelné, én veletek maradnék, 
és el nem mennék ez Kalaftromcól. 
Még-is monda az Abbatifzfza: Kit fze-
reríz inkáb', minket, vagy a* te 
Jegyefedet ? Felele Euíráfzia: Én nem 
iírnérem az én Jegyefemet, 5 fem 
ifmár engem: titeket ifmérlek, és 
titeket fzeretlek Az Eufráfzia An-
nya jelen vala ez belzélgetéfen ? és 
látván egy hét efztendös leányzóts-
kának iíly nagy okofságát, fira 6-
rőmében. Az-után a'Sz&zetskéhez 
fordulván, monda: mennyünk-él már 
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innen, mert étfzakaléfzen. Feleié 
a' leányzótska : Én meg-akarok 
maradni Abbatifzíza r Anyámmal. 
Monda az Abbatifzfza: Édes leányom 
itt fenki meg nem maradhat, a' ki 
meg nem igiri, és magát nem kö
telezi a' Kriftus Jésusnak örök fo-
gadáffal. Ezért meg ne marad-
gyak? monda a' leányzótska, és 
egy fefzűlethez járáia, és meg-ólei-
vén, és tsokolgatván azt nagy áj-
tatofsággal, monda : En bé-muta-
tom, és kötelezem magamot a' 
Jésus Kriftusnak. őrök fogadáííal, 
hogy ízerzetes léfzek az Kalaftrom-
ban_s. 

f. Ezt mondván , nem voltak 
elégségefek az Annya kőny&rgéfi, 
fem az Abbatifzfza mondáO, hogy ez 
Apátzáknak élete, igen fanyarú 
volna, a' fzfinetlea való bőjt&lé-
fek, és penitentzia-tartáfok miatt: 
és hogy fzökség volna néki az egélz 
Zsoltárokat meg-tanólni, hogy meg
változtatná igyekezetét, és meg ne 
maradna ottan. S&t meg-igére, 
hogy mind azokot a'dolgokot meg-
tslekedné. Az Abbatifzfza az An
nyihoz fordulván monda: Afzfzo
nyom az íften dolga ez , eléged-
gyél-meg azzal, a' mi tetízik néki f 
ad' néki a' te leányodat, hogy ad-
gya te-néked az 6 dicsőségét. Az 
Annya fzemeic az égre fel-emelvén, 
monda : Uram Jésus Kriftus, ha 
tetfzik néked az/én leányom, imé 
néked adom- És fordulván a' leá
nyához monda néki: Az Ur Itten, 
ki az hegyeket mozdúlhatatlanokkk 
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1008 Szent Eufráfzia 
fundálta , erőílítsen - meg téged a' 
jó igyekezetben, és az ö fzenc fé
lelmében. Az-után a' mellyét ver
vén , el-méne firván: és az Apá-
tzák könyőríiletefségböl minnyá-
§an ílrának. Következő nap vifz-
íza-tére a' Kalaílromhoz, és a' leá
nya Eufráfzia Apátza ruhába Öltöz
tetek ő-elötte,, kit ö meg-ölelvén , 
meg-tsókola , és el-méne a' Kala-
íiromtól, és egyfzersmind abból a* 
•várasból: moll egygyikbe , moft 
á* máíik várasba menvén, minde
nfitt fok alamisnákot ofztogatván, 
és egyéb jóságos tselekedeteket_* 
mivelvén, Az-után nem fok fidö 
múlva viízíza-tére a' Kalaítromba 
( a z hol vala az 6 leánya) és abban 
fzentfii végezé életét, és ottan te
mettetek. 

6. El-méne az 6 halálának hi-
re Kon-ftántziraápolyba, és a Ta-
náts Llr az E«fráíra mátkája fzólla 
a' Tsáfzároak , hogy küldene éret
t e , és a' menyegző* meg-lenne. AT 

Tsáfzár egy levelet ira, mellyre fe-
lele Eufráfzia : Nem volna igafság,. 
hogy Ó el-hagyná jegyesét, a' Krí-
ilus Jésuft, hogy máit vegyen, ki 
tsak hamar por , és hamu léízen. 
Annik okáért kéri 6Felségét, adat-
jw-el mind az & j ' ízági t , és azok-
sjak az ávra adatnék a* ízegényék
nek. A1 Tsáfzár, úgy-mtne igen 
| ő KereCtény , úgy tselekedék. 
Szent Eufráfzia, mikor az ő Annya 
iti múlék e' világtól, tizen-két e&-
tendfis vak», és- tellyefséggel az 6 
Jegyesének, Jésus Kriílusnak £zol-
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gálattyára adá ó-magát. Minden 
nap bÖjcól vala , és tsak egyfzer 
evett eftve felé: de annak-utánna, 
meg-hofzfzabitotta -a' böjtöt, két 
és három nap lem évén. Az egéfz 
házat meg - feprette, az Apátza 
tárfainak fzolgált, azoknak ágyait 
mellyek fzőr-zsákból voltak, meg-
vetette, a' konyhára vizet hordott, 
és más hafonló dolgokot tseleke-
de t t , vig ortzával, és kéfz elmé
vel. Az ördög látván az ö jó igye-
kezetét, kegyetlenül kezde hada
kozni eÜene, belsö-képpen kisértvén 
ótet. De 6 minden kísértetet meg
győzni igyekezett, fanyargatván a* 
teftét nagyob' íanyargatáfokkaí. 
Mindaz-által látván , hogy meg 
nem fzünnék őfztőnőzni őtet , 
tudtára adá az Abbatiíz'zának: mert 
ez fzokás vala abban z KLalafirom-
ban. Af bólts Abbatiízfza , hogy 
meg-pxobkllya, és meg-gyógyítsa 
ötét > parantsolá néki, hogy egy 
nagy rakás követ , egy helyréi 
hordana más helyre •» az hol látíza-
nék , hogy jobban állanának, mel
lyét Euíráízia ellen mondás nélkül 
meg-tselekedett; noha némellyek 
igen nagyok vóítak azok közfii, 
még fem kért fegétséget: mindaz
által el nem hadta ízokot böjcőlé-
sét. Máíbdik nap monda néki az 
Abbatiízfza: Leányom én nem vöt-
tem jól efzembe: mert azok a' kö
vek nem jó helyen állanak ottan, 
az hová te általad hordattam : job 
léízen azért vi&fza-hordanod azo-
k o t , az. hol elsőbísea állanak vala. 
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Eufráfzia fémmit ellene nem mond
ván , vifzfza - horda azokat az 
elébbí helyre. Némellyek az Apá-
tzak közöl tsutbllyák vala Ócec: 
de máfok dicsérték az 6 tekélle-
tes engedelmeíségét. 

7. Látván az Abbatifzfza, hogy 
vigan, és Órómeü: mivélué azt, 
monda néki: Leányom had'-el ezc 
&' dolgot, és meny kenyeret süt
n i , mellyre fzíikságe var. a" Kon
ventnek, de meg-lásd, hogy kéfzen 
légyen eftvére. Eufráfzia ízokott 
őrömmel meg-tselekedé a' mi ó-né-
ki parancsoltatott. Emlékezetre 
méltó dolog, hogy, noha.ez ízol-
gálátokban foglalatoskodott, mind-
,az-által foha ki nem maradott a' 
Kórusból, fém az Ifteni fzolgála-
tokból: és étfzaka jelen vók a' Ma-
ttttinumon; nappal a' Primía, Ter-
reián, fket/btín, NoiÁxt* és minden 
/órákon. Meg nem ízűnik vala az 
6rdóg ízunetien fanyargatni étet , 
igen rút álmokkal; és 6 fegétséget 
kért az Abbatifzfzától, ki azt mon
dotta néki: Leányom békefséges-
türéíTel légy, és maradgy-meg a' 
te ízent kivánságidbanj mert vé
gezetre el-íárad a' gonofz ellenség, 
és meg-fzünik kisérteni téged. Eu
fráfzia fzabadságot kére az Abbarifz-
ízától, hogy egy egéfz hétig b&jt&l-
n e , úgy láttatván néki, hogy ez jó 
orvofság volna a' tefii kisértetek-
ellen> Felele az Abbatifzfza , hogy 
azt az b akarattyára hadgya. Az-
okáérc Iíten fegitségével, egy egéfz 
hécig bójc&le , femmit íem évén. 

Saeatek I sle. 
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Azon Kalaftromban egy Germána 
nevfi gonofz Apátza vala, ez 6n-
nőn-magát eméfztette a' nagy irigy
séggel, mellyt&l vifeltetett Szene 
Eufráízia-ellen, látván a' dolgokot, 
mellyeket tselekfzik vala. Es bi
zony ofon meg-tudván, hogy egéfz 
hétig b&jtölc volna, egy nap a* 
konyhában találván ötét, monda né
ki : Te Eufráfzia egy egéfz héten 
tsak egyfzer ettél, az Abbatifzfza pa-
rantsolattyára: ha 6 ugyan azon 
dolgot parantsolnámi-nékunk, mic 
mivelnénk, azt nem tselekedhec-
vén ? Szent Eufráfzia nagy aláza-
toísággal felele, és monda : Abba
tifzfza Anyánk kinek-kinek azt pa-
rantsollya, mellynek végbe vitelé
re vag> on eiseje: ha 6 azt parantsol-
ta nékem, hogy egy hétig b&jcől-
lyek, talám látta, hogy azt végbe 
vihetem, az Ur Jésus Kriftus (eged-
sége-által. Monda Germána ; Ah 
te kép-mutató , azt hifzed, hogy 
eízfinkbe nem veízfzuk, hogy ezt 
azért tselékefzed , hogy, mikor 
meg - hal az Abbatifzfza,' te válaíz-
tafsál az i> helyére ? de öHy remén* 
ségem van Iftenben , hogy nem lé-
fzen te-néked annyi grátziád. Szent 
Eufráfzia ez igékre, az 6 lábaihoz 
borúla, mondván: Botsáís meg né
kem, és imádkozzál értejn az tlr 
Iftennek : mert vétettem 6 Szent 
Felsége ellen , és te ellened_a. 
Tudtára adatott ez dolog az Abba-
tifzfzának, ki meg íeddé Germk-
nát az egéfz Konvent-elött: és ne
héz penkentziát akara adni néki?: 
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tOio Szent Eufráfzia Szűz élete. 
de Eufráfzia könyörge érette: úgy 
tselekedék , hogy könnyeb' peoi-
tentzia adaték. 

9. Ki", ördög olly nagy bofi-
rzonkodáffal' ke/de lenni Szent Eu-
fráfzía-ellen, hogy az hátára meré 
vetni kezeit, mivel egy nap vizet 
mervén a' kútból, oda bé-veté ó-
tet. Eufráízia a'Jésus Rriftust kiál-
t á , és noha az efeC nagy 16tt vol
na , és a' feje a' kútnak fenekére 
jutott volna: és ottan maradott, 
itiiglen azApá'czáktól ki-vonactatott, 
mindaz-által femmi nyavalyája nem 
lőtt. Egyízer Eufráízia apró fáts-
kákot vagdal vala egy fejfzétské-
vel a' konyhára, és mikor vágni 
akará , a' kezét félre hajtá az őr-
dög , és igen meg-febefité egygyik 
lábát. Eufrkfzia érezvén magát meg-
, febeíittetve, kedves barátcyát Júlia 
Apátzát kiáltá. Oda futván az 
Abbatiízfza a' tőb' Apátzákkal egye
tembe, a* földón terjedve caláíák 
ocec vérébe keverve. Mingyárt 
efzekbe vévék, hogy azőrdŐg me-
ftersége-áítal történt volna: meg
törölgetek a' (ebet a' vértől, és 
fzencele vizet hintenek reája; és mon
dának néki, menne nyugodni: de 6 
nem akara oda menni, hanem mind 
teíti, is mind lelki jó cselekedetek
ben foglalatoskodék. Egykor a' 
konyhán lévén, és egy nagy fa
zékban füveket főzvén a' Konvent-
nek , mikor leg-inkáb' forrana, fo
ga az ördög, és 6 reá dónté. Az 
Apátzák azt gondolták , hogy a' 
ceíte egéízfzen meg-égetc volna; de 

ö monda , hogy femmi fájdalmat 
nem érzett, mintha hideg viz lőtt 
volna. 

9. Azon váras népének fzoká-
ía vala, a' becegeket a' Kalaftrom* 
ba vinni, az hol Szent Eufráízia va
la, és az Abbatiízfza az Apátzákkal 
imádkoztak azokért, és némellyek 
meg - gyógyultanak- Egy nap az 
ajton-álló Apátza az Abbacifzfzához 
méné, mondván: hogy egy afz-
fzony volna a' kapuban, egy gyer-
mertskét tartván kezeiben, ki ina-
fzakatc, és néma vala. Az Abba-
tifzfza parancsolá Eufráfziának, hogy 
menne azért a' gyermekérc, ki oda 
menvén ölébe vévé a' gyermeket, 
és látván azt oliy nyomorúkat, 
könyöröle rajta, és a' fzent kerefzt 
jelét veté reja , mondván: Az Ur 
Iíten, ki tégedet teremtett, adgya-
meg egéíségedec. Mingyárt meg-
gyógyúla a'gyermek: meg-fzólla-
la, és járni akara. Eufráízia le-té
vé őtet a' főidre, ki nagy őröm
mel az Annyához futa. A' kapus 
Apátza mind ezeket lácá, és meg,-
monda az Abbatifzfzának, ki fzólla 
a' gyermek Annyinak, és monda 
néki : Aíkízoriy - állat mond - meg 
nékem, miért jöccél ide, hazugsá
got mondani nékünk , hogy a' te 
natskád inaízakatt, és néma volna? 
Felele: Aízíionywm igazán mon
dom a" Kriítus jésusérc, hogy az 
én fiacskám ez mái napig, nem járt, 
fe nem fzullott: (te mikor az az 
Apátza ölébe vévé őtet, mingyárt 
meg-gyúgyitá. Akkor monda az 

Abba-



Szent Eufráfzia Szűz élete. i o n 
Abbatifzfza: menny el békével> és 
adgy hálákot az Iftennek. 

io . Azon Kalaftromban egy 
Apátza gonofz lélektől gyötretce-
tik vala, ki lántzai kötözve tar
tatott , mert gonofzúl bánt mind 
azokkal, kiket kezeibe kaphatott. 
Az Abbatiízfza látván a' tsudát, mel-
lyet az Ur Iften , az 6 fzolgálója 
Eufráfzia által tselekedett vala , iti-
Jé, hogy kegyelmet nyerhetne & 
Szent Felségétől,. meg - ízabaditani 
ez nyomorúk Apátzát, a' gonofz 
lélektől. Az-okáért ezt az 6 ke
zeibe adá, hogy igazgatná, ételt 
adna néki, és gondgyát vifelné. 
Nem monda ellene az Iften fzol
gálója. Az ördög meg-akará ijeíz-
teni ótet, igen kegyetlennek mu
tatván magát abban a1 teliben , az 
hol vala: mert igen rettenetes cse
lekedeteket mivel vala, ö ellene-
ugrott , mutatván, hogy darabok
ra fzaggattya ótet. De Szent Eu
fráfzia nagy bátorsággal monda né
ki : El az Ur Iften , hogy ha te ma-
gadot meg nem tsendeíited, én 
téged le-vedek a' földre, és kemé
nyen meg- oítorozlak. Ez igékre 
meg-tsendefedék, ifmérvén az ör
dög, hogy ellene nem alhatna Sz. 
Eufráfziának. Ki monda a' nyomo
rult Apátzának: Űly-le néném, és 
ne törödgyél annyira, egyél Ki 
mingyárt engede, és az-után igen 
engedelmes volt néki. Úgy-an
nyira, hogy mikor néha, jelen nem 
lévén Szent Eufráfzia, kegyet
lennek , és rettenetesnek lenni mu

tatná magát 6 - benne a' gonofz 
lélek, a' tőb' Apátzák azt mon
dották néki: légy tsendefségben; 
mert eí-jó Eufráfzia, és meg-oftoroz 
téged; ez igéket halván, mingyárc 
meg - tsendefedett. N ' 

I I . Germána, ki már egyfzer 
meg-penitentziáztatott vala az Ab-
batifzfzától Eufráfziáért, látván a' jó 
tselekedetekec, melíyeket mivel 
vala , igen irigylette , és boízfzon-
kodott magában. Egy nap monda 
a' tób* Apátzáknak: Ti azt gon-
dollyátok, hogy tsak Eufráfzia tart-
hattya félelemben a' gonofz lélek
től gyótrettetect nénénket. Én 
akarok ételt vinai néki, és úgy 
tselekeízem, hogy félni fog én-tő-
lem. Ezt mondván kezébe vévé az 
étket,eda vivé néki,és monda: Kely-
fel néne, és edd-meg, a* mit néked 
hoztam. Ki meg-vára, hogy Ger
mána hozzája közelgetne , ofztán 
megragadá ótet, és a' ruháját le-
kezdé ízaggatni róla : le-veté ötéi 
a' földre, és még a' teílét-is ízag
gattya vala fogaival. A' nyomo
rult irigy Apácza , igen kiáltvány 
íegétségec kér vala, hogy fzabadí-
tanák-meg őtet az ördögnek kezei
ből. Oda hivattaték S2ent Eufrár 
ízia, ki kezeit vetvén az ördögnek 
ízájára, bé-fogá azt, és meg-fzaba-
ditá Germánát kezeiből, ki egéfz-
fzen vérébe kevertetve vala. Az
után ájtatoflbn inaádkozék , és a* 
Pa/ztoráléz el-kérvén az Abbatifzízk-
tói, fenyegetni kezdé az ördögöt, 
és néha ütögeti vala; de kivált-
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1012 Szent Eufráfzia Szűz élete. 
képpen könyÖrge az Mennek, hogy*' 
ízabaditaná-meg a' nyomorúlc Apá-
tzát az ellenségnek kezeiből. Az 
Ördög kinfzerittetvén ki-méne, és 
az Apátza meg-fzabadúíván, meg-
gyógyúla, mellyet lácván az Apá
tzák , minhyájan tsudálkozának : 
és Eufráízia annál inkáb' magát 
meg - alázá. 

i a . Nem fokkal az-után az Ab-
batifzíza álmában }elentéftláta,melly-
ben meg-érté, hogy a' Szene Eu
fráfzia halála el-közelgetett volna: 
mellyec némely napokig meg nem 
jelente; de az-után meg-jelencvén, 
meg-érté a' Szent Szűz, és alázatof-
fon kőnyÖrge az Iftennek: enged
né-meg, hogy még élhetne egy 
efztendeig, hogy tarthatna peni-
tentziát az 6 bonéiról. Tsudálkoz-
tak ezen a' cób' Apátzák, kik tud
ták , hogy az 6 élete ízfinetlen pe-
nitentzia volt. Es mondották egy
más kÓzótt: mint léfzen a' mi dol
gunk, ha Eufráfziaáél, mintha pení-
tentziát nem tartott volna? Panafzol-
kodván monda az Abbatifzízának: 
miért mingyárt meg nem mondot
ta meg-tudván, hogy el-kÓzelge-
cett az 6 halála? Nem tudod-e', é-
des Anyám, hogy a' más világon 
nem tarthatni penitentziát, fe meg 
nem lirathatni hafznofon a' vét
keket ? Ha én penitentzia - tartás 
nélkül el-megyek e' világból, a' (e-
tétségek uraságot vétenek rajtam-
Kérlek azért: könyörögj érettem , 

'hogy engedtefsék egy efztendeig 
Yajó üdó nékem, hogy eleget te-

heífek annak, a* mi hátra vagyon. 
Monda az Abbarifzfza: Ne fély, édes 
leányom, mert az Ur Iften, ki meg
jelentette nékem a' te halálodot 
azt-is tudnom adta, hogy bé-mégy 
az ditsóségbe. Kérlek azért, mi
kor ottan lélzefz, emlókezzél-meg 
rólam, hogy én-is hamar örvendez-
heíTek a' te táraságodban. tlgyan~ 
azont monda néki Júlia az 6 nagy 
baráttya.' Az-után egy halálos hi-
deg-lelés jőve reája, az-okáért az 
Apátzák a' betegek házába vivék 
ótet , és ó egéfz nap, és éjjel egy 
igen mély elmélkedésben marada. 
Kővetkező napon az Apátzák egy-
bé-gyűlvén, minnyájan imádkozá-
nak érette, és a' Szent Szűz meg-
adá lelkét az Ur Iftennek, életének 
harmintz efztendejében. A' tefte 
az ő Annyának koporsójában te
mettetek, minden Apátzáknak fok 
könyhullatáűval. De kivált-kép
pen firuttaőcec Júlia az jó baráttya, 
ki három nap maradott az ö teme. 
résénél, femmit nem évén. Ne
gyedik,napon monda az Abbatifzfzá-
nak: Édes Anyám könyörögj éret
tem az Iftennek, mert a' Jésus Kri-
ftus hi engem. Ofzán meg-őtelé 
mind az Apátzákot, és ötödik na
pon ki-múlék e' világból. Har
mintz nappal az-után az Abbatifzfza 
egybe-gyfijté az egéfz Konventet, 
és monda, hogy eí-j&cc volna vege 
az & életének: mint-hogy Eufráfcia 
kegyelmet nyert néki az Mentől. 
Inté az-ut*n az Apátzákot, hogy 
váiafztanák magoknak Teogeniát 

Abba-



Szent Brigida Szűz élete. 
Abbatifzfzának , úgy cselekedének. 
Az öreg Abbatifzfza vigafzcalá őkec, 
és incé, hogy carCankk-meg a' (le
génységet a' Kalaftromban, és bé 
ne vennék a' pénze, vagy világi jó-
ízágoc. Szép lelki canitáfokat ada 
nékik, kik igen íirnak vala, látván, 
hogy ollyan három fzemélytől olly 
hamar meg-fofztattanak. Ki nagy 
ízerecettel vigafztalá Őket. Az - u-
tán bé rekefzté magát egy Kápol-

I O I f 
nába, és meg-parantsolá, hogy fen-
ki oda bé ne menne következen
dő napig. El-jóvén az fidó meg-
nyiták az ajtót, és halva találák 
ötét, és el-temeték a' Szent Eu-
fráízia, és Júlia koporsójába, hol
ott fok tsudák láttattak annak-u-
tánna. Szent Eufráízia Szfiz halála 
vók Böjt más havának tizen-nyól-
tzadik napján, Kiífeb' T-eodoízius 
Tsáfzár idejében. 

Szent BRIGIDA Szűz élete. 
Sxurius LőrinPz, iráfihol fommáha 

foglaltatott. 
I . TJTlberniának fzigetében egy 

AJ. Dupák nevfi ember egy fzép 
termetű, ékes ábrázatú, és jó er-
koltsű fzolgáló leányt fogada, kit 
meg - fzerete tiízteísegtelen fzere-
lemmel. Minck-ucánna a' fzolgáló 
fokfzor ellene tartott vala, végté
re egygyeze véle: és terhes lón. 
Az háznak gazda afzfzonya efzébs 
vévé a' dolgot, és igen bofzfzonkod-
ván a' férje ellen , azt akará, hogy 
adná-el a' fzolgálot avagy vecné-
ki az házból. Dupák ezen igen bu-
súla: és történek, hogy két Páf-
pök, Iftennek nagy (zolgai az ó 
házába ménének fzálláfra. Ezek 
Itteni jelentés által tudván ,„ hogy 
a' fzolgálónak méhében egy drága 
kints volna, ízóllának a' gazda afz-
fzonynak, és kerék ötét, ne üldöz
né a' fzolgálot, bizonyofsá tévén 
ótet, hogy a' kk ízúlendó volna, 

bötsűletére lenne az ő házának, 
és az egéiz orfzágnak. De a' gaz
da afzfzony femmi-képpen nem aka
rá meg-vákoztatni az ő Pzándékát, 
és annyira unfzolá a' férjét, hogy 
kinfzericteték a' fzolgálot el botsa-, 
tani, ki illendő fidőben egy leányt 
ízöle , ki Brigidának hivatcaték_s. 
Mikor a* leányzótska immár idejé
ben nagyocska volna, az Attya 
vifzfza - vivé Stet házába. Holott 
a' jó leányzó fok jóságos cseleke
deteknek , és fzentségnek jeleit 
adá : mivel tifzcefséges, alázaegs", 
tsendes maga-vifelő, és kőnyórfi-
letes vala. A' mint lehetett alamif-
nác adott a legényeknek. 

2. Igen (zép vala Brigida SzSz , 
és kivált-képpen oly (zép ízeméi valá-
nak néki, hogy tsakazérc-is fok em
berek kívánták őcet; azAttya egyne-
hányízor fzóllot néki mondván, 
hogy yálafztana magának egygyetc 
azok-közöl, a' ki neki inkáb' tec-
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'1014 Szent Brigida 
tzenék, kik Stet házas-társul kérik 
vala: merc azok unalmas kéréíí-
nek továb' ellene nem álhatna_s. 
De 6 fzűzefségéc meg akarván tar-
cani, és a' Kriftus jegyefe kíván
ván lenni, felele, hogy ne búsul
na : mert 6 úgy cselekednék , hogy 
fenki otet feleségál nem venné, 
soc orczájkra fem nézne. Ez-oká
ért ájtatoífon könyőrgé az Men
nek ; változtatná ollyan rúttá az 
ortzáját, hogy fenki ótet tóbbé fe
leségfii ne kérné. Ez grátziát meg-
engedé Iften néki: merc a' fzemei 
nagyobbak Ifinek nékf, és éktelen 
fejérek, és ízünctlen kónyveznek 
vala : honnét olly ruccá válto
zók , hogy nem csak azok fzön-
tek-meg a' kéréft&l, kik az - előtt 
igen kívánták ótet házas - tár
sul veni; hanem az Attya - is 

Tzabadságot ada néki Apáczává 
ienni. Mikor el.jött volna ideje, 
hogy egy fzent PÜfpök elótc Profifx-

fiibt tenne , az 6 lábai - elótc le
térdepelve, láta a' Püfp6k egy tü
zes oízlopot az ö fejéről az eget 
érni: és minek-elÓtte a1 Szene Szűz 
fel-állott volna , az Ur Iíten az ó 
elébbi ízeméit, és fzépségéc vifz-
fza-adta néki. 

3- Nagyok voltak a' tsuda-té-
telek, mellyeket Iften tselekedect 
az 6 fzolgálója-által. Egy bél-pok
los alamifnát kére cólc, és 6 felele, 
hogy nem volna mit adni néki, 
hanem imádkozik Iítennek & éret
te : imádkozván mingyárt meg-gyó-
gyula. Egyízer fzentelc vizet ónte 

Szűz élete. 
két ina-fzakatra , és mingyárt meg, 
gyógyútának. Kéc vak embert, 
egy bél - poklos vezetett a' Szene 
Brigida Kalaítromába, kikért § 
imádkozván mind az hárman me»-
gyógyúlknak. Egy gonofz afzfzony 
gyalázatos hirbe kevert vala egy 
Szent Pűfpőkót, mondván, hogy 
tóle nehézkes l&ct volna. Szent 
Brigida fzánakodván rajca , azt ren-
delé , hogy az a' gonofz aízfzony, 
ki már gyermeket fzölt vala, azzal 
egygyfttt vitetnék hozzája. Kit 6 
kérdezvén, kitől volna az a1 gyer
mek , felele az ortzádan hamis afz-
fzony: Attól a' Púfpőkcöl- Szent 
Brigida a' Keretet jelét formáik az 
hamis vádolónak fiájára, és min
gyárt a' nyelve úgy megdagada, 
hogy femmit nem fzólhat vala: 
kérdé az-után a' kisded fiatskáját: 
kicsoda a' ce Atyád? és tsudktacas-
képpen meg - felele , hogy nem a' 
Pítfpók, kit az annya harniUán vá
dol vala, hanem egy alá-való pa-
rafzt ember. Minnyájan igen tsu-
dálkozknak, kik jelen valának, és 
Iltennck hálát adunak : mivel-hogy 
a' Púfpók viízfza nyeré bótsüle-
té t , és a' bflnős aízfzony penicen-
tziát tárca. 

4 . A' Szent Brigida Szűz Ka
laítromába egy ifíú Apátza a' teíti 
kivánskgokcól igen kiíircetik vala: 
mivel-hogy ízeméit egy emberre 
fordította vala, ki ótet hitegeevén 
sörgecce, és egynclúnyfzor bcfzél-
gecett véíc: és végtére egygyet érc
vén , azt végezek, hogy egy 

ctíza-



Szent Mónika Áfzfzony elete. 
éttzaka egygyutt teízélgeflhek, al-
•kalmatos helyen a' gonoíz cseleke
detre. Az ifiú Apátza aze várta , 
hogy el - aludgyék Szene Brigida : 
de 6 nem alutc, sőt tudván azok
nak praktikáját, imádkozott az I-
ftennek, köayőrulme-meg a' lelke
ken. Mégyen vala már az Apátza 
véghez .vinni gonoíz ízándékát. 
Azonba meg-emlékezvén az Ifteni 
félelemről , és Szent Brigida jó ta-
nátsiról, eleven fzenet tón a' me
zítelen lábaira: és illyen módon a' 
tűz el-oltá a'máfik tözet: ésa'tefti 
fájdalommal meg-gyozé a' bujaság-

; nak égését, melly őtet győtri vála. 
Máfodik napon monda néki Szent 
Brigida : Mint-hogy az el-múlt éjjel 
erőífen hartzokál: és a' bujaságnak 
töze meg nem égetect téged, ez
után meg-fzabadulíz attól, és el-
futíz a' pokolnak tüzétől. Az-után 

imádkozék érette; és meg-gyógyi-
tá a' febeket, rnellyeket az eleven 
fzén t6tt vala a' lábain : és meg-fza-
baditá őtet, hogy foha többé ha-
fonló tefti kísértete ne lenne. Nagy 
tsudákoc tseiekedett Iflien Szent 
Brigida Szűz által: mert fok vakok 
vífzfza nyerték a' látáít, a' némák 
a' fzóiláft , a' poklofok a' tifztáláít 
az ő imádságival. Sokan el-hatták 
a' véckeket az 6 intéfiért, és meg
jobbítván életeket Szerzetefekké 
lőttek. Egy nagy folyó viznek_s 
terméízet-ízerént való folyását meg-
váltóztatá imádságával, és más 
réfere forditá, holott nagyob' hafz-
not tőtt folyásával. Végezetre 
minek-utánaa kegyes Szent életet 
vifelvén, fok nyomoruságokot fzen-
vedetc volna 3 a' Jésus Kriftus íze-
relméért, Lelkét meg-adá az Iften-
nek, Juíztinus Tsáízárnak idejében. 

Szent MÓNIKA Áfzfzony, a' Sz. Ágo-
íton Doktor Annya élete. 

Ugyan Sient Agoflon Vallás tévő 
Könyvéből, és Lippománus Kardi
nál iráfiból fmmnába foglaltatott 
Villégás Alfonfíus által. 

X. T?£só Királyok könyvének első 
XL rélzében irva vagyon: Mi

dőn Anna keferves fzivel volna, 
imádkozék az lírnak bőven firván, 
és fogadáft tőn , mondván: Sere
gek Ura, ha látván, meg-tekinted 
a'fzolgálod nyomorúságát, és meg
emlékezel rólam, és el nem feletke

zel fzolgálódról, és a'fzoígáíódnak 
férfi magzatot adfz: az Urnák adom 
őtet életének minden napjaiban. 
Az Ur Iften meg-halgatá őtet, és 
néki egy fzive-fzerént való fiat ada, 
ki Sámuel Próféta volt, ki az An-
nyának keíerű íiralmát őrömre for
ditá. Haíbnló - képpen volt dolga 
Szent Mónikának , ki nem azért 
kefergett, fírt, és könyörgött az 
Iftennek , hogy néki fiat adna, Ha
nem, hogy,az ő fia az Iften fzolgája 

lenne, 



i o i 6 Szent Mónika 
lenne, mert igeíi távúi vala az Iften-
tól. Ez pedig Ágoíton volt. Az 
Iften meg-balgatá könyörgéíit Szene 
Mónikának, úgy-annyira, hogy a2 
6 fia, ki az előtt a' Kerefztényeket 
üldözte , és kedvezett az eretne
keknek , meg - téré az Iítenhez , 
(zfintelen öklözvén az Eretnekeket, 
és oltalmazván a' Kerefztényeket. 
A' Szent Mónika élete illyen mó
don vagyon. 

a. Mónika nemes, és igen tiíz-
tcletes afzízonyvúlt Afrikában Kar-
tágo vásrasában: ki nagy bánattal, 
és keíerűséggel él vala, nem azért 
hogy özvegyen maradott volna , 
hanem azért,, hogy 6 Kerefztény 
lévén , egy Agofton nevfi fia volt, 
ki meg nem kereízteltetvén, a' Ma-
hikéus Eretnekek dögleletes té
velygését kóvette. Ez dolog mint 
egy nyil fzőntelen által-járta a' Sz. 
Mónika fzivét, mikor meg - gon
dolta , hogy az 6 fia , ki az 6 mé
héből jött volna k i , az Angyalok
hoz hafonló lehetvén Menyorfzág-
ban, az ördögökkel erőkké akarna 
gyötrettetni pokolban. Inkáb' li-
ratta ez a' Szene Aízízony az 6 
fiat, a' ki él vala, hogy-fem a.' t&b' 
anyák firatták meg - hólt fiókát. 
Egyfzer álmában egy Angyalt láta, 
ki kérdé őtee, miért kefergene, 
és (zomorkodnék ? Felele néki Mó
nika: Az én bánátimnak, és kefe-
r&ségimnek oka egy fiam, ki igen 
távúi jár a' Menyorfzág utyától. 
Monda néki az Angyal: Tudgyad 
bizpnyofon, hogy halála-után, ő-is 

Afzfzony élete. 
oda megyén, az hova te mégy. A' 
kegyes Anya elö beízéllé ezt az ó* 
fiának , ki .monda néki: Édes A-
nyám, nem jól értetted, mivel az 
Angyal azt mondotta: te oda mégy 
az hol én léfzek. Mert a' Mani-
kéufok valláfá, meliyet én tartok 
igaz, és azokat, kik azt kóvetik 
Menyorízágba vezeti: igy te efzed-
be vévére egy nap tévelygéfedet 
el - hagyod azt, és a' Manikéufok 
vallását bé-vefzed , és én - velem 
Menyorfzágba mégy, honnét moftan 
igen távul vagy. 

3. Igen vifzíza-tetfeék ez Sz. Mó
nikának, de azért nem fz&nék-meg a" 
íiráftól, ésimádkozáftól, lelki orvof-
ságot kerefvén a' fiinak az Mentől. 
Egyfzer pedig egy Sz. életű, és igea 
tudós Páfpökkeí ízólla, és fírván 
k,éré 6tet : fzóllana az 6 fiával 
Agoftonnal, és erős okokkal, 's jj' 
maga méltóságával vinné-ki őtet 
a" rút tévejygésböl. A' Püfpők if-
méri vala Agoltonr, és tudta, melly 
tudós Filojzofus volna, és hogy 
fenki , a' ki véle difputálna, tóle, 
el nem megyen vala, hanem fzé-
gyennel, és pironkodáfTal: monda 
néki: Alzízony-állat, én nem aka- * 
rok véle difputálni , hanem hagy 
békét moíl néki, mivel 6 olly fokac 
tanól , hogy a'maga tanulásával fe-
gitetvén az lllentől, meg - ifinéri 
a' tévelygéft, mellyben találtatik. 
Nem elégedék-meg ezzd a' kefer- , 
ves Annya, hanem fokkal inkáb' ' 
kezde a' Pfifpóknek könyörögni, 
hogy íióllana az ó fiával, mert 6 

azzal 



Szent Mónika Afzfzony éíete. 
azzal íokat haíználna; de a' PüC. 
pök annál inkáb' mentegeté ma
gát. Igen keférveíen kezde fírni 
a', jó afztzony állat, gondolván, 
hogy könyhúllatáfival meg-indít
hatná a' Pöfpók fzivét. Mellyet 
látván a' Szene Prelátus, monda 
néki: Békefség néked afzízony-ál-' 
l a t , légy vígan, íemmit ne izo-
morkodgyál, el-hid' bizonyorTan, 
hogy annyi íiralomnak , és köny-
húílatáfoknak fia el nem vefehe(t. 

Rómába kivánkozék menni Á-
gofton , a' Retorikát tanítani a' 
mint Kártágóbarr tanította vala. 
Meg-ércé azt az Ánnya, és el-aka-
rá vé[e rnenni,- és követé őtet a' 
hajóig, a' mellybe bé kell vala fzál-
liniok. Agofton nem akará, hogy 
az 6 tárfaságában lenne az Annya, 
az-okáért várakozék, és mikor kő- • 
zel a' tenger partyához a' Szent 
Tzipriánus Templomában imádkoz
nék az Annya, 6 bé-menvén a' 
hajóba ott hagyá ötét. MidÓn az 
Annya efzébe vévé, a' tenger par-
tyára méné, éslökaíicván a'firált, 
igen keménynek , és kegyetlennek 
kiáltya vala Agoltont. Végezetre 
el-firadván , viízfza-tére házához. 
De olly nagy vók ó-benne az A-
nyai fzeretet, hogy nem talált nyu
godalmat, az-okáért nem fok úd'ó . 
múlva, egy hajót fogada, és azon 
el-méne kereíhi or.ee Igen nagy 
betegségtói fzorongattatik vala A-
gofton Rómában, mellybőí az Ur 
Illen meg-gyógyitá étet, az 6 An
nya Szent Mónika könyörgéűért, 

Saeniek i k t e . 
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a' mint maga-is bizonyságot téfzen 
róla. Egy efztendeig tanitá a' Re-
torilcátRómában, holott nagy nevet 
ízerze magának. A' Médiolánum 
várafa-béliek Rómába küldenek egy 
Meíterért, ki ugyan azon tudó* 
mányc tanítaná, az-okáért Agofton 
Médiolánumba küldetek, és ot£ 
meg-találá ótst az é Annya, ki igen 
órőle a5 fiának, de azért el nem. 
felejtette fzítntelen imádkozni az 
Iftennek 6-érette, a' mint minden. 
kor tselekedett. 

- f. Az fidóben Sz. Ambrus Pfifpök 
vólt^Médiolánum varasának Eríeke , 
kit Agofton' igen' kezde feeretni, 6-
r&meít halgatyán az 6 .prédikálláfit, 
íokat beíiélgetvén, és okoskodván 
6-véle. (Szent Arnbruíhak - is tet-
tzett az Agofton nyájaskodáfa , lát
ván Ötét, melly tudós volna min
den tudományokban, és innét kez
de Agofton 3 meg-fegitvén ötét az 
Iften, kéfzfilni a' meg-téréfre. Sz. 
Ambrus-is örömeit tárada e' dolog
ban , még indultán belsö-képpen ', 
a' Mónika (züntelen való firáfiért, 
és kőn,y6rgéíiért. Meg - maradván 
azérc Ágoííon, Szent Ambrus., és 
egy Szimpiitziánus nevfi fzerzetes 
ember között való nyájafság, és 
tárfalkodás j reá fegété az Ur Iften 
Agoltont, hogy meg-térne, és iC 
Római Anya-lzent-egyház hitét te-
kéileteíTen bé-venné. Ugyan Szent 
Ambrus Pfifpék kerefztelé-meg &-
tet , és" az-után olly erős oltalma-
zója lön az igaz hicnek, mint an-
nak-előtté az eretnekségnek. Ki 
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i o i & Szent Mónika 
nem mondhatni, melly nagy 6r6~ 
me vók Szent Mónikának , mikor 
latá a' fiát otc lenni, az hol 6 ki-
vánnya vala. Meg nem fzfint ha

jaka t adni az Iftennek ez jó tété-, 
tnényért; és akkor vótce efzébe, 
melly jól töltötte volna tellyes é-
letének ideit ,f mikor az illeni ízol-
gálatban az Agoílon meg-céréséért 
íokat (Irt, és könyörgött. 

<5* Szent Mónika még mikor 
kitsén leányzó volna, fzorgalma-
toffon az Actya házából a'Templom-
ba mégyen vala, és ott az Üdvöz
légy Máriát íbkfzor el-mondotta; 
és mikor ötét az házba nem talál
ták , bizonnyal tudták , hogy a' 
Templomban volna. Éjjel fel-kel va
la el-mondani az imádságokat, mel-
lyekre tanította volt ötct az An-
nya. Igen fzeretce az alamifhálko-
dáft, és a' mit néki enni adtak, an
nak felét el-tette, hogy a' fzegé-
nyeknek adgya. Meg-lácogatca az 
Ifpitályokac, és a' betegeknek min
den fzftkséges dolgot vi t t , a' mint 
lehetett. Nevekedvén idejében, 
nevekedett a' jóságos tselekedecek-
beh. Mikor az Annya parancsol-.1 

t a , hogy ízép ruhákba Öltöznék ? 
és magát fel - ékeíitené , azt maga 
akarattya ellen tselekedce, és azt 
mondotta az Iftennek, a'mit amaz 
alázatos Efeter: Te tudod, én utá
lom én-rajtam ezeket az ékes ökö-
eeteker. Gondolkodó vók a' fzól-
lúsban,okos a' feleletben, békefséges 
túró minden dolgaiban. Meg-akar-
m. volna íziteefségét tartani, de úgy 

Afzfzony élete. 
rendelvén az Iften, hogy abból a' 
jó fából jó gyümölcs termene, nagy 
haíznára az Anya-ízent-egyháznak 
és hogy Szent Agoílon által fokán 
meg - térnének , arra inriitá fzivéc 
az. Attyának, hogy Mónikát házas
társul adná Patrkzius nevfi nemes 
férfiúnak, ki jól-lehet nemes nem
zetből volna, mindaz-ákal pogány 
ember, és gonofz erkölcsül vala. 
Ez rofzízúl tartotta az ö feleségét 
Mónikát, ki j ó , és Szent életö afz
fzony vala , és íbha egy gonofz 
fzóc fem ftóllott néki, hanem meg
várta, hogy el-múllyék haragja az 
Urának, és az Iftennek ajánlotta a* 
nyomoruságokat, mellyekec fzen-
vedett , nem átkozódván söt imád
kozván az 6 férjének meg-térésé-
ért. Annak-utánna mikor az Ura 
meg-tsendefedett, és jó-kedvu volt, 
minden dolognak fzép rendeflen 
okait adta, nem meg - háborodott 
(zivel , hanem alázatos, és kelle
metes édes beízéddel. Oh melly 
fok fenyegetéfekec, és boízúságo-
kat (zenvedetc Szent Mónika az 6 
kemény terméízetS, és. igen hara
gos Urácol, jól-lehet minden ízor-
galmacofsággat élt , ízolgálvánnéki, 
ésjiagy aiázatoísággal engedelmes 
lévén. Alamiíhát oíztogatott, (ok 
könyhullatáfokkal imádkozott, Sz. 
Miséket Izolgákacott, hogy az Ur 
Klen meg-világoiitaná fzivét az & 
férjének, és ki hozná ötét a' nagy 
lelki vakságból, mellyben el-merálfc 
vók. Néha Szent Mónika tőb' 
aízfzony aljat barátival találtatott^ 

kik 



Szent Mónika 
kik eI6 - beízéüették az o uraknak 
gonoíz tseíekedetit , gyalázták, 
és átkozták éket. De Szent Mo» 
nika íoha femmi gonofzt nem mon
dott , fe nenvpanafzolkodotc az b 
Férje felől Es mint hogy a' tób' 
afzízonyok ifinérték Patritziuft ke
mény embernek, és kegyetlennek 
lenni, tstidálkoztak a' Mónika nagy 
tűrés ízen védésén. 

7. Szent Mónika a* maga gyer
mekeit tulajdon tejével táplálta, 
és nevelte , nem fzdktatta azokat 
kényelségre , hanem kerefztényi 
életre tanította ókét, hogy az í-
ftent félnék, és az 6 parantsoiatit 
meg - tartanák. Inkái}' kívánta , 
hogy láffa azokat meg-hami, hogy-
íem vétkezni, és az Htent meg-bán-
tani. Egy Perpetua nevű leánya 
vala, kinek jól-lehet férje volna, 
olly jól nevelte vóít'&tec az An-
nya , hogy özvegyül maradván , 
bé-méne egy Kalaftroihba, mellyet 
Szent Agoiton épktete, midőn Pfif-
pók volna, és ott fzentfil végezé 
életét. Két moftoha leányi-is vol
tak néki, a' Patritzius első feleségétől 
•valók, egygyiknek neve Bafzilika, 
a' maiiknak Felitzitas: ezeket úgy 
nevelte, és tanította, mintha cukj-
don leányi voltak volna: ezek-is 
Apátzák voltak a' meg.-nevezett 
Kalaftromban, és fzcnt életet vi-
íeltek_s. 

g. Szent Mónika réíz-fzerént ör
vendezett, látván, hogy jók válná
nak az o leányi, réíz-ízeréns pedig 
mindenkor fíix, és kefeigett, meg-

áLfzfzony éíete. i o r ^ 
gondolván, hogy, az & férje Patri
tzius , és a' fia Agoílon, azigaíság 
íiak úttyán kivól járnának* De 
meg-maradván az ő fzent tseleke-
detinek gyakor'áfiban , végcére_* 
meg-halgacá Őtet az tlten : mivel 
Patritzius az ő férje az igaz hitre 
meg-tére, és penitentziát tárta az 
ő véckeiért, és a' mig élt , meg-
téréfe után, jól vitelre magát. Vé
gezetre jó Kerefztény ember lévérr, 
hatvan- három efztendős-korábari 
el-nyugovék az Iftenben. Özve
gyen maradván Szept Mónika, min
den gondolatit azÁgofton meg-té
résére íorditá, ezt is megrnyeré az 
Mentől. A' fia meg - téréfe-után > 
meg-emlékezvén az előbbeni életé
ről , ohajtá-íiról, k^nyhullatáfirol ,. 
alamifnálkodáíiről , imádságiról,, 
Wjtóléfiról, és tőb dolgairól, -mef-
lyeket cselekedett, úgy tetfzett ne
ki , hogy minden dolgok igen jól 
végeződtek válna, azoknak illy 
boldog gyümóitsét látván , melly 
az ő Férjének j és f̂iának meg-té
réfe volt. Mikor Ágofton meg-té* 
re, és meg-kerefzteketékí véle egye
tembe, némeHyek az ő- baráti ko-
zttl-is m-eg-kórefzteltetének, és azok. 
kőzött az 6 Adeadattes nevS fia-
is meg-kerefzteketék. = ' '' 

9. Szent Mónika, az 5 fia meg-
téréíé - után , ezeket a* jóságos 
ts^lekedetejíet.gyakorlottá: Gyak
ran meg - gyófíE , és- a* Kriftus 
Szent teliét magához vőtte , az 
imádságban fzfintelen meg-mara
dott , és- minden gondolatit az I-
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loao Szent Mónika 
ftenre fordította , nagyob* réfzén 
az ödőnek nappal a' Templomban 
volt. Es mivel fzokás vólc az idő
ben , hogy a' Szentek Vigiliák. a-
vagy böjtit a' Templomban tartot
tak , holott egéfz éjjel vigyáznak 
vala: Szent Mónika látván, hogy 

'némely illetlen dolgog történnének 
otcan, tudtára adá Szent Ambrus-
inak, ki meg-akarván azokat orvos
tani , azt végeze, hogy az éjjeli vi-
gyázás változnék a' Szentek Inne-
pe előtt való nappali bőjcőléfre.. 
Egyfzer Pánk&sd napján meg-gyon-
ván, és rneg-áldozván Szent Mó
nika, azon az egéíz napon femmic 
nem ízólla, elragadtatván lelké
ben. Egyfzer mikor imádkoznék, 
egy fingnire láttatott fel-emeltet
ni a' fóldrÖl, és fel - fzóval mon
dotta : Repfillyunk atyámfiai, re-
pöllyűnk az Égbe. Mikoz az-ucán 
meg-kérdecék, miért kiáltott volna 
olly igen, azt feleié a' mit Dávid 
rnonda .* Az én ízivem, és az én 
teltem Örvendeztek az én Uram
ban íltenemben. Ugy hozzá ízo-
Jtott volt Szent Mónika a' bőjeó-
léshez, hogy vifzíza-cetízect néki,, 
mikor az ételre hittak. Szent A-
goíton fzólván az Iítennel azt mer
te mondani, hogy minek-utánna 
az Annya meg kereíkeltecetc vol
na, foha annak a' Szent aízfzony-ál-
latnak az Iften parantsolati ellen 
való fzózat, ki nem ment faájából. 

io- Médiolánumból vifzíza^-a-
kara menni Afrikába Szent Ago-
fton, és az Ó táríáságában vala az 

Afzfzony élete. 
Annya, és Tiberina Oflia várasába 
érkezvén, ésbefzélgetésnek okáért 
mind ketten egy ablakba menések a' 
házban , az hol meg-fzáiloctak va
la, mellynekfzép vigyázó helyeve 
la. Az 6 befzédek vólc, Iíteni dol
gokról , és a' Szeneik dicsófségé-
ról, nagy leiki vigafztalására mind 
a' kettőnek ; a' befzélgecéfhek vé-
gin monda Szene Mónika: fin ;m. 
már femmi világi dologban nem 
győnyŐrkÓdóm; mivel az lír Jíte« 
meg-adta azt nékem, a* mit ő Szent 
Felségétől olly gyakran kértem : 
mert ládák téged Kerefzténynek 
lenni, és e' világ meg utalójának, 
a' mit olly igen kívántam. En irrh 
már mit miveüyek e' világon ? Szo. 
littson azértt engem magához az lír 
Ilién, mikor néki tecfzik. 

I I . Öt nappal az-ucán , az hí. 
deg-lelés kezdé őtet fzorongacni, 
é« halálra kezde változni. Mon
da egygyik fia, ki Öccse vólc Szene 
Ágoítonnak : Ha az Anyái.k meg
hal iccén, vigy&k Afrikába ócec, 
és cemdfsnk a' maga temető helyé
ben. Meg-értvén Szene Mónika 
az 6 fzavát , monda néki; Tsak 
itt Oftia varasában cemeíletek en
gem j mért akár hol légyen az én 
oeftem , az líten azt fel-cámafzcya 
az utolsó napon. Egy dologra 
kérlek titeket » emlékezzetek-meg 
rólam, mikor a' Szent Miíe fzol-
gáltatik. Az-után meg-gyónék, és 
mivel a'gyomra erÓtlen vala, nem 
vévé magához a' Krjitus Szent Te
ttét j hanem alázacoűkn irrúdá. El-
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Á1 Római Sz, Frántziska Áfzfzony élete, toa i 
közelgetvén utolsó órája , ama Pro- hatodik efztendejében. Annak-u-
féca fzavaic monda : Pfal. 4. Mi- tanná 6c6dik Márton Pápa a' Szene 
dén fegétségfil hinám meg-haiga- Mónika t,eftét Rómába vketé, és 
tott engem az én igafságom Ille
ne : az háborúságban meg-tágafítot-
tál engem. Békefségben , és 6-
benné el-aluízom , és meg-nyúg-
fzom. Mert te Lírám kiválókép
pen reménségben helyhefztettél en
gem. Ez igéket mondván , Iften-

a' Szent Ágoílon Templomába hely-
hezteté. Az Anya-fzent-egyház az 
6 Innepét fzenteli, az 6 boldog 
ki - múlásának napján , melly vált 
Pánkósd havának negyedik nap
ján, Kriftus Urunk ízületeié-utáa 
379. eíztendóben, Teodúízius, &> 

nek adá lelkét , életének ötven- Gratziánus ide|ében, 

A' Római Szent FRÁNTZISKA Afe-
fzony élete. 

Az, Olaj-fa Hegyén lévS Gyülekezet 
által foinmálm foglaltatott. 

I . QZent Frántziska Áfzfzony R.o-
i 3 mában fzűleték 1384. efzten-

d&ben, Nemes Atyától, és Anyá
tó l , kik jó ertóltsókre, Illeni fé
lelemre, és fzeretetre tanítván fzen-
tűl nevelék ötét, úgy annyira, 
hogy kisded korától fogva, el tá
voztatta mind azokac a'játékokat, 
ír.tUyekben a' rend-béli gyermekek 
fzoktak gy&nyórkódni: fzerette a' 
magán való életet, imádságokban, 
és ájtatoíságokban magát foglalván. 
Tizen-egy efztendóre jutván, és 
magában el-rendelvén , hogy fz5-
gefségét meg-tartaná, és Apáczá-
vá lenne, az 6 fzfiléi házában ma
gán való életet vifel vala: de nem 
viheté véghez az 6 kívánságát, 
mert az 6 . fznléi férjhez adák_a 
étet. Az-után, igen meg-betege-
dék, és míg a' férjével laKett-is fo-

ha menyegzőbe, avagy lakodalom
ba nem ment, és minden - némS 
játékokat el-tkvoztatván, minden
kor imádságokban, és clmélkedé-
fekben foglalta magát, nagy ájta-
toísággal halgatta a' prédikátziókat, 
és az Illeni ditséreteket. Igen alá
zatos volt Szent Frántziska, mivel 
nagy nemes Áfzfzony, és igen gaz
dag fó-ember felesége lévén , a' íc-
lyem , és aranyas ruházatot el
riadta, és aiatson ruhába Öltözvén, 
a' fzóllóbe ment , és fákat ízede-
getvén a' fzegényeknek ofztogatta, 
és néha ruikor maga el nem birta, 
egy fzamárt meg-terhelt, és azon 
vitt íác álcal a' várafon a1 ízegényéfc 
hajiékihoz , lílk néha inkáb' fzo-
rongattattak télben az hidegtől, 
hogy - íém az éhségtől. A- maga* 
házában jói-lehet mint egy fó-afz-
ízony egyebeknek parantsolhatote 
volna, mindaz-klcal a' ízolgáló le-
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to2 2 A1 Római Sz. Frái 
ányokhoz , és fzolgákhoz , il
lendő állapotban tartotta ma-
gát_f. 

i. Illy nagy alázatofsághoz ha-
fonló volt az engedelmefsége - is; 
minden dologban, (az hol vécék 
nem v ó k ) nagy órömmel, és Ve
retettél, minden zúgolódás nélkül 
engedelmes volt az ö férjének, és 
lelki páízcorának , kiktól fok fzép 
ádvófséges dolgokat tanólván , e-

, gyebeket mind tselekedetivel, mind 
intéfivel jóra tanic vala. , Itteni, és 
felebaráti ízeretettel fzépen fel vók 
Szent Frantziska ékeíitve, irgalmas, 
és adakozó vólc a' fzukölfcódök-
hóz; gyakran, és jó akarattal meg
látogatta a' Romában "Evó ífpitáiyo-

, k a t , fb-képpen a' Szent Lélek lfpi-
tállyát: és a' betegeket mindenötc 
arra intette, hogy magokról meg
emlékezvén , hinkk fegécségó.1 az 
Iftent, és az b véghetetlen írgal-
mafságához folyamod ván.er&űitenék 
meg magokat az Anya-fzent-egy-
iiáz Szentségivel. Az - után nagy 
ízeretettel ofzcogatta nékik az ele
delt , és az orvoíságoc, mdlyeket 
a' végre hozott a' maga házától , 
fzép édes befzéddel intvén ókec , 
hogy jó fzivel, és hálá-adáflál fzcn-
vedgyék az Iíten látogatását. Sem
mi fáradságát nem íájivilca, hogy 
minden gonoíz háborúságot , és 
egyenetlenséget le - tí>t;ndeficcsen. 
Sirva kónjSrgött mindenkor azok
ért az emberdtért, kik el-fuktkez-
vén az líienrÖl, a' tclli érzékeny-
ségeknek, és kivánsá0okn4k ízol-

:ziska Afzfzony élete. 
gáltanak. Azokat pedig , kik jp, 
mérvén az Iftehi malafztot, a' jó
ságos cselekedeteket gyakorlottak 
jó példájával, és hathatos befzédi-
vel , az Iílen fzerelmére inkáb' fel-
gerjefztette-

3. Olly tekélletes hite volt Sz. 
Frántziskának, hogy ócetíem a'vi-
lági jó (zerentsék fél nem fuvalkod-
tatták , fem a' nyomorúságok le 
nem nyomhatták. Egykor az b 
férjéc ízám ki-vetésbe kuldék , és* 
minden jóízágát prédára hányák; 
de e' Szent aízízony-állat ezea' nagy 
nyomorúságot, mint Szent Jób 
hálá-adáífal (zenvedé, mondván : 
Job. 1. j * . a i . Mezítelen jótretn 
az Anyám méhéből, és mezítelen 
térek oda: az Ur adta, az Ur vöt-
te-el: a' mint'az Urnák tetfzett, 
úgy lőtt: légyen áldott az Ur ne
ve. Az órdógók gyakorta fok_» 
kép-pen mefterkedtek, hogy meg-
háborittsák Szent Fráncziskát az 6 
imádságiban, és egyéb lelki íbglala-
tofságiban; de íöha meg nem tán
toríthatták az 6 álhatátofságát. Ez 
a' Szent atkízony-állat mindenkor 
íányargatta a' maga teltét, íok-íele 
nehéz penitentziác tartván ; íbba 
bort nem ivot t , és gyenge l'ris ét
keket nem evet, hanem tsak be: 
tegségében , az orvos Doktorok 
rendeléséből ; darabos , és vallag 
rufúban ján. , íiör ővec, és tovjí-
íes vas lántzot hordozott a' teltén, 
vas íárkantyus oltorokkal meg-ver
vén a* teltét, (okikor vérébe ke
verte. Ha néha tízébe votte, hogy 

hivai-



A' Romai Sz. Frántziska Afzízony élete. 102$ 
hivalkodó fzút mondott volna, a' kezetnek, melly a' Szene Benedek : 

's a' Szerzetéből való,eztfogadván, hogy 
meg-tartya az 5 reguláját, meliyet 
meg-is parantsolá az 6 lelki leányi
nak , hogy mindenkor sérhecetlc-
nfil meg-tartanák. 

f. Sok tsudákat tett az tír I-
ílen Szent Frántziska Aízfzony által, 
melíyek k&zál némellyeket e!6-ho-
zok. Egyízer a' Kalaíhromban úgy 
el-fogyott volt a' kenyér, hogy há
rom Apátzának ebédre elég nem 
leheteti volna; de e' Szent Afz-
ízonynak imádsága - által úgy meg-
íbkaíirá az Iften, hogy tizen-6t&a 
meg-eíégedének véle, és meg-is ma-
rada benne egy tariíznyaval. Egy 
Menikus nev& tizen -6t eíztendös 
gyermek, Stegéfz eíztendeig nagy 
nyavalyát fzenvedett, ki tsak nem 
minden nap le-efetc a' f81dre, és 
minden érzékenységitől meg-folz-
tatván , hólt elevenen maradott; 
íemmi orvofság néki nem találtat
ván, Szent Frántziskához vitetek, 
hogy imádkoznék érette: meliyet 
6 nagy alázatoísággal meg - tsele-
kedvén, fejére tévé a' kezét j ; mon« 
van néki: Ne kételkedgyél fiam , 
mert bizom az Iftennek nagy jó* 
voltában, hogy továö nem fzen-
veded ezt a' betegséget. Ezeket 
mondván, mingyárt Menikus meg-
gyógyúla*, és foha tóbízőr ezt a* 
nyavalyát nem ízenvedte. 

6. Egy Berta nevű harmíntz-
kilentz eíztendós afeízony mirigy
tói, és igen gonoíz hideg -leléftól 
gyötrettetvén, az halaihoz közel-

*te e c 

f&ldre borúit, és a' fzáját, 
mellyét keményen meg-verte. 

4. OUy nagy volt Szent Frán-
czíska ájtatofsága , hogy imád
ságiban kefervefen firt, kivált-kép-
pen mikor a'Kriftus Jésus kinfzen-
vedeséról elmélkedett. Sokízor 
az imádságokban , és Ifteni elméi-
kedéíekben lévén , el-ragattatotc 
lélekben, kivált-képpen minek-u-
tánna a'Kriftus Szent Teftét az Ol
tári Szentségben magához v&tte. 
Minden héten meg-gyónt, és ezzel 
a' nagy Szentséggel meg-áldozott, 
fö-képpen a' nagy Innepeken. Min
den nap el-mondotta a' Boldogsá
gos Szfiz Mária tiízteíségére ren
deltetett Szölofmát, és egyéb (ok 
Zsoltárokat, és Ifteni imádságokat, 
nagy ájtatoísággal, és buzgó lélek
kel térden alva a' maga házában , 
midón élt a' férje, és az-után az 
Apktzákkal a' Kalaftromban, mel
lyet maga fbndált vala, hogy ma
gát jobban foglalhaíTa az Ifteni ízol-
gálatban. Az Iften egy Angyalt 
engede látható formában Sz. Frkn-
tziskának,hogy mindenekben gond-
gyátvifellye néki: az-okáért a' kép
írók le-irván az 6 képét, egy An
gyalt irnak melléje, amaz verfel: 
P/a/. j % . jfr. 24. Tartottad a' job'-
kezemet: és a' te akaratod által-
hondoztál engem , és ditséfséggel 
fogadtál bé engem. Sok leányokat 
gy&tótt-egybe , kikkel • egyetembe 
nagy alázacoffan ajánlá magát az 
Olaj-fa hegyén lévó Szent Gyóle-
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get vala, de Szent Frántziska meg
látogatván 6cet, és a' kezét reája 
tévén , mingyárt meg - gyógyúla. 
Egy Tzekka nevű afzfzony minek-
utánna tizen-hat holnapig fzúnte-
len való vér folyáítfzenvedetc vol
na , az orvos Doktorokról el- ha-
gyattatván, meg-látogactaték Sz. 
Frántziskácól, ki unihent illeté ó-
t e t , mingyárt meg-ízűnek a'vér
folyás , és fzépen meg - gyógyúla. 
Egy két efztendós gyermek meg-
ízakadván , igen fel - dagada, kit 
meg-akarván orvoslaai az orvos 
Dpktor, egy aíztalra téve, és a1 lá
bait fél?kőtózyén, hogy valamint 
meg-orvofolhaflaj a'gyermek annya 

. iifm ízenvedheté azc á' kemény or-
vqfságot, hanem Szent Frántziska-
hoz folyamék, ki illetvén a' gyer
meket , monda az annyának : Bíz
zál az Ur Jésus Kriítusban, és meg
gyógyul a' fiatskád , és mingyárt 
meg-gyógyúla. Egy ifiú az ördóg 
ingerléfe-által, igen meg-haragúvék 
a' maga gond-vihlóje ellen, és fok 
hamis dolgokat akara hirdetni tiíz-
tefiége ejlcn: de az Iften meg - je
lenté Szent Frántziskknak, ki elő
hivatván az ifiát, fzemeíre veté 
néki, az ó ízi ve álnokságát, és az 
ifiú magában fialván , meg - vállá 
gonofz ízándékác, penitentziát tár
ta; és alázacoffan meg-kővetégond-
•viíelójét, avagy túcorát. 

7 . ü-kőzelgetvén Szent Frán
tziska életének ucólsó napja, Iftcni 
jelenéíekkcl vigaíztalá őtet az Ur 
Iíten : és meg - jelenté, néki az 6 

siska Afzfzony elete. 
halálának napját, nagy lelki 6r5rh-
mel bé-tólcé ótet , és el-távoztacá 
a'gonofz lelkek késértetit, és öldő-
zélit, kik az-elöct igen háborgatták 
őtet} és már közel lévén halála 
órájához, igen fzép, és Ifteni ízére? 
tettel tellyes befzédec , avagy in-
téít tón az Apátzáknak , az Iíten. 
fzeretetére , és félelmére gerjefzt-
vén őket; és hogy egy-más-kózótc 
jó akaratot, egygyefséget, és ízőn-
telen való fzeretetet tarcanának; 
a' világi nyomorúságokat békefség--
gel ízenvednék , és a' késérceteket 
győznék - meg, az Iíten malafzcya 
által. Mindeneket jól rendélvén, 
és ájtanoíTan imádkozván, lelkét 
Iíiennek ajánlá; holta-után-is fok 
tsuda-técelekke! meg-ditsóité ótet 
az Ur Ilién. 

g. Egy Agoílina nevíi afzfzony 
igen beteg róJc az egygyik fzemé-
vel, és íemmi világoiskgot nem lá
to t t , és a' teíti orvofskg íémmic 
néki nem hatználván, magát Szent 
J'ráncziskának ajánlá, kinek telté
ről egy darab pofztocskác tónek a' 
ízemére, és miogyárc meg gyó
gyúla. Egy Antal nevű ötven efz
tendós embernek halálos fl-h lé
vén a' fején , hat tsoiuoc vóitek-
ki a'fejéből, és már halálát várták, 
de Szene Frántziskknak ajánlák, és 
a' febre egy poíkót tőnek , melly-
ben a' Szent Alzlzony ízolgálc az 
Mennek , és tsak hamar meg-gyó
gyúla. Egy Ágnes nevű leányzó , 
halálos betegségben lévén, az hideg
lelés , és gutta ötés miatt , és meg-

íéke-
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feketedvén mint az hók ízén, Szent 
Frantziskának ajánlák 6tet, és a' 
mellyére tévén a' könyvet, melly-
bfil ez a' Szent Afzfzony a1 Boldog
ságos Szfiz Mária Szolosmáját (zok-
ta vak mondani , fzépen meg
gyógyuló. 

5). Egy Angyelózza nevfi leány
zó , a' mirigynek a' teftéböl ki-
mettzéfe-miat, igen nagy gyötrel-
ipet , és keferves fajdalmát fzen-
vedect, el - vefzvén a1 teítének e-
gyik oldala; de 6 fogadáft t ón , 

_ hogy • ha meg-gyógyúl, bé-mégyen 
a' Szent Frantziska gyülekezetébe, 
ki meg - jelenék néki , mondván : 
Leányom, meg nem halfz, és min-
gyárt meg - kez.de k6nnyebbedni, 
és meg-gyógyúla. Egy Antonina 
nevű afzízony az hideg-lelés, sérvés, 
és nyilallás miatt, az halálhoz kö
zelgetvén , azt mondotta az orvos 
Doktor, hogy csak alig érhetné a' 
következő napot, és azért adnák-
meg néki az Utolsó kenetet- de ö 
imádkozván, és magát Szent Fran
tziskának ajánlván, mingyárt meg-
fzfinék a' mellyen, és az egéfz te
ltén való fájdalom, és következő 
nap , jó egéfségben íel-kele az ágy. 
bóí. Egy leányzó némely napokig 
igen nagy hidegleléft ízenvedvén , 
a' nyelvét, és a' karját meg-üté a' 
gutta , és mingyárt meg-némúla; 
és el hagyván ótec a' Doktorok azt 
mondották, hogy következő éjjel 
meg- halna: de a' nénnye imádko-
zék érette, és vévén a' könyvet, 
meUyból Szent Franczislu fzokojöC 

5»cnttk Elet*. 

ka Afzízony élete, 1025 
vala imádkozni, a' beteg mellyére 
tévé, ki mingyárt fzóllani kezde, 
és az-után a' fejére tévén , fzépen 
meg-gyógyúla. Egy négy efzten« 
dós gyermek igen nagy betegséget 
fzenved vala a' lábaiban, mel-
lyek olly feketékké lőttek volt , 
mint az holt fzén, és a' febek-miatt, 
meg-röthadtak volt, és íemmi-képr 
pen meg nem gyógyíthatván, a ' 
Templomba v i v é ő t e t a z Annya., 
és imádkozván a' Szent Frantziska 
képe-elött, kére ötec a' íiatskája , 
botsátaná-lea'foldrej úgy tseleked-
vén az Annya, mingyárt járni kez-
de a' gyermek , és haza méné, kö
vetvén őtet az Annya, le-óldozván 
a kőtőzéfeket a' lábairól, még tsak 
jelét fem találák a' febeknek. 

10. Egy Béli nevű maga dög-
leletes vallásában meg - általkodotc 
Törők a' Kerefztények kezeibe a-
kadván, Romába vitetek, és fok 
rend-béli tudós fó-emberek intet
ték őtet , hogy Kerefzténnyé lé
gyen , de igen kemény ízi ve, és 
gonofz fzándékaf lévén 6-néki, min
den kegyes intéfeket meg-vetett: 
végezetre 161 3. efztendőben,, a' Sz. 
Frantziska efedezéfe-által meg - lá
gyulván a' fzive , meg-tére a' Kri-
ftus Jésus hitére; melly illyen mó
don történek: Egy iWakfeimüla nev& 
Apátza arra kére őtet, *gyakran_» 
mondaná ezeket az "igéket: Szene 
Frantziska emlékezzél-meg rólam; 
mellyet meg - tselekedvéri néha a* 
Tőrök , és imádkozván érette a' 
Kerefztények, 'h%J az Iftea világo-
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üuná-meg otet, egy "éjjel meg -je
lenék néki az Angyal , ollyan for
mában , mint a' Szene Frantziska 
Afzfzony képével le - fzokE'ak irni. 
Ez látás után, fel-ferkenvén a* Tő
rök , igen tsudálkozék, és reggel 
mingyárc meg-befzéilé a' Kereízté-
nyéknek, és Makfzimilia meg-rnutat-

, ván néki a' Frantziska képét, meg-
ifméré, hogy az Angyal mellyet 
látott, ugyan azon vúlna , melly 
Szene Frantziskával egyecembe le
íratott; és mingyárc meg-tanitcat-
vka az hit dolgaira, meg-kerefz-

Afzfzony élete. 
teltetek, és Ferentznefc hivatta-
tá magát. Sok egyéb tsudákat-is 
t6tt az iften Szene Francziska Afz-
fzony által, meliyeket rövidség. 
nek okáért, e!6 nem hoztam. K[ 
ez halandó, és minden nyomorú-
ságokkai teüyes életből, a' men
nyei örók életnek dicsőségébe mé
né , életének Őtven-hatodik efzcen-
dejében, B6jt más havának tizen-
kilentzedik napján 1440. efzcendő-
ben, Negyedik Eugénius Pápa ide
jében. 

Szent BRIGITTA Afzfzony élete. 
Kikntxeiik'' Bomfátzius Pápa Le* 

veiéből\ és Fhrmfziai $%• Anto
nius ir éjiből/oviimba foglaltatott 
Vűlégás Alfonfi.MS~úhal. 

I . QZenc Brigitta Svéczia Orfzág-
Cj ban Királyi nemből Izületek, 

az Attya, és Annya igen ájtatos 
Kerefztények voltak. Az Accyát 
Brigectusnak , és az1 Annyát Szigri-
defnek hittak. Midén 6tet az An
nya méhében hordozná, hofefzü 
utat kelleték menni a' Tengeren , 
és nagy háborút, és hajó löréft 
fzenvede, melly miatt halálos ve-
fzedelemben találtatik , de abból 
meg-fzabadúlván , következő éjjel 
meg-jelenék néki egy tifeteleces 
fiemély, mondván: Az tir Iften 
tneg-engedte néked életedet a1 le* 
ányzotskára nézve, melly a* mé
hedben vagyon. Sí&íetck a' leánj-

zótska, és három efztendeig né
mán marada, de az-után fzollani 
kezde, nem úgy mint azon rend
béli gyermekek feoktak fzúllani, 
hanem mintha tekéiletes nagy ide
jű 16tt vúlna. Meg-hala az-után 
az 6 Annya, és ö a1 Mennye gond-
viíelcsében marada: annak - ucánna 
hetedik eíztendóre jutván, midőn 
az ágyban nyugodnék , egy Oltárt 
Kna, mellyen egy igen ízén Afz
fzony dk, igen drága ruhában, egy 
korona lévén a'kezében. Ki fzul-
la néki, mondván: Brigitta fzere-
tod-e' ezt a' koronát? és monda: 
Igen-is Afzfzony om. Az-után úgy 
látízék, mintha a' íl-jére tötte vol
na azt néki az Aízízony , és min
gyárc el-enyéfzék a* látás. Szens 
Brigitta tellyes életében meg emlé* 
keisék erről 3 és nagy Királyi fzivi 
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Szent Brigitta 
Hm a' nagy dolgoknak tselekede-
tire-, az Iiten ízoígálattyában. 

1. Midőn tiz eíztendfts volna, 
fok jóságos cselekedetek tfind&k-
lóctek b- benne: Mert tekélletes 
életö vők ,, tsendes maga vifelS, 
kép-mutatas-nélköl, fzemérmetes, 
engedelmes , tifzteietes, nagy Ke-
refztényi fzeretetu» ,és kellemetes 
vők. mindenek fzemei elótc. Egy-
fzer a' Krilius kinízenvedéséról 
halgatyán a' prédikátziút > és éjjel 
azokról a' dolgokról elmélkedvén, 
menyeket hallott vak , meg - jele
nék néki a' Kriftus Jésus,, mind 
annyi febekkel, a* menyit fpl-vótc 
vők , az & kéferves halála napján. 
Kérdé t&le a' Száz, ki febeíliitette 
volna »neg - ótet oliy igen ; monda 
néki az Ur: Iliy nagy kinókkal il
lettek engem, a' kikaek nüitsen 
Kerelztényi bitek. • Ez látás - után 
úgy meg-maradának a' Kriílus jé-
sus febei a' Szent lirigicta elméjé
ben , hogy az & fzive mindenkor a* 
Kriltus kinfzen.vedeseh.ez vók kap-
tsolva, ízŰBttelen arról elmélked
vén fok köoyhullatáfokkal. Egy-
fzer meg - jelenék néki az ordóg, 
igen kegyeden , és rettenetes ábrá
zatban , kinek fzáz karjai valának, 
kit látván a' Száz el-kezde futni, 
cs a Fefzulet mellé méné; és az 
őrdóg monda néki: Valamíg te a' 
Fefzulet mellett állafz' éa heába 
faradok, mert néked nem árthatok. 

3. Annak-utánna, inid&n Szene 
Brigitta {zépen fel-nevelkedett, az 
Attya férjhez adá ötét , jól-lehet 

Lfzfzony élete; ÍOZ^T 
az 6 akarattya ellen , és fok ízoí-
gákat, és fzolgálókai ada néki., 
kik minnyájan jó erköksüek vol
tak. Az 6 férje tllfones nev& Fe
jedelem vol t , ki midőn feleségű} 
vévé ötét , az ifiu Tóbiás , és Sára 
Raguéi leánya példaja-ízerénc, ma
gát meg - tartóztatá a* Szűzzel e-
gy etembe; de fokkal továb' azok
nál , merc egéfz efztendeig rnara-
dának fzfizefségekben ; és azon. k6z« 
be fzfintelen kónyőrgöttek az L 
ftennek, hogy légyen fzent névé? 
nek tifztefségére az 6 házaíságok. 
Annak-utánna Szent Brigitta tse-
lédes gazda afzfzony lévén, a' Szen
tségeket igen gyakorlottá. Néki 
az házában, mint régen Juditnak, 
egy hajléka vala, az hová minden, 
nap gyakorta bé-ment az imád
ságra : és mikor nem volt jelen aí & 
férje,, egéfz étízaka vigyázott, tér
den alva imádkozván „ fzöntelea 
való konyhullatáfokkal. Gyakor
ta meg - oítorozván , fanyargatta a' 
teliét „ lókat b&jtók , és fok ala-
miíhác ofzcogatott. És hogy az 
irgalmafság tselekedeciben magár 
jobban gyakoroihaífa, egy magán
való házat rendelt a' fzegényeknek, 
holott maga meg-moíla azoknak 
lábait, és eledele adván nékik» 
meg-is ruházta őket.. Igen örö
meit el-ment a' Predikátziokra , és 
nagy buzgó lélekkel halgatta az T-
ften igéit, és yig 6r?>mmei halgat
ta y midőn „olvauák, a', Szentek ©-
letét* . - ' . • ' " 
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íozt Szent Brigitta 
4. Szép fiai t és leányi lőnek 

néki. Nagy gondal, és vigyázáG-
fal neveké a' fiait, és jó Prétzepto-
toka t , és meftereket fzerzec nékik, 
kik a' deáki tudományra, és jó er-
kőltsőkre tanították őket. Az 6 
férje-is igen foglalatos vólc az Itte
ni ízolgálatban, és minden nap el
mondotta a' Boldogságos Sz&z Má
ria tiízteftégére rendeltetett Szó
lóimat. Egyfzer mind ketten el
menének fzarándokságot járván, a' 
Galatziai Szent Jakabhoz, és vifzfza-
térvén meg-betegedék Frantzia Or-
fzágban* a' férje , és halálos vefze-
delernre juta. Szent Brigitta imád* 
kozék érette az Iftennek, és meg
jelenek néki Szent Dienes, és meg-
vigafztalván 6 te t , némely követ
kezendő dolgokat meg - jövendőié 
neki; meilyekec, hogy el-hidgyen, 
hogy mind bé - tcl!yerednének_s, 
monda néki : a' férjed mingyárt 
meg • gyógyul , úgy - is történek. 
fcleg-tervén hazájokba, mind ket
ten egyenlő akarattal fogadáít tő
nek , hogy meg - tanyák a' tiízta-
ságot , és minden jófzágokac jó 
rendben hagyván, bé-menének két 
Kaláftromba. A' férje a' Tzifeceruiai 
Szerzetbe rnéne , holott fzent&l 
végezé életét. Szent Brigitta ki
vegyen maradván, két télé ofztá 
a' jófzágit, mellyeknek egy réfzéc 
a' fiainak adá, és a' más réfzcvel 
egy Kalaítr^mot épite: holott egy 
új Szerzetet kezde; melíyec az 6 
nevéről, az - mán. Szent Brigittá
nak hittak. 

Afzfzony élete. 
f. Midőn ez a' Szent Afztzotiy 

állat, látá magát világi jófzágok. 
nélkál lenni, fanyarúb életet kez
de élni , és nagyob' penitentziác 
tartani, hogy-íém az előtt. Har-
mintz eízteiidő alatt lenből vali 
gyóltsot nem vifelt a' fején, Czbr-
zsákban járt , és azon tsak egy ru
hát hordozott. A' földón alutt; 
és annyit imádkozott nappal, és 
éjjel térden-álván, hogy lehetetlen 
dolognak láttzoc lenni, hogy egy 
ollyan gyenge teftö aízlzony-álatt, 
el-vifelhetné azt a' nagy munkát, 
és faradságot, olly vaítag volta'bőr 
a* térdein, mint a'tevének. Péntek 
napokon a' Kriítus Jésus kinfzen-
vedésének, és Szent febeinck em
lékezetére , égő viaízat tsópőgte-
tett a' kezeire, és karjaira, mellyek 
a' bőrét fél-ho!y:tgcfitották, és nagy 
fájdalmat ízerzeuek néki. tlgyan 
azokon a' napokon a1 méregnek 
emlékezetére, meltycc Kriftus U-
runknak adtak, c^y igen k derűt 
fivet vőtt a' fiájába, avagy annak 
a' gyökerét, hogy annak a' keié-
rnségét ére/.vén, jobban meg em
lékezzék a' lvrilhis keférvts kin-
nyáról. A' Kriltus Szent Teitéc 
az ült'íri Szcnsrégben, minden Va
sárnap , és ínnepeken nagy ájta-
tofsággai magához vótte. 

6. Az Ur íiten prófétálásnak 
lelkével bé-cólcőue fitet, a* mint 
világoiían iátfzik a' fok levelekből, 
roellyeket ő némely R6mai Pipák
nak , Tsáfzároknak, Kir'dlyoknpk, 
Fejedelmeknek, és egyéb nagy "lí

rák' 



Szent Brigitta 
rabnak 's Fó-embereknek ir t : azo
kon kivfil, mellyeket a'Papoknak, 
Barátoknak, és Apátzákaak kül
dött , meg-intvén ókét arról, a' mit 
minnyájoknak kellet cselekedniek. 
Egy kivák-képpen való jelenésben, 
meg-parantsoiá néki az Iften, hogy 
Rómába mennyen, és oda érkez
vén meg-látogacta a* Szent-egy-há-
zakat, és Szentek tetemit. Mi-
dón pedig jérusálemben volna, a1 

Szent helyeket meg - látogatván, 
íok dolgokat jelente-meg néki az 
Iften; és néha midőn imádkoznék, 
tsudálatos-képpen fél-emeltetett a' 
levegó égbe. Mindenütt az hol 
jár t , fok tsudákat rótt az Iften ő-
általa ; mert meg-gyógyitotta a' be
tegeket, és ki-özté az óxdógóket 
az emberek telteiből. 

7. Egyfzer Szkziliában lévén » 
hozzája járúla egy afzfzony , és 
monda néki; már íok efztendeje, 
hogy 6 egy órdögtól gy&trerxetik, 
mert a' cítktátalan lélek emberi teft> 
nek formáját magára vévén , min
den éjjel gonofzúl él véle , és fem-
mi-képpen meg nem menekedhe
tik tőle. Szent Brigitta kérdé 6-
te t , ha nem hordozna-e' a' teítén 
valami órdógi meftcrséggel kéfzit-
tetetc dolgot; nem, úgy-rnond. Fe
lele Szent Brigitta: Nem igaz: lásd-
roeg mi vagyon az hajad (zalai ko

kott. Akkor meg - emlékezek az 
•aízízony, hogy egy kis levelet hor
dozna ottan, mellyben olly nevek, 
és bóták voltak , mellyeket nem 
érthettek. fU-égettecé. azt a' isve-
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let Szent Brigitta, az - után meg« 
parantsolá néki, hogy tellyes éle£ 

téról igaz gyónás vállait tégven , 
és a' Kríftus Szent Teftét az Oltári 
Szentségben magához vegye: mel-
lyet meg-tselekedvén az afzfzony , 
meg-ízabadúla attól az utálatos nyo
morúságtól. Szent Brigitta Afz-< 
fzony nem tsak örómmel, és há-
lá-adó fzivel (zenvedte a' fok ne
héz fáradságokat, mellyekkel ter
heltetett azokon az utakon, mel
lyeket el-járni az Iften fzerelméérc 
fel-vállalt volt; hanem minden zu* 
golódás-íiélkál el-fzenredett egyéb' 
oftorozáfokat-is, mellyeket az Ur 
Iften ó-reá botsátott, a' mint vólc 
az 6 fzerelmes fiának Károlynak 
halála, kiért felettéb1 nem bánkó
dott, és nem fzomorkodott, min-
denekben magát az Iften ajtarattyá-
hoz fzabván. 

8. El-végezvén fzarándokságá-
nak minden útait, vifzfza-tére Rómá
ba, és az-után meg-jelenté az l ika 
néki, hogy immár meg-halna óc 
nap alatt. Annak-okáérc eló hí
va tá az 6 fiait, és fok fzép inté-
íejtet ada nékik , hogy az Ifteni , 
és felebaráti fzeretetben meg-ma
radnának. Meg-vigafztalk, és meg-
eröffité ókét, és az egéfz tselédet, 
kegyes, bÓlts, éz nagy (zeretettel 
tellyes igékkel. Az-után meg-gyón-
ván, és az Oltári Szentséget magá
hoz vévéh, az utolsó kenetet-is 
fel-vévé. Mihent meg-kéné ótet 
a Pap a' Szent olajjal , mingyárt 
ki-adá lelkét az Iftennek. Ki-hir-

üoo 000 3 hedék 
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isedék az egéfz várafon az 6 halá
la , és fok népek gy&lének - egybe, 
hogy látnák az 6 teftét, és illendőd 
képpen tifztelnék, mellyet a' Szenti 
L&rintz Kalaílromkba temetének* 
Melly Kalaftromban egy Francziska 
nevá Apátza vala, ki két efzten-
deig igen beteg lévén a'gyomrának 
fajdalmi - miatt, a' Szene Brigitta 
leftéhez viteté magát, és egy egéfz 
éjjel az imádságban maradván_9, 
Jzépen meg-gyógyúla. Svétzia-Qr-
fzágban egy Ersébet nevű Afzfzony, 
minek-utánna ez a' Szent Teft oda 
•vitetett, egy meg-hólt férfi gyer
meket feule: ez a' fzegény afzízony 
magát Szent Brigittának ajánlván , 

és azt fogadván, hogy meg-lktogat-
tya az ó koporsóját, mingyárc a' 
gyermek íél - támada, és az Annya 
fiatskájával egyetembe, bé-tellye. 
íité fogadását. Sok egyéb tsudá-
kat-is tótt az Ur lílen Szent Bri-
gitta-ákal, kinek halála lön 147^, 
efztendöben , Szent Jakab havának 
aa-dik napján, életének hetven efz-
tendejében. A' Baíziliai Gyüleke
zetben , nagy vetekedés vólc a' 
Szent Brigitta jelenés könyvér&l 
de végre jól meg-lácván, és vis-
gálván, meg-eróílícé az egéfz gyfi. 
lekezet, hogy j ó , és hatznos vol
na a' Kerefzténységnek. 

&. FELITZITAS Mártír, Hét Attyafiak 
Mártíroknak Annya élete. 

At, Anya-f%ent'$g$Báz, Notáriuf-
últal fomuuílxi foglaltatott. 

%. K ' Kómái Birodalomban Anto-
i \ ninus Tsáízár Uralkodván, 

kinek idejében igen kegyeden ül
dözés támadott a' Kerelztények-
ellen, minden napon íbkan Csen* 
védtek Mártiromságot; és men» 
néí többen meg-oleccectck, annál 
többen újjonnan ki - nyilatkoztat
ták magokat. Az időben Romá
ban egy Nemes Fekzitás nev& öz
vegy Afzfzony vúk, hét fiaival e-
gyeteinben t fedhetetlen jó életű » 
mivel-hogy mindenkor literinek i-
gyekezett fkolgálni: é$ gondot vt-
tót» hogy a' fiai ugyan azons tse-

lekedgyék. A' gonoíz vitézek e-
ízekbe vétcék 6tct: mint-hogy a' 
nyereségért, meiiyec vöttek azok
nak júízágtból, kiket meg-óltenek, 
ízorgaímatoííán kereiték a' Kerefz-
tényekec, igen gonoíz kercskedéí-
íel élvén. Néha.történt , hogy a" 
Tsáfiekrok nem parantsolcák, hogy 
olly nagy kegyetlenséget tseleked-
gyenek a' Btrik , a' mint tseleked-
tek. Néha új Tsáízár vákízeat-
YM , kinek gondotattyában leró 
volt, hogy meg - öletteffe a' Ke-
reíktényeket : hanem önnön ma
gokat akarták meg - eróíllttetni a" 
Birodalomban, íimmi dolgot nem 
parancsoltak, Miodaz-íUtal azok* 

»ak 



Szent Feíítzitá 
nak Bírái, a' Marcirok vérét fzom-
júhozván, hogy azoknak javait el-
fcglalhafsák , meg-ölték oke,t, és 
jóízkgokat el-foglakák, réízt adván 
azoknak, kik éket ki-nyilatkoztat-
ták , és kezekben adták. 

a. Bé-vádokaték azért Feliczicás, 
hogy Kereíztény vúlna, és Publi-
us Prefektus maga elejébe hozatá 
étet , és édes befzéddel reá akará 
venni, hogy áldozatot tenne a' 
Bálványoknak ; de látván , hogy 
femmiben elé nem mehetne , igen 
kezdé étet fenyegetni. Monda né
ki a' Szent Afzfzony : Sem a1 te 
igiretid meg nem tántoritnak en
gem , fem a' te fenvegetéfíd meg 
nem rémítenek engem : mivel
hogy velem vagyon a' Szent Lé
lek , ki meg nem engedi, hogy én 
tóled meg - gyézetteflero. Akkor 
monda a Prefektus: Ha magadra 
tekinteted nintsen , bár tsak a' 
fiaidon lenne konyóröletefséged: 
mert fzemeiddel meg - látod azok
nak halálokot. Monda Feliczicás: 
Ha az én fiaim a' Bálványoknak 
áldoznak, érék halállal meg-hal
nak : de, ha azoknak nem áldoz
nak, ör&kké élni íognak. Más 
napon maga-elejébe viteté 6tet a' 
Prefektus, és kezdé mondani néki: 
tsudálkozik , hogy olly kegyetlen 
akarna lenni tulajdon fiaihoz- Mind-
az-által meg - akarna kényérulni 
rajta, és a' fi.ijn , és üdót adni: lát* 
nák-neg, ha meg akarnák változ
tatni igyekezeteket, és áldozato
kat tennéaek a\ Bálványoknak. 

5 Mártír élete. 103Y 
Felele Szent Felitzitás: A' te ke-
gyefséged, iftentelenség, és a te 
tanátsod kegyetlenség. Az-után 
fiaihoz fordulván , monda nékik: 
Édes fiaim nézzétek Mennyeknek 
Orfzágát, holott vár titeket a' Jé-
sus Kríftus, mind az 6 Szentéivel 
egyetemben. Eróffen hartzollya-
tok ez kegyetlen Tirannus - ellen f 
mivel nagy jutalmat véfztek a' 
Mennyei Felséges Királytól. 

3. Ezt halván a' Biró, meg-pa-
rantsola, hogy kegyetlenül meg
vernék a'Tzájác, és ortzáját, mond
ván: Hlyen tanátsot méréfzlefz én 
előttem adni a' fiaidnak, a' Tsáfzár 
parantsolattya - ellen ? Mingyárc 
meg-látod, mit fognak fzenvedni 
te - előtted a' fiaid, ha a' te taná-
tsodot követik. Ezt mondván , 
magán igen meg-gyócretteté ókecj 
de az erős ízivu Aranyok minden
kor meg - erődítette, és vigafz-
talta őket. Az első, tudni-illik 
Januárius ólom golyóbifos oílorok-
kal kegyetleníil verettetvén , mú-
lék-ki e' világból. Félikfz, és Filep. 
botokkal ofzve rontatván,'élette
rének-meg. Szilvánus magas hely
réi nyakra-fóre le-vettetvén, ha-
la-meg. Sándornak, Vitálisnak, és 
Mártziáüfnak fejeket vágák-el. Kik 
minnyájan meg-élettetvén az igaz
ságért , az Annyok életben marad
ván , egy réfzr&l örvendezett, merd 
el-hicce , hogy a* fiainak lelkei 
Menyorfzágban vannak: más felél 
pedig mint Anya, fzomorú volt „ 
látván édes fiainak teíteit, tul-j-

doa 



Ta$&: Szettt Felítzítl 
don vérekben keverve' a' földön. 
"Nem akarta a'Kegyeden Tirannus 
mingyárt meg-öletni ötét, hogy, 
élvén, minden nap kelerfi fajdal
mát fzenvedne. " Végezecre négy 
holnapok múlva, meliyekben min
denkor as tőmleczben tartatott; 
látván a' Biró , hogy alhaca colion 
meg-maradna a' Kriftus hitében, 
fok - képpen gyótretteté; ötét, és 
©fztán el-vágatá a' fejét'. 

4. Krifzologus Szent Péter ez 
igéket mondgya Szent Fellczitásróh 
A" Krillus üldözőinek kegyetlensé
ge, minden nap a* Mártírok gyö
trelmét adgya élőnkbe. Ma élőnk
be adatik nékünk egy Szene afz-
ftony-allac, ki annyi fiaknak An« 
nya , mennyi napon alkottatott 
a' világ. Jé)jön ide Szent Pál, és 
látni fog egy aízízcwiy-allatotc, ki 
kécfzer ízüké a?on fiaköt, egyfeer 
*' világnak , mkízot Menyorfzág-
nak. Ez fzorgalraiatas vők, és 
igen, kívánta, hogy egyetlen egy 
napon annyi Mártíroknak légyen 
Annya, menyi fiakat ízöít reílyes 
életében. !mé iteo egy afitízony 
í>Jac, ki fitorongattacoc fiainak "éle
téérc : és meg - vigaíitaka őtec 
uttokoak halála. Boldog, kinek an
nyi világofskgi vókanak Mennyég* 
bem', menyi fiai voltának ez íot* 
áf>a. Buldog vólc azokoc fzölvén, 
de fokkal bóídogab* azokoc Meny-
©röágha kaldvéii. Ez fokkal ízor-* 
gatnmosb' vólc fiainak hólc teftei 
fcézocc, mikor a' kegyetlen Tiraa-
nm megélte okét, Jiogy-Ifcm mi* 

Máítir élete. 
kor a' bőltsűben voltak , és tejet a-
dott nékik. Ez a' Sz. Afzfzony-állac 
m-eg-gondolta, hogy menyi (ebei vol
tak fiainak3annyi drága kövei volná
nak a'gySzedeJernnek: menyi gy&. 
trelmi, annyi jutaimi: menyi bé-
mútatáíbk , annyi koronák. Mic 
mondhatok többet ez aízizony-állat-
róh hanem, hogy nem igaz Anya 
az, ki nem ízereti úgy tulajdon 
fiait, mint ez fzerette az övéit. 

f. Sz- Gergely Pápa azt mond
gya ez Szent Aízfzony-állatról, hogy 
nem vók néki kiíiéb' félelme vá-
lamellyikec a' fiai k&zftl életben 
hagyni ( kételkedvén , hogy $ 
gyötrelmeknek félelme miatt, ál
dozatot tenne a' Bálványoknak) 
mint más Anyának félelme lenne , 
hogy az ö fiát el- temetné maga él
tében. Ennem tudom úgy-mond-
a' Szene Doktor: Mártírnak kell-e' 
hitiorn e* Sz, Afe'iony-aiiaeocc, mert 
úgyikíkík nékem; kcvdiic mondok 
felőle. Ez az áldott afilzony-állac, 
nem t$ak Mártírnak hivatwchacik» 
mivel tulajdon életét adta a' jésus 
Kriítusérc; hanem M.trumális na-
gyobnak í minc hogy az 0 bölcs 
befitáiúvőí lel^erjektetce» és eről
tette az 6 fiak a* Mártiroinság-
oak Éenvetlétóre. Seaki ne* is 
gondollva, ho^y & mint eiss A-
nya, keferveíco nem bánkódott 
volna, litván fzeretaes fiak nagy 
gyötrelmeket, és hálák izén ved* 
ni. A* bcK6 nagy (kcretetnek-A 
ereje, mellytól vifdcetik vala a' 
Kriius JésusÍKiZ, roeg-gy&ú vala a* 
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emlékezetet téfzera ez Szem Aíz-kulsö keferöséget, mellyet 6 mint 

Anya fzenvéd va!a, látván édes 
fiait rettenetes halállal meg-ölet
tetni. Örvendezett, hogy ó előt
te minnyájan által-mennének, hogy 
az - után minnyájokat jelen len
ni meg - látná Mennyeknek or-
fzágában. Az Anya-ízent-egyház 

fzony- á latról, az & Mártíromsága-
nak fzenvedéfe napján, melly volt-. 
Szent András havának huízoii--
harmadikán, Kriítus Urunknak fzáz. 
hetven-három efztendejében* Aa« 
toninus Tsáízár idejében. 

Szent SZINFORÓSA Mártír élete. 
jéz ő bét fai Mártírokéval egye' 

tembe fórumába foglaltatott. 
1. \ Driánus Tsáfzár idejében, 

í \ volt egy Szinforófa nevű Sz. 
Afzfzony-állat, kinek férje Gyéru-
lus nevű bötsíiletes férfi vók , ki 
Adriánusnak parantsolattyára, töz-
re kárhoztatott. Mivel-hogy a' Jé-
sus Kriítus hitét tartotta, a'Tzer-
kálius, Amántzius, és Primitivus 
tárfaságában. Es mint-hogy Gyé-
rulus a' tűzben lévén ; kesébben 
hal valameg, hogy fem a'tárfai, 
az hóhérok a'lantsával íok (ebeket, 
tőnek rajta, és igen meg-roncák 
a' fejét, oliyan módon egéfzfzen 
meg - ólék 6ter. Sziníoróía ózve-
.gyenmarada, hét fiaival, kiknek 
nevek: Krefztzentzius Juliánus, Ne-
mefzius, Primitivus, Julitinus, Stak-
reus, és Eugénius. Ez a' Szent 
afzfzoiny ei-méne Romából cgyfiít 
a fiaival: mint - hogy ott őlette-
tett-meg az 6 férje, és Trikolisba 
méné lakni. Mindaz által ott - is 
meg-fogattaték mind a1 fiaival. A' 
Tsáfzár nagy ajándékoc igire néki, 

Szentek Xlett, 

hogy hadná-el a' Kriítust imádni , 
és tenne áldozatot a'Bálványoknak. 
De látván, hogy a' Kriítus hitében 
eróífen meg-maradna, igen kezdé 
ótet fenyegetni: de ezzel - is fem-
mit nem tehetvén, igen meg-ve-
retteté az ortzáját néki , az . után 
hajánál fogva fel« akafztatá ó te t , 
és egy darab ideig, pilyan modora 
fei-akaíztva rarcacá ótet a* levegő 
égben. 

1. Az jó Anya, mintha prédi-
kálló izékben volna, tanittya va-
la a' fiait, kik mind előtte valá-
nak, mondván: Édes fiaim, ha én 
gyarló, és erőtlen afzfzony lévén, 
illy őrómeft , és jó kedvel ízenve-
dem a' gyötrelmeket, méltó, hogy 
tierós ifiak, és nagy fzivök -lévén•., 
akár melly nagy gyötrelmet, mel
lyel fogtok kínoztatni el-fzenved-
gyetek. Igen rút dolog léfzen fi
aim , ha nem követitek az Atya* 
tokot , és engem Anyátokot, nyo
morúságokat, és gyötrelmeket (zen-
ved vén, a' Kriítus Jésus fzerelmé-
ért. Ki olly bőven adakozó, hogy 

Ppp ppp azt 
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azt igircer a' ki egy pohár hideg 
vizet ád ez földön az ó nevében, 
jutalmát véízi Memyégben. Melly 
nagy léfzen azérc a' jutalom, mel-
lyec véfzen , a'ki a! vérét ki-Önti, 
tulajdon életét le-télzi az 6 fzerel-
méérc? Moadom néktek, édes fia
ira , hogy ezek a' gyötrelmek nem 
©Ily igen fájdalmatok, a' mint né
ni ellyek gondollyák. Mikor a' Jé-
sus Kriftus fzerelméért fzenvedcet-
nek , vigafztalás, és meg-ujúíás ta
láltatik azokban. És nékem , ki 
moítan ezeket próbálom, nagyob' 
fájdalmam vagyon , meg - gondol-
ván , hogy a' kegyetlen tirannus 
el-fárad engem kinoztatvkn, hogy-
fem a' gyötrelmeknek ízenvedé-
seben. 

3 . A' jó fiak nagy jó kedvet 
v&iek az Annyok fzavai által: és 
el-kéfziték magokoc minden gyö
trelmet ízenvedni a' Kriftus fzere-
tetéérc ü e a" Tirannus úgy meg-
haraguvék a.' Szent aízfzony állat
ra , hogy oliyaa módon lévén fel-

.kafzcva, igen keményen meg-ye-
reté étet. Végezetre egy nagy
követ köttete nyakára, és a* folyó 
vizbe vetteté ötét, holott ki-adá 
lelkét az Lír lítennek. Az 6 tefte 
el-temetteték az attyafia Eufzebius 
által, ki fö - ember vala abban a' 
varasban. Leg - ottan kővetkező 
napon a'Tsáfzár, az hét atyafiakot 
hét karókhoz kŐtőzteté , és kö-
lőmb-féle rettenetes halállal meg-
öletteté: Krefztzentziufnak a' torkán, 
egy lantsát által vereté, Juliánus-
nak a' mellyen, Nemefziusnak a' 
fzivén , Primicivusnak az hasán :Ju-
liánuft négy-felé vágata : Stakteus* 
nak egéíz tettén fok febeket téte-
t e : és Eugéniusnak mellyét két 
rélzre nyittatá. Minek-utánna min-, 
nyájan meg - halának , a' tetteket 
egy verembe hányatá. Idő jártk« 
ban onnan kí-vétettek, és Romá
ba vicectek} »' Szent Mihály Tem
plomába az balátzok úrfiájában, és 
ott temettettek. 

Szent PERPETUA, ésFELITZITAS 
Mártírok élete. 

Szi/tt yigofion, BíJa, is Vfvirius 
ir áfiitól fommába foglaltatott. 

I . A Frikának Mauritánia tarto-
IX mánoyában, Tuburba nevíi 

tárasban, Valentinianus, és Galié-
ous Tsáfzárok idejében, egy Ró
mai Polgár - mefter jőve meg-fogni 
wáaé a' Kerefcényeketj kik azon* 

varasban találtatnának; és kegyet
len halállal meg-öletni őke t , ha 
meg nem tagadnák a' Kerefzcény 
Hieet. Sokan meg • fogattatának: 
a' tí>bbi között két Sz. aliízonyok , 
Perpétua, és Fe'itzkás. Perpémá-
nak egy csctserM fiacskája vala. 
A' Polgár- mefter *' Szmt afefzonyo-
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Sz. Perpétua, és Feíitzitás Mártírok élete, 
k o t , t&mletzbe téteté, holott né- kisded fiacskáját 
kik négy közel való attyaftai valá-
nak ^ Szácir, Szaturnin, Revokát, 

. és Szekondiol. Mid&n Szent Perpé-
tua a'tómletzben volna, álmában 
egy jelenéit láta. Látfzék néki 
egy arany lajtorját látni, inelly az 
eget éri vala, melly mind két-fe-
161 teli vala éles fegyvereknek he^ 
gyeivel; és azoknak éles hegyei 
oily k5zel voltak egy - máshoz, 
hogy egy kisded gyermetske, ne
hezen mehetett volna fel - íeheffité-
fek-nélkfil. A" latorjának lábainál 
egy rettenetes sárkány fek&tt, ki 
mindeneket ellenzett a' fel - me-
néílól. Az-után Szátirt, egyet a' 
négy foglyok közfii, látá fel men
ni a' lajtorján, ki a' tóbbic hija va
la , hogy követnék őtet, intvén, 
hogy ne félnének a' sárkánytól. 

i. A'Szent a£zfzony,eJó.be(zél-
lé ezt az álmát a' t6b' foglyoknak, 
kik hálát adának Mennek ,, hogy 
hiártiromságnak úttyán akarná 6-
ket Menyorfzágba vinni. A' Biró 
eleibe vitetének, ki tanátsoÍlya_s 
vala nékik, hogy hagynák-el a' Kri-
ftus hitét, és imádnák a' Bálvá
nyokat. De Ók meg-maradván az 
igaz hitben , a' Biró vifzíza-köklé a' 

. tómleczbe Szent Feliczitiíl, egy ke-
vefsé fzánakodván rajta: mivel
hogy terhes vala. A' Szent Perpé-
tua férje , és attya, jelen-lónek a' 
Biró-el&tt , és íirván kérik vala 
Perpétuát, hogy változtatná- meg 
fzándékát, és hogy irikáb' meg-ia-
dittsák o te t , ü^ébt tévék az b 

De & meg-vet* 
vén fiatskáját, és kevefet gondol
ván Attyának , és férjenek ííralmas 
k6ny6rgéílvel, monda nékik: Tá
vozzatok-el tőlem hamifságnak_» 
fzolgáj: mert fenki azt nem tsete-
kedheti, hogy el-hadgyam az Ifiéire 
imádni, és az ördögöt imádgyarra. 
A' Biró halván ez igéket , igen 
meg-haragúvék, és meg-verettecé 
Szent Perpétuát, egygyfrtt a ' tőb' 
Kerefztényekkel, és oíztán vifzfza* 
kűldé ókét a' tómletzbe. 

3. Minnyájan ízánakodnak va
la, nem önnón-magokon, hanem 
Szent Felitzitáíbn , ki már nyókza-
dik holnapi terhes vala: és azét-c 
minnyájan imánkozának S érette., 
hogy 6 - is réízes lenne a' gyötrel
mekben 3/mellyeket ók fzenvedné-
nek. És noha még a' fzülésnefc 
ideje nem volna, mrndaz által el
jőve annak órája.; és igen nagy faj
dalommal egy íiatskát fzfile. Mi-
dón a' ízűlésnek fájdalmiban vóln*, 
a' tómletz Őrzök mondának nékir 
Mi léfzen akkor, mikoron az oroíz-
lányok darabokra fzaggatni fognak 
téged 2 Felele Sz. FeBtzicás: Azok 
a'fájdalmak nemléfznek nékem an
nyira Ltnalmafok: mert azokat az Ür 
JésusKriftus fzerelméért fogom fzen-
vedni. Annak-utánna némdy na
pok múlva, a' Római Polgár me-
íler, fellyöl meg - nevezett négy 
Kerefztény férfiakot, ez két Szent 
afz&ooy - állatokkal egygyfitt , az 
egéfz váraían mezítelen nyilván va
ló gyalázattal hordoztatá.:•• melly e& 
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l ő j 6 Szent Szabina Mártír élete. 
Hagy békefséges tfiréíTel fzenved-
t e k , a' Kriltus Jésus ízerelméért, 
ki a' mi fzeretetünkért, meziteleti 
íöggótt a' Kerefzt-fan. 

4. Az-utkn egygyik Tsáízárnak 
íznletéfe napja el-jővén , a' Polgár-
tnefter, hogy azokon a' napokon 
nagyob* innepléft, és mulatságot 
tenne, meg-par2ntsolá, hogy ezek 
az hat Kcreízcények vettetnének 
az orofzlányoknak a' Játék néz6 
helyben, az egéfz népnek jelen-lé
tében- Mind az haton Órómeft men
nek vala ez Mártiromságra. De 
Szent Perpétua, é^ Felkzkks ki-
valt-képpen való nagy órómet mu
tatnak vala, énekelvén ama verfet 
a' Királyi Próféta Zsoltárából: A' 
pogányok minden Ifteni őrdógók, 

"az Uv teremtette pedig az egeket. 

Pfal. l r 3. >?•- f. A'Bíró meg-paran-
tsoli, hogy ez éneklésért, igea 
meg-veretteíTenek a' fzájokban; de 
ók igen fel-emekék fzavokat, fzfi. 
netlen dicsérvén az tlr Iítent. Vé
gezetre minnyájan a' jácék nézó 
helyre vicetének, kezeket meg-köc-
v e , Szent Szácir, és Perpétua el-
fzaggattattak az orotzlányoktól; 
Szene Kevokát, és Felitzicás meg
ölettettek a' Párdúczokcól: Szent 
Szaturnin , és Sztkondiol, az Iften 
akaractyából fzabadon maradának 
az fene-vadakeói; de a' Polgár-me
fter Szaturninnak fejét el-vágata, és 
Szekondiol a' tomletzben hala-meg. 
És igy Mkrciromskgoc fzenvedvén, 
minnyájan az ór&k Boldogságra 
jutának. 

Szent SZABINA Mártír élete. 
Bé<Ia, és Adoms Erfek által meg-

írattatott. 
I. C*Zenc Szabina Római Afzfzony 

O v ő k , Mecadin Heródesnek 
leánya*, Bálint nevű f&-embernek 
íelesége. Mind az Atcya , 's mind 
a' férje tekéncctes nemzetöek, és 
igen gazdagok vóleak. Meg-hala 
a' férje, és özvegy lévén, barátsá
got tárta egy leányzóval, Szerafiá-
val, ki jói tanktslá néki, hogy had-
ná-él imádni a' Bklvknyokoc, és 
lenne Kereízténnyé. Végezetre 
annyi feép dolgokot monda néki, 

-hogy a' Kriftas hitére hozk ócec. 

Ugy meg-ízereté Szabina Szent Sze« 
ráfiác, hogy oliy nagy jónak oka 
lőte volna néki, hogy meg-fbgat-
tatván Adriánus T-klzkr idejében, 
és Mártiromságra vitetvén Bcril 
Prefektus parasusolaccyára, Szabina 
társul atlá néki magát mind az he
lyig, holott Mártiromságot kell va
la Szenvedni, Megyén vala beíiélget-
vén véle, és íir vala kefervelén, 
nem tsak, hogy lácná 6tet halálra 
vitetni, hanem , hogy 6 életben 
maradna, és meg - foízutnék az 6 
édes nyájafbágácól. 
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Szent Szábij 
1. Ez-okaért annyira meg-tnú-

tatá magát ájtatos Kerefzténynek 
lenni, hogy hírévé adaték a' Prefek
tusnak, ki maga elejébe hivatván 
őtet, monda néki: Miért olly alá
valóvá téfzed magadot, és olly ke
vés gondot vjíelfz tifzteíségedre: 
és meg nem gondolod, ki leánya 
vagy ? te a' Kerefztények réfzére 
vontad magadot, meg nem emlé
kezvén nemzetségednek nemzetsé" 
géról, és hogy Bálintnak felesége 
vókál El-feletkeztél te a' mi Ifte-
ninkről; gondod légyen, hogy 6k-
is el ne felejtkezzenek rólad. Menny-
vifzíza házadba, és hadd-el azt a' 
bofzorkányt, ki az 6 bfivós-bájos 
babonaságival azt mivelte, hogy 
fokán el-távoztsik a' mi Ifteninktól. 
Felele Szent Szabina: Adná lilén , 
oh Beril, hogy te-is halgatnád be-
ízédit ez Szent leányzónak, kic 
te bofzorkánynak mondzfz; a' mint 
én meg halgattam: azt hiízem , el-
hadnácí imádni az hamis, és tsalárd 
Ilteneket: és meg-ifmérnéd az igaz 
Iítent, ki az igazaknak Őrók életet, 
és boldogságot ád : az hamifsaknak 
pedig or6k buntetélt, és gyötrel
met. A' Prefektus ezeket halván 
igen meg - haraguvék Szabinára; 
.mindaz ákal meg-gondolván, melly 
nagy nemzetből vúlna , békével 
botsátá ótet. 

a Mártír élete. 103^ 
3. Minek-utánna meg-ölette-• 

ték Szent Szeráfia , az 6 teftét, 
mint drága kíntset tifzrefségeíen 
temeté Szent Szabina koporsójába, 
mellyet jófcágában tsinákatott_j 
vala. Nem fok napok múlva, 
meg-fogattaték'Szent Szabina, és 
elejébe vitetek Elpidius Prefektus
nak , ki látván ótet , monda néki; 
Te vagy-e' Szabina tekintetes em
lékezetű Bálintnak felesége, és 
Heródesnek leánya ? Felele a' ízenc 
Afzfzony : Én vagyok, és hálákac 
adok a' Jésus Kriítusnak,'ki engem 
bunós afzízony-állatot, fok bonok
tól, és az órd&g kezeiből meg-
ízabaditott, az 6 fzolgálója Szene 
Szeráfia által. A' Prefektus fokáig 
befzélle véle-, el-akarván hitetni, 
hogy imádná a' Bálványokot. De 
látván, hogy a' Kriíius hitében 
álhatatos volna, ezt a' fententziát 
adá ellene: Szabina Aízízonynak, 
mivel-hogy káromlya a' mi Ifte-
ninket: és nem akar engedni a' mi 
Tsáfzárink törvényinek, vágatcaf-
sék-el a'feje: és véteífenek-el min
den javai, és jófzági. Az 5 halá
la volt Kriíius Urunknak 139. eíz-
tendejében. Az 0 íefte a' Kerefz-
tények-által el - temettetek ugyan 
azon koporsóba, mellybe 6 Szene 
Szeráfiát temette vala. 
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* I o 3 8 Sz.Erzsébet Portugaília Királynéjának éíete. 

Szent ERZSÉBET Portagallia Királyné-
jának élete. 

X. QZent Erzsébet; Aragóniái Kira
kj lyokcól fzármazotc. Az & 

ízűiéi életének jövendő ízentsége 
jelenségéért, nem az Annya,(vagy 
6reg Annya nevére akarák Őtet 
hivattatni: hanem ama nagy Tu-
ringia Aízfzonyának, Máfodik An
drás Magyarok Királlyá leányának, 
•Szene Erzsébet nevét adák néki a' 
Kerefztségben. Mihent fzöleték , 
mingyárt meg-látfzott, Királlyok-
nak, és Orfzágoknak, melly bol
dog békefség fzerzője lenne. Mi-
vel-hogy az ő föűletésének őréme, 
az Atcya, és öreg attya vefzedel-
mes vifzfza-vonálbkoc egygyefség-
re fordította. Az Attya pedig, az 
6 nevekedő életének jó indCüatin, 
az-után- tsudálkozván , azt erődí
tette jövendölvén , hogy az egy 
Erzsébet, &z Aragóniái Királyoknak 
véréből fzármazotc minden afe-
fzonyáUacokoc, jóságos cseleke
detekkel fokkal fellyól baladná. 
.Az & mennyei életét cefti ékefté-
geknek rneg-utálásában > gyönyö
rűségek el-távoztatásában, bftjtő-
téfeknek gyakorlásban, Iíteni ko-
nyőrgélekuek íznnetlen el-mondá-
íiban, a'ízeretCE tselekedeünek gya
korlatiban meg - bötsíiivén , az 6 
do'gaínak, és Orízágának boldogi-
tíisát, az o egy leányának Erzsé-
facuek érdemiért, hpgj JUlcacdl 

v6tte, tulajdonittya vala. Vége. 
zetre mindenütt ifmértetvén, és' 
fok Fejedelmektől házáfságra ké-
rettetvén , Dienefhek Luíitánia or-
fzág Királlyának , Kereízrényi tzé-
rémoniákkal ülendő • képpen ad*. 
cott házas-rársúl. 

2. Házafságban lévén , a' jó
ságos cselekedeteknek gyakorlatot 
ságiban, nem kevésbbé foglalta 
magát, mint gyermekeinek fél-ne-
veléíiben. Férjének kedves lenni 
akart > de inkáb' Iftennek. Eíz-
tend&nek tsak nem fele réíze alatt 
kenyérrel, vízzel bojtok : melly 
az ő betegségében néha borrá vál
tozott , ííleni csuda-áltál, mikor az 
Orvos doktorektól tanácsolta tvan-is 
bort nem akart intiya. Egy fze-
gény aiidiony-állatnak ífzonyú rút 
íekéllyét meg-tsúkolván, mingyárc 
betegségéből meg-gyógyította. A' 
ficegényeknek pénze olkogatván, 
hogy a'Királynál titkon lenne, téli 
időben rosákká változtatta.. Szá-
letéiétol fogva vak leányzónak íze
méi vikgát meg-adta. Sok bete
geket a' Szent Kerefzcnek jelével 
meg-gyógyitotc, igen nagy beteg
ségekből Sok ailéle nagy tsudá-
kot cselekedete. K.tlaítromokat, 
Kollegiomokat, és Templomokat 
nem tsak épicetc , hanem nagy jö
vedelmekkel oieg-ajántlékozott. A' 



Sz. Hedvig Lengyelek 
Királyok háborúság fzerzö »iízfeál-
kodáfínak le - tsendeíicéíiben csudá
latos volt. Az emberek magános, 
vagy közönséges vefzedelmes nyo-
tnorúságinak el-vécelében fzönetlen 
fáradocc. 

' 3. Dienes Királynak haláfa-után, 
a' minc a' Sziszeknek, életének el
ső- ideféhen , házas ízemélyeknek a' 
házafságban , úgy az özvegyeknek 
a' magános életben , minden jósá
gos cselekedeteknek példája vólc. 
Mert leg-octan a' Szene Klára Szűz 
Szerzetefi ruháiban öltözvén a' Ki
rály teliének el temetésén álhata-
coflan jelen; vók. Annak - utánna 
Kompoízc'ellába menvén, fok ezu-
ftöc, aranyat, és drága köveket mu-
tatotc-bé, hogy imádkozzanak, és 
Szent Misékec fzolgállyanak a' Ki
rály lelkéért. Onnét házába vifz-
íza-jővén, a' mi kedves, és drága 
portékái meg-maradtak vala néki, 
fzenc, és ájtatos dolgokra íordicá. 

Királynéjának élete. 1039 
Es az Apátza Szüzeknek egy Ki
rályi'Kalaftrornot építvén, legé
nyek táplálására, (zarándokok, Öz
vegyek, és minden nyomorultak 
ókalmazására, és meg - fegécésére 
igyekezete. Nem ó magának , ha
nem Kennek , és minden halandó 
embereknek akart élni. Két Ki
rályt , a' fiát, és ennek az Attyác, 
hogy meg-békélteíTe , Sztremoc vá
rasába méné: meg-betegedvén az 
utazás miatt: octan Mennek Szfiz 
Szent Annyácól meg-látogattatván, 
igen fzentül múlék-ki e' világból. 
Ezer három fzáz , harmintz hat 
eíztendőben. Halála után fok csu
dákkal világoskodott. Közel há-
rotn-fzáz eíztendeig az ö tefte el 
nem rothadván, gyönyörűséges il--
látott minden felé terjefztett. Min
denkor Szent Királynénak hivatta
tott. Kic Nyóltzadik Orbán Pápa 
a' Szentek közibe ízamlált, ezer, 
hat fzáz, hufzon öt efztendóben. 

Sz.HEDVIG Lengyel. Királynéjának élete. 
I . QZent Hedvig Királyi nemze-
' O tével világos, de fokkal vi-

lágosb' életének ártatlanságával, 
Szent Erzsébet Máfodik András Ma
gyar Orízág Királlyá leányának nén-
nyétöl ízölettetett. Az Attya Ber
told , az Annya Ágnes, Morvái 
Márkiok voltának. Kisdedségé-
töl ibgva életének kegyes mércék-
letefségét mutatta : mivel - hogy 
kicsin leánzótska lévén, az halion-

talán gyermeki dolgokot el-távoz-
tatta. És tizen két efztendös ko
rában , Henrik Lengyel Orfzág Her-
tzegének hkzas-társúl adattatván a' 
ízűiéitől, az házáfsági hitet fzentöl 
meg-tartván , onnét fogadott mag-
zattyát Iftennek "félelmére tanítot
t a , fzentól nevelte. Hogy pedig 
job* alkalmatofsággal Iftennek_i 
fzolgálhatna; egygyezö akaratból % 
és fogadás técelb&l, a' férjét hazafi 

ság-



IQ4-0 Sz. Margit Skotufok Királynéjának élete. 
ságbéli egygyfitt lakáftól el-válás-
ra canktslottá, és hozta. Kinek 
halak után, ö a' Tributzi Kala-
ftromban, Iftent&l illettetvén, kit 
fzönetlen k&nyórgéfekkel a' végre 
kért vala, a'Tzifztertziai fzerzetes ru
hát ájtatoíían í'el-vette : és abban I-
ílenielmélkedéfekre figyelmezett. A' 
Szent Miséket, és Itteni Szolosmá-
ka t , nap-kelettól fogva egéfz dé
lig (zöntelen halgatta, minek előt
te az emberi nemzetnek gonofz 
ellenségét meg-győzte. 

n. A' világ nyájafságit, és dol
gait pedig, ha lelkeknek ödvófsé-
gére nem fzolgkltak, hallani avagy 
beízéllcni nem fzenvedte. Sz&k-
séges dolgoknak miveléíiben olly 
nagy okolsággal tündfiklótt, hogy 
fe félettéb' valóság módgyában, (e 
fogyatkozás rendében nem talál
tatnék: egyéb-aránc vig , és fzelid 
rólc i'elebaráctyához- Önnön ma
gán pedig bójtÓiétékkel , vigyáza
tokkal , és ruháinak daraboíshgá-
val a' teftéc fanyargacván , nagy 
gyózedelmec vótc. Az-okáért nagy 
jóságos Kerefzcényi cselekedetek
kel virágozván, tanáts adálbknak 
méltóságával, lelki tiíztasággal, és 
nyugodalommal fzerzeceíí ájtacof-
ságnak jeles példája lÓct. Mindenek

nek akarva magát meg-alázta: és 
minden Apátzáknál , aláb'-való 
ízo'gálatban m-gát foglalta: a ' Tze-
gényeknek térdein álva-is fzolgált: a-
zoknak,és a' poklotoknak lábait meg 
möfta, és meg-tsókolta, kiknek rút: 
fekélyes febeitól, magát meg-gyö2. 
v é a , nem irtózott. 

3. Tsudálatos volt az ö békefsé-
ges t&réfe, és lelki áihatatofsága.- ki-
\ált-képpen az 6 fiainak , kre anyai, 
képpen fzeretetc, Henrik Szilefziai 
Herczegnek halálán, ki az hadban 
a' Tatároktól meg - öletett. Mint
hogy hálákoc adoct inkáb'lftennek, 
hogy-fem a' fiát k&nyhullatá(ival fi-
ratta volna. Végezetre tsuda-té
teleknek ditsófségével nevezecefsé 
lóct: mivel egy gyermekec , ki a' 
vizbe efvén, a' tettét a' malom ke
rekei tellyefséggel éfzvc rontottak 
volt, fcgétségfil hivattatván, fel-
cámaíztoct: más tsudákat-is csele
kedett. Mellyek rendes bizonyita-
fokkal meg-probáltatván, ez a' Sz. 
óz végy afzízony-állac Negyedik Ke-
lemen Pápa által a* Szentek közibe 
(zámlákauitt: és Tizen - egygyedik 
Innotzencziuílól, hogy az egélz A-
nya-lzent-egyházban innepléiíel tiíz-
celcelsék, ineg-engedtetetc. 

Sz.MARGITSkotufokKirálynéjának élete 
I . CjKocufoknak Királynéja Szent fzárokcól anyai vérrel, ízármazván, 

>3 Margit, Anglia Orízág Kirá- igen íénylecc; de íbkkal inkáb" vi-
lykóJ atyai vérrel, és Rómái Tsá- lágoikodocc, Kerelztényi jóságos 
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Sz. Margit Skotufok 
tselekedeteknek tekélleteíségével. 
Ki Magyar Qrfzágban fzölettetvén, 
holott az ödóben az 6 Attya Izám-
ki-vetésben |vala ; minek • utánna 
nagy ájtatofsággal, gyermeki életét 
bé-tőltőtte volna , az Attyával 
egygy&ct, ki Szent Edvárd attyafiá-
t ó í , Anglufoknak Királlyátói, az 
Atyaij Orfzágnak Királyságára hi
vattatik vala. Azon-kózbe ízűiéi
nek fzerentséje változódván, An
glia Orízág tengerének partyától, 
rettenetes nagy fzél-véfznek ereje-
által el-kergettetvén, vagy pedig 
Ifteni gond * vifeléfnek tanátsából 
Skotzia Orfzágra vitettetvén : ot
tan az Annyának parantsolattyából 
Harmadik Málkus Skotufok Királ-
lyának, ki őtet tefti, lelki ajándé-
kiért igen meg-fzereté, adaték há
zas-társul. Eletének fzentségével, 
és ájtatos tselekedetivel, harmintz 
efztendők alatt,- miglen orfzág-
lo t t , az egéfz Orfzágnak nagy elő
menetelére, és haíznára volt tsu-
dálatos-képpen. 

•x. A' Királyi gyönyörűségek 
k&zötc a' teftét óldőkléfekkel, és 
vigyázatokkal fanyargatván, az ét-
jfzakának nagy réfzét ájtatos Ifteni 
könyójgéíekkel tókótte. A' tób' 
böjtölétek kózótt, mellyeket meg
tartani fzokoct vala, egéfz negy
ven napokon , Kriílus Urunk ízü
leteié napja-előtt, olly nagy ke
ménységgel bőjcőlt, hogy igen ne
héz fajdalomban-is íbha el nem 
múlatta. Ifteni tifzteletben igen 
loglalatoskodván, fok Templomo-

lürályngának eííte. a 041 , 
kat, és Kalaftromokat réízwízerénc 
egéízfzen építtetett, xé& • üeréns 
nagy romlaíbkbóí meg-újíttatott, 
és fzent efzk&zokkel, *s gazdag 
jövedelmekkel meg - ajándékozott. 
A' Királyt az 6 férjét ödvőíséges 
jó életre s és hafonló jóságos tse-
lekedeteknek gyakorlacoíságira, fid-
vőfséges példa-adásával hozta. Es 
minden magzatit olly fzentöl, és 
boldogul nevelte, hogy tsak nem 
minnyájan igen Szent életnek kö
vetésére adnák magokat. Vége
zetre az egéfz Orfzágnak javára, 
és boldogságára igyekezvén, min
den vétkektől, mellyek lopva bé-
tsu&tanak vala, á' népeket meg-
tifztitotáa, és régi ájtatos Kereíz-
tényi erkóltsőkre vifzfza-hozta-

3. Ifteni fzeretet-után , femml 
olly tsudálatos nem volt 6 - ben
ne , mint a' felebarátihoz való buz
góságos fzeretet, kivák-képpen a* 
ízúkölkódökhöz, kiknek nem tsak 
bőséges alatnifnát adott; hanem 
minden nap három-fzáznak anyai 
kegyefséggel eledelt nyújtott: mint
egy fzolgáló, térdeit meg-hajtván 
fzolgál vala: Királyi kezeivel azok
nak lábait meg - mofta , és meg-
tsókolván némellyeknek fekélyes 
febeit meg-gyógyitotta. Ezekre, és 
más jóságos tselekedetekre pe
dig nem tsak Királyi ruháit 3 és 
drága arany lántzait el-adta, ha
nem kintses tárházit néha ki - arc-
íicette. Végezetre hat holnapi te
fti betegségének keferves nagy 
fajdalmic tsudálatos békeíséggel 
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í.o4a Szent Paula élete. 
fzenvedvén, lelkét, az 6 Teremtó virágzott. Holta után-is fok tsu-
Iftenánek vifzíza-adta. Legiigttan dokkal világolittatvan .- ,és Tizedik 
az hofzízú ideig való betegség- Kelemen Pápa által a' Szentek kó-
miatc, az 6 igen meg-6fzt6vére- zibe fzámláltatván , az egéfz Ke. 
dect , és meg-sárgúlt fzintelen or- reízténységben , mindenütt tiíz» 
tzája, tsudálatps ékeíséggel meg- teltetik. 

Szent PAULA élete. 
Sommába foglaltatott a" Szent Je-
, ronimus Doktor irájiból. 
•I. CjZent Paula Nemes volt vér-

ö rel , de fokkal NemeíTeb' 
jóságos tselekedettel. Hatalmas 
vylt gazdagságokkal, és ízerentsé-
nek Javaival más üdókben: de ma
flán hires nevezetes, és tekintetes, 
mint-hogy fzegénnyé 16tt a' Kriftus 
Jésus fzerelméért, El-hagyá Kó
mát Betlehemért : el - tserélé a' 
magas tzitra palotákot, egy kitsin 
.téglából építtetett házatskáért_». 
Midőn élne panafzolkodott magá
ról a'Protéta fzavával: Jaj nékem, 
mert az én fzarándokságom meg-
hoízizabbkcacotc."' Mikor a* beteg
ségektói ízorongattatnék, nagy bé-
kelséges t&réiicl ízenvedte azokot, 
és mintha nyitva látta volna Meny-
orízágöt, azt mondotta: Ki ád né
kem iicámyakoc mint a" galambnak, 
hogy cl-rt'pöllyek, és meg-nyugod-
gyatn ? Az íiien meg-tartotta azt 
Szent Paulának , a1 mic igirt vala 
az o ízolgainak : mivel-hogy a' ki 
Bieg-ucáka «gy váratnak dfcsóísé-
get , és ufztdef.it, moílan ciíitcl-
tetiJt az egéte világtól, az ö nagy-

Szent életéért. A' kik Jérusálem-
be jóiaek, a' világnak külómb-kfi-
lómb réízeiről, nintsai dolog, mel
lyen inkáb' tsudálkoznának, mint 
a' Szent Paula látásán. Mert a' 
mint a' Nap az o íényeíségével ho
mályotoknak tetteti a' tsillagokot 
lenni; úgy ez a' Szent Afzlzonyaz 
6 ideje - béli Szenteknek jóságos-
tselekedetéc, az 6 nagy alázatof-
ságával;. mivcl-hogy az alázacoíbk 
közótt leg - alázatosb* vóit. De 
mennél inkáb' magát meg-ajázea*, 
annál inkáb* az Jííen tel-rnagafz-
talta 6tct: és mennél inkáb' futott a' 
világi dicsőségtől, annál inkáb' meg-
érdemletce a' mennyei ditsöséget, 

a. Mikor Paula annyi elztendós 
vúlna, hogy férjhez mehetne, ada
tott házas - társul fTofokius nevíi 
Nagyságos Urnák, ki Július Tsk-
Í2árnak nemzetéből vala. Egy fia 
36n néki, és négy leánya, A fiát 
Toíbkiusnak hittak az Attya nevé
re. A' leányi voltak: Bleízilla, 
Ruffina, és Paulina, kik mé^ ifi-
atskák lévén, meg-húltanak. Élet
ben maradott Szent Euftákia Szíiz, * 
minc egy drága k6 a' Szüzek kó^ 

z&ic 
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Szent Paüía élete. 
zótt. Meg-ha!a a* Szent Paula fér
je , és úgy íiracta ótet, hogy ha le
hetett volna, 6-véle egyetembe 
meg-hólt volna. És mint-hogy 
nagy gazdag házat, igen fok jöve
delmekkel hagyott vala néki, a' 
Szent Afzfzony igyekezett a' (zegé-
nyeknek fzökségére gondot vifelni. 
Ki mondhatná - meg, melly nagy 
volt az 6 ízivének kegyeísége ? 
mellyet ki ki-terjefztett mindenekre, 
Izemély válogatas-nélköi, még a' 
kiket íbha nem ifmért-is. A' vá
rafon járván kerefte a' fzegényeket, 
hogy az é javaiból meg-fegétse ó-
ket. Meg-foíztotta tulajdon gyer
mekeit , hogy nieg-ruházná a' fze
gényeket. Az ó attyafiai meg-dor-
gálták ótet, és azt felelte nékik , 
hogy jó órókséget hagyna nékik a' 
Kriítus :Jésus irgalmafskgában. • Ez 
a' Szent Afzfizöhy fokízor m«g-lá-
cogattatván az 6 nagy nemzetére 
nézve, nem fzenvedheti vala bé
kével azt: és firt a' tifztelet miatt, 
mellyet néki téfznek vala: és fu
to t t , a' mint lehetet, azoktól, kik 
ótet Micsérik vala. 

3. Némely P&fpókók Romába 
mennek vala, Nap-keleti, és Nap-
nyugotti Tsáfzkroknak dolgait foly
tatni-: kik kózott, Paulinus Antio-
kiai Pöfp&k , és Epifmius Kon-
ftántziai PöfpÓk , vaunak. A' jó 
Afzfzony a' maga házában tartotta 
fzállafon Epitániuít; és fok ajándé
kokkal kedveskedett Paulinusnak, 
másutt lévén fzállafon. E' Szent 
Püípókóknek tiíztelséges nykjasko-

1 0 4 5 
dásával fel-gyu!adváfi h. Iíleftíze-* 
relmébén, kivánnya valá, ha" lehet
ne , Remete Szent Pál , ' és Ariial 
pufztájába menni. El-múlik a tél, 
és a' P&fpókők vififzá-térének" te 
8 Anya.ízent-egyházokba. '•' - Annyi; 
ra nevekedék a' jó afzfeonyban a' 
magán való életnekkivánáfa, hogy 
el-rendelé magában e':, végre el
menni Romából. E l - jó ve az eí* 
menésnek ideje, a'folyó-viz par-
tyára méné fok népeknek, és gyer
mekeinek tárfaságában, kik kó'ny-
huilatáfokkal, kivánnyák_vaia An-
nyoknak meg -maradását. Bé-mé-
ne az hajóba,- és ki-terjefztetvén a' 
vitorlák a' fzéinék *•• erejére , a fia 
Tofokius, ki még kitsin vala , a' 
folyó-viz partyán lévén kónyórg&tt 
az Annyának , ki-terjefztett kezek-
két, hogy-el ne hagyná ótet. Ruf-
fina-is az 6 leánya, ki már Jegyes 
vala, igen kérte, hogy Jeg-aíáb* 
várná-meg az ó menyegzőjét. De 
a' Szent Afzfzony feí-emelvén fze-
meit az égre, megy-gyózte gyerme
keinek fzerelmét az Itten fzerelmé-
ért. Midőn az hajó a' vizén me
gyén vala, a' kik az 6 tárfaságában 
valának, a' partot nézek valaj de 
ó fzemeit más réfzre fordította, 
hogy ne látná azokot, kikec fájda-
lom-nélkül nem láthat vala. Nem 
lágy melegen fzereti valá gyerme
keit ez Szent Afzfzony,: noha el
hagyta ókét: mivel-hogy meg-fofz* 
totta magát jófzágától, hogy azt 
nékik adgya. Tetfzet néki fze* 
génnyé lenni a'fóidén, hogy gazT 

Qqq qqq a dag 



1044 Szent Pau 
gag légyen. Menyorfzágban. Az-u-
tán a' tengeren evezvén , noha fe-
beílen menc az hajó , úgy látfzott 
néki, mintha későre járna. Ez az 
a' nagy kívánság miatt volt, mel
lyel Jérusálemet , és a' Szeiit he
lyeket látni kívánta. 

4. Az hajó a' partra érkezek 
Tziprusban, holott Szent Epifanius 
Pöípők nagy őrömmel fogadk a' 
Szent A&ízonyt, és tíz napig tar
totta, hogy azon közbe azon he
lyen lévő Kalaítromokac, kivánsá-
ga-ízerént, meg-látogathaffa. An-
tiokiában hafonló-képpen tartatott 
bizonyos napokig Szent Paulinus 
Püfpőktól. Akkor tél-k6zép vala, 
mindaz-ákal a' ki az elótt hintók
ban , és lektikákban fzokott vala 
járni, Itteni Izeretettel gerjedezvén, 
egy alá való állatotskán útra in-
dúla. Mikor Jérusálembe érkezek, 
igen jól tudván Pálefztinának Gu
bernátora , minéma nemzetból vol
na a' Szene Afzízony , a' maga pa
lotájába akarta ótet ízállkani; de 
6 nem akará , sőt egy kis házikó
ba fzálla. Olly nagy buzgósággal 
látogatta a' Szent helyeket, hogy 
nehezen menc volna el az elsők
től , ha a' többit - is nem kívánta 
volna meg-lácogatni. A' Kálvária 
hegyén méné, holott Kriftus U-
ruuk halált izenvedetc az emberek-
érc: és imádá azt az helyt, mintha 
édes Üdvözítőnket jelen lenni oc-
tan teíti fzemeivel látta volna. Be
menvén a' Koporsóba, tsókolgat-
ta a' földet, mellyre a' Koporsó fe-

a élete. 
delét fordította az Angyal. Ez 
Szent helyeket pedig nagy foháíz-
kodálbkkal , és íok könyhullatá. 
fokkal lácogacta. Fel méae a' Szion. 
hegyére, holott meg - mutattatott 
néki az Oízlop, melíyhez kötözve 
meg-oftoroztatott Krillus Urunk 
kinízenvedésének idején. Látta a' 
vatsoráló házat, holott utolsó va> 
tsorát tőte az Apoftolokkal Kriftuj 
Urunk: és az-után az Apoftolok-. 
ra fzá^tt a' Szent Lélek. Annak-
utánna Bethlenembe méae, és bé-
méne az Iftallóba, holott ízfiletetc 
Kriftus Urunk: és az hitnek ízeméi
vel látta a* kisded Jésuft polákba 
takarva ,r a' mint imádták a' Mágu-
(ok. Es kőnyvezvén őrömébe, 
mondotta: Üdvőz-légy Bethlehem 
kenyérnek háza, holott fzülecetc 
az eleven kenyér, ki Menyből jött. 
Ei-menvén Betlehemből, a' pufz-
úba méné, holott fok Szent Re
metéket látott, őrőmeft meg-ma-
radoct volna a' pufztában, ha más 
nagyob' kívánságtól nem vifelte-
tett volna, melly volt Betlehem
ben lakni: holott három eízten-
deig egy kicsin házban lakék, míg
len egy Kalaítromoc épice, és egy 
házat holott ízálláíbk lehetne a' 
Szarándokoknak, kik a'Szent Föld
re mennek vala. JÉs a2on helyben 
épitteté azt, az hol a' Ditsőíséges 
Száz Mária ,| és Szent Jóiéi' Izálláft 
nem találtak. 

f. Elő - beízélvén az utazáít* 
mellyet Szent Paula a' leányával 
Eultákiával, és más fok ízözekkel 

végbe 



Szent Pá 
végbe vftt, fzóllok már az 6 csu
dálatos jóságos cselek edeciról. El
sőbben oily nagy volt az 6 tifzte-, 
íetefsége, hogy 6 még világi lévén. 
Romában , példája -vók minden 
cífzceletes Afzízonyoknak: és fenki-
nek nem vók oka gooofzt mond
hatni 6 róla, annál inkáb' annak-
utánna, hogy Szerzetefsé lőtt vol
na. Olly nagy vók, ,az 6 alázatof-
sága, hogy:..a*'kik ,Betlehembe_s 
meritek , nem hihetik vala, hogy 
6 volna az, kirói nagy dolgokot hal
lottak vala, hanem úgy lácfzot né
kik , mintha fzolgálóinak ízolgálója, 
volna, olly csendes mága-vi(eléfe vók 
tnind befzédiben, tselekedetiben, és 
erkölcsiben. Az naptól fogva, hogy 
meg-hók a' férje, fpha férfiúnak tár-
faságában (ha Szent ember vólt-is) 
nem akart enni. Az ö ágya volt 
egy fzór- zsák az földre terifve, és 
arra fékuct, noha kevés ideig , mi
vel tsak nem az egéfz étízakát 
imádságban töltötte: és az & fze-
mei kónyhullatáfoknak két forráíi 
voltának: mert úgy íiratta a' ki-
tsén vétkeket, mintha igen nagyok 
voltak volna. És azc mondotta; 
fz&kség, hogy a' telt, melly gyö
nyörűségben vók, fanyargattafsék 
a' penitentziával, és az hafeontalan 
nevetés vákózcaísék Grálomra: a' 
felyem, es aranyas drága ruhák, 
gyenge lepedők , és puha ágyak 
változzanak darabos fz&r-zsákokká. 
Végezetre feökség, hogy a' ki egy 
űdönen minden ízorgaímacoísággal 
ék, hogy tefssk a' világnak,, moft 
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erölködgyék tetfzeni a* Kriílus Jé-
susnak. 

5. Ez a' Szent Afz&ony min
denekhez kegyes, és kellemetes ízí-
vfi volt: a' fzegényeknek alamif-
nát adoct, a' gazdagokot intette, 
hogy jó - cselekedeteket tennének. 
Ha valaki meg - akarta ellenzeni, 
hogy ne adna annyi alamifnát_»B 
mondván néki, hogy mind maga, 
's mind tseléd^ye ízfikséget fog-
fzerivedni, azt felelte: Bizonysá
gom az Iften, hogy koldulni akar
nék menni: és mikor meg-halok, 
márnák ruhájával akarnék fel-öl
töztetni : mivel Kriftus Urunk gaz
dag lévén, fzegény életet vifelt ez 
világon: mikor meg-hók máinak 
koporsójába temettetett. Noha a' 
Szent Aízízony alamifnálkodáíbaa 
fzönetlen magát gyakorlottá, mind-
az-álcaí el nem múlatta peniten-
tziát tartani, és a' teltét fanyargat-
ni. Nem úgy tselekedett mint né-
mellyek, kik ki nyújcyák kezeket, 
a' fzegényeknek alamiíhác adni; dCi 
meg vonnyák kezeket tulajdon te-, 
fteknek fanyargatásától: álamifnál-
kodók egyízer 's-mind, és titztefség-
telenek, fejéreknek látfzanak kivfil, 
de belól tellyefek holtaknak tson-
tyaival. Nem úgy tselekedett ez 
a" Szent Afzízony: mert olly Igen 
fanyargatca tulajdon teltét fáratsá-
gokkal, és bőjcóléfekkel, hogy a* 
íelettéb való fanyargatás nagy be
tegségeket okozott néki. Soha 
nem akart olajos étkeket enni , 
hanem tsak Innep napokon. An-
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nál inkáb' bort nem ivott;, vajas, 
tejes, tyukmonyas, mézes étkeket, 
és halakot nem evett. Sokan nem 
tselekefenek igy , kik azt gondol-
lykk , hogy elég magok meg-tarcózr 
tatok , ha hált nem efznek: de 
a' fellyeb emiitett étkekből annyit 
efznek , a' menyit bé-vehet a' te-
ftek-s. 

7 Közönséges dolog, hogy az 
irigység üldözi a' jóságos tseleke-
detet. Az Iften Fia irigység által 
fefzittetett-meg; Kain irigység ál
tal ölte - meg az attyafiát Ábelt: és 
minden Szentek-ellen vók irigység. 
Hogy azért Szent Paula fel ne fu
valkodnék , az 6 jóságos tseleke-
detinek nagy voltáért, meg-enge-
dé Iften, hogy ooláöztetnék az iri
gyek által. Tanátsúl adatott n6-
ki: adna helyt az irigységnek, el
távozván onnét. De 6 azt felelte: 
Jó volna, ha az ördög nem üldöz
né az Iften fzolgait a' világnak-j 
iftisvden réfzeiben , és utánnok nem 
menne minden helyen, az hová 
f>k mennek. En a' Sent Földnek 
ízerelinétól meg * vagyok kötöztet-
ve- Tudom, hogy Betlehemet fel 
nem találom a' világnak más ré» 
fzében. Meg • akarom győzni az 
irigységet békefséges tnrcllel , a" 
kevélységet alizacofsággal, és a' 

Í
jonoízt a' júv 1, a' mint tanátsoí-
ya Szent Pál A poftól. Légyen 
bátorságos le ki iíméretönk, hogy 
Ythkezni nem akarunk, mivel a' 
világnak fzorongatáfa, a* jutalom
nak , és ajándéknak maieriája. 

la élete. 
8- Ez a' Szene Afzfzony négy 

Kalaftromot épite: egy gyet a'férfi* 
aknák, hármat az afzfzonyoknak. 
Az Aízízonyok Kalaftromi el-vól-
tak oíztva, tzéüákra , ételre és 
tefti gyakorlatöfságokra nézve: de 
minnyájan egybe-gyöltek az Ifteni 
Szoloímáknak , és Zsoltároknak é-
neklésére. Minnyájan azon egy 
fzinuóltőzetben jártának, minnyá
jan egyenlők ' voltának , attól 
meg-válva, hogy az hivatalokban, 
a' kinek nagyob' hivacallya volt 
igyekezett nagyob' lenni a' jósá
gos tselekedetekben, és jó erköl-
tsÖkben* Senki közfilők hivalko
dó nem volt, ki tzérnát font, ki 
varrott, ki más munkát tött, és 
férfiakkal való nyájaskodáitól min
nyájan távúi vókak. Szent Paula 
igazgatta az Afzfzonyoknak mind az 
három Kalallromit. Meg-böntet-
re a' vétkezőt, -moft keménység
gel , moft kedvcíséggel >, a' vétek, 
és a' vétkezőnek álkpottya-ízerént. 
Meg-ízelidicett* az erős terméfzetfi 
ifiú feftzekec faőjtóléíekkel, >és ma
gok magoknak meg íartyargarisá-
val , é$ oliorozásával , akarván, 
hogy inkáb'íknvedgyen a1 teltek, 
hogy-íem a' lelkek. Ha némel-
lyelcet látott h'nnyáfán öltözve, 
megfeddette azoknak hiúságát fzo-
morű orczivstl, mondván .* hogy a* 
teftnek hiúsága henyéled nemz a' 
lélekben. Keményen meg-böntet-
te, a'kik rút igéket mondottak, • 
mondván: hogy a'leányoknuk úgy * 
kdl azc4tó|,fücn% mint, a' mérges 

kigyó-
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kígyótól. Ha vitte efzébe, hogy 
némely Apátza igen tsátsogna , 
vagy katzagna ; vagy pedig finnyás 
volna, elsőbben, ízeretéetel meg
intette, és ha magát meg: nem job-
bitotta,. a' t&bbkj&l efcválafztotta, 
hogy a' fzégyenség meg-b&itetné, 
a" ki az intéllel meg nem akarta 
magát jobbítani. Irtózott a'lopá-
ílói minc nagy fzeritség - toréitól , 
ha ugyan,kévés dologban vólt-^is» 
és azt mondotta: A' mi kitsinívs* 
teknek tarcatik a' világiak kózótt, 
nagy vétek a'. Szerzetben. ___ Igen 
kegyes vált !sf» betegekhez,, és nagy-
gondgya vők, hogy |ójgon4-;- vi-
íelés alatt lennének. De a' maga 
betegségiben, kemény vők maga-
ellen_s. 

9. Ez Szent Atzízony igen nagy 
.betegségbe esek , az-okáért az or-
"vos Doktorok tanstslották • néki, 
hogy viz helyett innék valami ke
vés bort , hogy vízi betegségről el 
ne nyoiiiattatnék. Szent Epifánius 
Páípök-is látogatására jővén, ízép 
intéfekkel, és okokkal tanátsíotta 
nék i , hogy e' dologban, engedne 
.az orvofqknak : de nem,* akart' a' 
fzerént tselekední. Nerns hozom 
ezt el&, úgy mond Szent Jeronir 
m u s , mintha jóvallanám a' felet-
téb' való pénitenczia-tartkit 3 mivel 
az írás mondgya: Ne végy terhet 
magadra, me%et el ntim viCér 
hetfz r • hanem,| ez Szent, A&fzQny 
buzgóságát, és hitét megtakarom 
mutatni. Mikor érzetr.e',,;bogy;fáji-
aa a' gyomraj,,:a'|í.erefzt,,j?}éE;ípr 

rak;;.«Iéíe.;. . .-.:. ,.•:.. H 1 0 4 7 
máka arra, ez Szent jellel akarván 
a' terméízeti fájdalmat,, meg-gyóz-
ni. Máfzor-is igen fuljos betegség
be ejvén, vagy pedig rneg-talát várt 
a' mit a fzive kivan vála, melly 
vők ér világot el-hagyni, és Meny« 
orfzágba menni.; ,Az ó betegségé
ben nyilván ki-láttatott az . & .ká
nyának Szent Euftákiának kegyef- ' 
sége, ki minden ízükséges dolgaid 
ban nagy fzorgalmatoíTon fzolgált 
nékik* Sokfzor j&'ttj- 's ment az An
ti ya ágyától az hajlékba, holott fzfi-

jletettKj:illu,sUrpnk, és ottan imád
kozott! fok .kóriyhullatátokkáí ,* k6-

. ny&r&gvéalaz Urnák, hogy ne foíz-
taná-meg étet , tolly édes tárfaság-
tói: merc az Ö -halála - urán nem 
akarna élni , sót véle egyetembe 
azon koporsóban akarna temet
tetni. 

10. Eízébe vévén a' Szent aíz» 
ízony, 'hogy az 6 halála el - kózel? 
getett volna, Dávidnak fok verfeie 
mondocta, mellyekkel jelentette 3 
melly óromett. meg - halna., Megr 
kérdetvén , ha fajdalmát erezné, 
felele:: Nem érzek ollyat, a' mi 
nékem-,nehéz vóina-. Ofztán a' 
Jyerefztnek jelét formája az hom
lokára , és a' fzájára, és ki-adá a' 
lelkét az Urnák. . Mihent Szent 
Paula meg-hala., ;íök Szerzetefek, 
kik jelen valának , énekelték;•*' 
Jffuimffokatj, és Zsoltárukat:.. Mól
ja/után igen ;,fzéppé vóítozott az 
6 ortzája. ,• Jü.-hirefedék egéfz Pa-
íefztinában ,az & halála: és minden 
yárafokbóif.Jóttek^ a' népek az & 
-..•...* i - ^ ^ " ' i „•• •*.•:. •'.'. „ ' . t e r a e - ••„ 



1048 Sz. Ilona a' Nagy KónítTsáfz. Annya élete. 
temetésére i és minden rendbeli ven. A' fzegények, árvák, és 62. 
Szerzecefek. A* Jerusálemi PöfpSk vegyek nagy fel-fzóval kiáltották " 
minden fó renden lév6 fzemélyek- hogy meg-hólt az 6 kegyes Annyok' 
kel el-jovén: fel-vévék tulajdon 
vallókra a* Szent teftet, és a' Pa
pok , és Szerzetes emberek énekel
vén Himnujökoz , és egyéb lelki 
énekeket, azon helyre vivék, az 
hol Kriítus Urunk ízuletett. Es 
ottan egy egéíz hétig maradinak, 
Hinmufokot) és Zsóltárokot énekeí
vén Gór&g, Deák, és Zsidó nyel-

nints már hová foiyamodniok.' Sz 
Euftákia Szöz az Annya koporsó
jára borulván, el-akart volna 6-
véle temettetni. De Szene Jero-
nimus minek - utánna mindeneket 
meg-vigafztalt volna, monda: Oh 
áldott Paula íegitsd - meg Jeroni-
musnak utolsó vénségét a' te imád-
ságiddal. 

Szent ILONA a' Nagy Konftántinus 
Tsáfzár Annya élete. 

Szent Ambrus, és Szent Paulinus-
által meg-iratett. 

I . QZent Ilona Britanniai egy 
i3 nagy Fö-ember leánya volt. 

Frantzia Orízágban lévén ez az o-
kos a&fzony - állat, hiröl hallá , 
hogy az 6 fia Konftántinus el-hat-
ia a* Bálvanyozált , és Kerefztén* 
nyélótt, miat-hogy a'Üzent Ke-
refztnek "ereje által győzedelmet 
v&tc Makíiemziuíbn. Az-okáért le
velet ira nékí, és azt izené: Igen 
jól tselckedte, hogy el-nadca imád
ni a' bálványokot: mivel foha nem 
tetfzec néki imádni az emberektől 
csináltatott iíteneket. Mindaz-álcal 
aze akarta volna, hogy a'Zsidók tőr-
vénny éhez ragaízkodotc volna: mint
hogy azoknak térvénnyé régieb'»és 
nagyob' méltóságú, nagy dolgokért, 
melyet az Ur Itten 6 érettek cse
lekedett. Ellenébe pedig a' Ke-
HEtséaytk tinváwye , új dolog vól-

na, mellyet nehéz vóína el-hinrri, 
tudni-illik , hogy az lílen , a' kit 
6k imádnak ? a' Kerefec - ián hólt 
volna meg. Ilona ezt tanácsollya 
vak a* fiának némely Zsidók tana-
tskbúl, kikkel ez doJgoc kózlöcte 
vala Frantzia - Orízágban, Kon-
itáutinus meg-felcle az Annyinak r 
hogy 6 jól tsdekedect bé- vévén a' 
Kerelkényi törvényt, és nem a' 
Zsidó törvényt ,* mim-hogy a' Zsi
dók corvénnye nem volna már tör
vény, hanem ftakadási és a' melly 
Sdében törvény volt, Szent, és jó 
vólc, és az Itten tok júkot cÖu a 
Zsidóknak- De immár ném ked
vez nékik, és meg-engedte, hogy 
Sldöztetlenek, mivel-hogy kkrho-
zatos volna: mert nem kellett an
nak továb ta rtani, hanem csak a' 
Kriílus el -jő vételéig : sót a'Zsi
dóknak ugyan azon törvényekben, 

6 



Sz.Ilona a'Nagy Konft. 
és iráfokban, világofon megsért
hetni, hegy mikor a' Kriítus el-
jöne r SL törvény , mellyec 6 ad
na , igaz volna, és a' ki azt bé 
nem venné, 6r6kké el-kárhoznék. 

i. Ilona a1 Tsáfzár felelését köz
ié a' Zsidókkal, kik kevélységgel 
fel-fuvalkodván, ajánlák magokat, 
hogy meg-difputálnának a' Kerelz-
tények ellen , és meg-mutatnák , 
hogy az 6 törvények moít-is hafz-
nos , és jó volna, nem fzakadás a' 
mint a' Tsáfzár mondgya: és hogy 
a' meg - igircetett Meffiás még el 
nem jött volna. Azt végezek mind 
a' két réfzröl, hogy Ilona Király
né menne Romába , az hol a' fia 
Konítántinus Tsáízár vala, és vin-

á ne-el magával némely Zsidókot, 
kik leg-böksebbek volnának, és 
ayilván difputálnának Szilvefzter 
Pápával, és látnák-meg mellyik-
nél volna az igafság. A5 Király
né Komába méné, magával vivén 
némely Zsidókat, kik leg-tudósbak 
voltak. Meg - 16n a' difputálás, 
mellyben a' Zsidók meg-gyözette-
tének , nem tsak a' Szent írásnak 
bizonyltáfíval ; hanem tsuda-téte-
lekkel-is, mellyeket tselekedék Sz. 
Szil veízter Pápa , el annyira, hogy a' 
Xsidók fzégyenbe maradának. Azt 
írja Eutrópius, hogy Ilona Király
né meg-térvén, és meg-kereíztel-
tetvén, álmában jelentés adaték 
néki, hogy Jérusálembe kellene_j» 
menni, és az el-rejtetett Szent Ke-
refzt-fat meg-kere(hi. Oda méné 
az ájtatos Királyné, és egybe-gyujc-

SUfntík f i ! ts. 

Ts áfz. Annya életed r Ö 4g 
vén a' Zsidókot, kiket véltek, hogy 
tudnák hová rejtetett volna az a* 
drágalatos fa : kinfzerité Ókét, ad
nák tudtára néki, hová rejtették a' 
Szent Keréfzt-fat: végezetre miii-
nyájari azt mondák, hogy err&I 
tudhat mondani egy 6 kóz&lök, 
kit Júdásnak binak , ki mint-hogy 
nem akarja vala az igaíságot meg» 
vallani, a'Királyné egy fetét töm-
lctzbe téteté ötét, és ottan éhség
gel győtrótte, mind addig , hogy 
végre meg-jelenté azt az helyt, az 
hol a' földbe á&ttatotc volt a' Sz. 
Kerefzt-fa, mivel ez a' tkok az 6 
eleitói következés-képpen beízéd-
által fzáílott vala az 6 emlékeze* 
tébe. 

3. A' melly helyben a' Szent 
Kerefzt-fá el-temettetett vala, ot
tan egy Templom építtetett vala 
a' Vénusnak, a' Zsidók akarattyá-
ból, úgy látzván nékik , hogy job' 
volna ottan az ördögnek tisztele
tet tenni, hogy-fem a' Kriítus Jé-
suít imádni. Azért-is tselekedték , 
hogy ha valamely Kerelztéay tud
ván azon titkos dolgot, oda men
ne a' Sz. Kerefztet imádni, úgy lát-
fzanék,mintha Venus Iílen-afzfzonyc 
imádná. Meg - ásák a' földet azon 
helyen, és három kereíztet tálaik
nak , és a' titulust-is meg-találák , 
melly a' Kriítus Jésus feje-fe
lett tétetett vala: a' vas fzegeket-
js meg - találák. Meg nem iímér-
hetik vala, a' Kerefztek közöl, 
meliyik volna a' Kriítusé, noha 
valami jele láttatik vala: az-okáért, 
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i o $ o Sz. Ilona a"' Nagy K 
hogy bizonyofek lennéiaek róla 7 
egy beteget, oda hozatárak , ki 
fok efztendók alatt ina - fzakatt lé
vén , k&zel vala az halaihoz, és a' 
meg - találtatott kereíztek közül 
kettővel illeték ócet, de íemmk 
nem hafznála. Mikor pedig az har
madik Kereíztel ilJ ecék, mingyárt 
fel - kelvén, lábaira álla , minden 
erejével , mintha foha beteg nem 
lőtt volna.. Ez a" tsuda nyilván
való bizonyság volt, hogy az vol
na az a' Kerefzt-fa , mellyen a' Kri
ftus Jésus az 6 Szent lelkét ki-ad
ta. Szent Ilona el-ofztatá azt, és 
egy réfzét egy Templomba tévé, 
mellyet 6 épittete ugyan azon he
lyen, az hol meg-találtatott. Más 
réfeét Romába kfildé a* fiának Kon-
ftántjnus Tsáfzárnak , a' /zV«/a/sal» 
és ízcgekkel egyetembe. Egyik 
vas ízegból zabolát Tsináltata a' 
Tsáfzár a' lovának , a' mellyen lo-
vaglott, mikor valamelly nehéz har-
ezoláfa, vók az ellenséggel, melly-
nek ereje-akal győzedelmet v6cc. 
A* máíik Cseg az Adriai tengerbe 
vettetett, az hol annak*elótte fok ba
jok el-veikének; de az-után meg-
.ízűmének az hajó t&réfck. Az har
madik fzeg Konftántzinápolyban_j 
tartatott bizonyos ideig. Annak-
utámu Szent Lajos Király birodal
mában vúlt, és tőle a' Frantziai 
Királyoknak hagyattacott. A' Sz. 

, Kerdztnek tittthtfci. Romába vite
tett , és egy templomba tétetett, 
melly hivattatik ; Szent Kerefet Jé-
rusálemben, Srolott fok efztendeig 
Utkon állóit. Végezetre tsudkla-

nft.Tsáfz.Aíinjra élete. 
tos-képpen meg-tal ál tátott: és Ikt-
tátik a' fellyeb emiitect Szent-eey. 
házbaa: de nem egéízfzen, mivel fok 
fó-ízemélyek el-vötcek abból, ki 
egy kevefet, ki mák; mindaz-által 
a'Római Pápának (zabadságával; és 
ájtatofságbói a' magok hazájokba 
vitcék, a' Kereízténységnek kú-
lómb' réfzeire. 

4. Azt irják, hogy Júdás, ki 
meg-mútatta hol volna a' Kriftus 
Kerefzte, meg-tért a" Kriftus hité
re , és mikor meg-kereízteketett, 
Tziriáknak hivattatott; az-után Je-
rusálemi Pőfpök vók , és Szent 
ember, kinek olly nagy ájtatofsága 
volt a' Szent Kereízthez, hogy an
nak jelét a' ruháján hordozta, a' 
mellyé el&tt. Szent Ilona életének 
t6b' réíkét ájtatos ízenc cselekede
tekben tókótte, íök Templomokot, 
és Kalaftromokot épitett, kivált
képpen az Apátzáknak, kik bé re-
kclztve laktak a' mint m*ftan. Gya
korta bé-menc a' Sz. Királyné az 6 
Apáczait meg-lácogacni:azoknak lá
bait meg-mofta: afz tálhoz fzolgák 
azoknak, és tifkeke őket, minta* 
Kriftus Jésus Jegyeik, Konftantinus 
Tsáízár olly igen dicsekedett, hogy 
Szent Ilona az-ó Annya volna, hogy 
ezfift, és arany pénzt veretett az 6 
képével. Sok néma jóságos cseleke
detekben rnagac gyakorolván Sz. 
Hona, életének végere juta 80. eíz-
tendés lévén. Az 6 halála volt Kis-
Afefzony havának ig. napján, az 6 
fiának, Nagy KonftantinusTíjálzár-
nak idejében. 

Egyipcu-
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Egyiptuíi Szent 
Szqfroniuí P&fpak által'meg-iratott, 
I..,|^á'kfz£Í;nab_an:V' 'égy- Kajaíb-űríi-

i ban vók egy Szent ember Zo
fzimás nevű, jó életá, és nagy tudo
mányú , kksinségétöl fogva a' Szer
zetben gyakoroltatott. Ez fzun-
telen kívánta fel-ékeílteni- a' lelkét 
a' jóságos tselekedeteknek jó gya-
korlatofságival , és fzentségével, 
bizonyofon tartván, hogy nem hi
vattatnánk igazán embernek, a' ki 
nem igyekezik jobbá lenni: és a' 
ki a' jóságos tselekedeteknek út-
tyán eló-menni nem igyekezik, vifz-
íza tántorodik. Gondolkodván az
ért egy napon , nü dolgot tsele-
kedhetneó, melly ttjjorman tetfze-
nék az Iftennek, úgy látfzék néki, 
mintha egy valaki azt mondaná: 
Zofzimás kövesd Ábrahámot, meny-
ki hazádból, had' el a' Kalaáromot, 
mellybtn ez jelen-való ideig voltál, 
és menny-el más Kalaftromba lak
n i , melly közel vagyon a'Jordán 
foíyó-vizéhez, ottan meg-látod az 
Mennek nagy dolgait. Az-okáért 
ízabadságoc von a' Kaiafíromnak 
Szerzeteikéi, nem kevés fajdalmára 
mind magának, 's mind azoknak; 
mert néki aehéz vók azokot el
hagyni , és azoknak & tőle meg-vál-
ni- Mindaz-által el-méne, az hová 
»eg-vala parantsolva. 

1. Annak a' Kaíaftromtiak Elöl
járója, látván ötét fzerzetes ruha-. 

t Mária cictt. IQ51 

MÁRIA élete. 
ban., kérdé t6Je, mic kereGie , Zo« 
fzimás felele, hogy a' jésus Kriftuft 
kerefi fzolgálni abban a' Kalaftrom-
ban i mivel úgy értette % ho£y azc 
mivelni meg • íegittethetöék ö - tő
le, és a' t&b' Szerzetetektől, kik 
az ö, engedelmefsége alatt vannak. 
Felele a' jó Atya: Az líten fegét-^-
het-meg téged az 6 Szent malafz-J*^ 
tyával, hogy méltán fzoigálhas néV 
kifc: mert mi bűnös emberek va
gyunk. Zofzimás bé-fogadcaték a' 
Kalaftromba, holott 6 nagy ájta* 
tofságot láta: a' vén ízérzetetek i-
gen alázacofok: és az Itten fzolgá-
lattyának dolgaiban buzgóságoíök 
valának, és az ifiabbak igen enge* 
delmeíek : mind ezek , 's mind 
amazok foha hivalkodók nem vol
tak. Néha kézi munkákra figyel
meztek: és az időnek nagyob' ré-
feén az imádságban foglalatoskod-. 
tak , mellyben egéfz étfzaka- gyá-
korlották magokat , Zsóltárokot, 
és Iftennek ditséretit énekelvén: 
és, ha némellyek közölök nyugod-. 
ni mentenek, máfok jöttének azok
nak helyébe. 

3.. Mínnyájan igyekeztek fze-
gények lenni, söt az egéfz Kala-
ítromban femmi nem láttatott, ami 
fokát ért vók; mert az 6 fzivök fos-
vénység-nélkál, és a' földi dolgok
nak , kivansága nélkül vala: az h 
ételek kenyér, és italok víz vala, 
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fo$A Igyiptufi Szén 
Az El&ljáró ollyan igyekezett len
ni az alázatofságban, és más jó
ságos cselekedetekben, hogy ezek
nek meg-nyerésében mindeneket 
féllyül akart haladni: az alatta va-
iói nem kevésbé igyekeztek őtec 
követni. Meg nem mondhatni, 
fnelly nagy elégsége volt Zofzimáf-
nak: az a' Kalaítrora Paradicsom
nak láttatott néki, és mind a' Szer-
zetefek Angyaloknak. El-jóve a" 
negyven napi böjtnek ideje, és no
ha a' Kalaftrom magán való helyen 
volna, külsó emberek keveffen ta
lálkoztak oda menni, el-annyira, 
IjDgy néha (ok napokig meg nem 
nyittattak a' Kalaftrom kapui, és 
ottan lakni vók mint a' pufzcában, 
Bunda?-által azon ízeraecefeknek 
ollyan fóokáfok volt: Egybe gyfil-
tenek Negyven napi bojt előtt va
ló Vásárnapon, és minnyájan meg
áldoztatlak, az-utkn egygyutt ét
térnek, El-végeavétt az ételt, le-
tárdepekek., és imádkoztak az I* 
"fteanek, ezt cselekedvén meg-olel-
ték egy-maft, és az Apkurhox 
menvén, áJdáft kértek t&le, 'te ál-
dáft vévén, meg-nykották magok
nak a1 Kalaftrom kapuit, és min-
nyájan ki-mencenek, valami eledele 
vivén magokkal, hogy élheffenek s 
-úgy-mint fiáz fogét, vagy egyéb 
földi gyflm&Icsóc. Némellyek egy 
kevés kenyeret vittek: mafok fem-
mic fem, izerzetes ruhánál egye
bet, mellybe voltak Öltözve, és 
tsak a* tövekkel, mellyek a' pufz-
^ábaa termeitek> táplálta mago-

Máría éíete, 
kat. Minnyájan által - mentek' a» 
Jordán vizéa: és kiki o:ia ment 
az hová néki tettzect, és ha tör
ténet -fzerént egyik a' mád találta 
a' puíztában , el - hadták az elsS 
helyt., és más helyre mentenek, 
A' Kalaftrómban ketten vagy hár
man maradeanak-meg, nem hogy 
őriznék a' tolvajoktól, mert nem 
vók ottan , a' mit el-vittek volna 
hanem , hogy az imádságnak haj-
íéki üreffen ne maradnának, és len-, 
nének fzerzetes fzemélyek , kik 
gyakorlanák az imádságot ottan. 
A' pufztában jártak a' Szerzetefek, 
tellyetséggel az Iften fzolgálattyá-
ra adván magokat, 6-véle befzél-
gecvéiv, nem-is távoztak-el emlé
kezettel 6 Szent Felségétől, íegi-
tséget kérvén magoknak, és az 
egéíz Anya-feent-egyháznak. Virág 
vasárnapra minnyájan viízfza-mon« 
tek a' Ka la (Iromba, 

4. Meg-értvén Zofziroás ezt a' 
fzokáíl, ugy cselekedett mint a' 
többi , illendő ké&Slctet vévén 
magának, ákal-méne a' Jordán kV 
lyó-vjzén, mindenkor járván, mint
ha rendeltetett helyre ment volna, 
nem tudván hová menne. Kívánt 
találkozni egy remetére , kivel 
be&élgahetne a' tekélletefségnek 
uttyáról, és meg tanulhatni azt, 
'mellyet úgy látízoce néki, hegy nem 
tudna. Nappal lábain alván , Ke
ni dicséreteket, Zsókkrokot, és e*. 
gyéb lelki iiaádságokot énekelt, 
a* mint ízokta vala, Három, Hat, 
és Kilence orira: ofetáa a* fokit® 
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fe-hajolván imádkozott. Ezek-vi
tán valami kevefet evett, alutt-is 
egy-kevefsé, oíztán uttyát követte. 
Immár húfz napok el-múkak volt, 
minek-utánna a' Kalaítrotnból' ki
ment volna, mikor az imádság
ban lévén Hat órára, láta kó^el 
magához mint egy ember teftének 
árnyékát: egy kevefsé meg-hábo-
rodék , gondolván, hogy valami 
ízem fény vefztés volna, és a' Szent 
Kerefzt jelét veté magára. Az-után 
az imádságot el-végezvén, figyel-
rnetesben meg-nézé azt az ábráza
tot , és láttaték néki, hogy afzfzony 
volna, kinek a' teíle meg-keménye-
detc, és feketedett, a'napnak nagy 
hévsége miatt: az haja róvid, és fejér 
vala mint a' fejér gyapjú. Kívánván 
tudni , ki volna az a' teremcett ál
lat, mint-hogy azon puíztában em
beri fzemélyt nem látott vala, elei
be kezde menni: de amaz látván, 
hogy hozzája kózelgetne , futni 
kezde a' leg-sárub' erdóbe. Zofzi-
tnás el-felejtkezvén a' maga vénsé-
géröl, és erőtlenségéről , kezde 
futni utánna , a' mint lehetett, 
amaz-is annál inkáb' futott. Mind-
az-által Zofzimás meg nem fz&nt a' 
futaitól, és mindenkor közelitett 
hozzája, és mikor gondola, hogy 
meg-érthetné az 6 ízavát, kezdé 
mondani néki firván: Miért futfz 
elóttem literinek ízoJgálója ? látod 
hogy én egy bunós óreg ember va
gyok. Az Ur Idénre, kinek nevé
ért , és ízeretetéért élek ez puíztá
ban, kinfzeridek téged, várj-meg 
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engem, és kóny&röly rajtam. Ak
kor fordulván az afzfzony, monda 
néki: Zofzimás Apátur, kérlek té
ged az Ilten fzerelméért, botsásd-
meg nékem, mert én afzfzony állat 
vagyok, és tellyefséggel mezítelen, 
és azért meg nem várhatlak téged; 
hanem, ha akarod, hogy meg-vár
jalak , és hogy te imádkozzál éret
tem , és a' te áldáíbdra mélcóvá 
tégy engem , ad nékem a' te palá-
ítodat, had' fedezheffem-be ma-
gamot_», 

y. Igen tsudálkozék Zofzimás , 
Ijalván magát tulajdon nevén fzol-
littatni attól az afzfzonytól, és hát
ra fordulván, néki adá a'paláftyát, 
hogy azzal bé - fedezheíTe magát. 
Mikor az afzfzony magát bé-fedez-
te volna , a" Szent Atyához kó-
zelgete, és monda néki : Mi dol
got kerefz Zofzimás ettól a' fzegény 
b&nós afzfzonykától, hogy engem 
olly fzorgaltnatoíTon követtél ? Fe
lele Zofzimás: Azt akarom , hogy 
a' te áldáfoddal ajándékoz meg en
gem- Felele az afzfzony: Sót né* 
kem kell teled áldáft vennem, ezt 
mondván, térdeire álla elótte, vár
ván , hogy áldáft adgyon néki. Zo
fzimás ugyan azont tselekedé. Egy 
darab ideig mind ketten térden al
va maradának. Az afzfzony lát
ván , hogy a Szent Atya áldáft vár
na tőle , monda néki; Atyám_* 
Zofzimás inkább illik , hogy te 
áldgy-meg engem: mert Pup vagy, 
és már fok efztendókben fzolgáltad 
a' Szent Oltárt, és ottan réfzesuí-

Rrr rrr 3 ^ tél 
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tél a' Kriftus Jésus ajándékiban. 
Zofzimás ez igéket halván fokkal 
inkát)' tsudalkozék, és nagy fo-
háízkodafokkal monda: Noha igaz 
légyen, hogy én e' dologban fel-
lyeb való vagyok náladnál, mint
hogy te afzfzony vagy , mindaz
által te fellyeb-való vagy nálamnál 
más dolgokra nézve; mivel-hogy 
a' te lelked kedveffeb' az lften-
nek , meg - jelenteevén néked: ki 
vagyok én, és nékem nem adatván 
tudtomra : ki vagy te. Az-okáéit 
kérlek téged az Úr Iílen fzerelmé-
ér t , kinek te ízolgálfz, vigafztaly-
meg engem a' te kldáíöddal. Az 
afzfzony meg - győzettetvén az 6 
kSnyfauLlatjáíitól, és kőnyórgéficől, 
monda: Áldott légyen az Ur, ki a* 
lelkeknek üdvőfségét kcreíi. Zofzi-
más felele: Ámen. Es igy mind 
ketten fel-állának , és monda az 
afzfzony: Nem volt a' Szent Lé
lek Mennek kivált-képpen való in-
ditáía-nélk&l Zofzimás a* te utad, 
egy fzegény bünós a&feony állat
nak látására. Kérlek téged mond-
meg nékem, mint íoJynak dolgai 
a! Kerefzcény népnek? Kik moíían 
a' Tsáfzárok, kik a' világot igaz-
gattyák ? Az Anya-fzent-egyháznak 
van-e1 békefscge, vagy pedig üldöz
tetik azoktól ? 1'clele Zofzimás; Tet-
fzett az Iítennek , a' te kőnyörgé-
fid által j bckefségec adni a2 6 A-
nya-fzent-egyházának, Moítan kér
lek téged imádkozzál érettem, 
hogy az én életemnek folyását, 
literinek ízolgálattyábau , lelkem -
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nek udvóíségére igazgattam. Fele. 
le az afzfzony; Te Zofzimás mivel
hogy Pap vagy, köteles vagy r. 
ftennek könyörögni minden hívek
ére, én-érettem-is. De mint-hogy 
parantsolatunk vagyon Iítent61,hogy 
engedelmefek legyünk , őrémeít 
meg-tselekefzem, a' mit nékem pa-
rantsolfz. Ezt mondván félre for-
dúla, és ortzáját nap keletre for-
ditván, és fzemeit az égre, fele
melt kezekkel imadkozék, de fza-
vait nem értették. 

6, Annak-utánna Zofzimái es-
küvéiTel mondotta , mikor ez dol-
gekot elö-befzéllette, hogy mikor 
ez Szent Afzfzony imádkozik vala, 
látta 6tct egy fingnire a' földtől 
fel-emeltetve; honnét nagy álmél
kodás, és rémülés efett 6 reá, és 
olly nagy volt a1 félelem, hogy ő 
a' földre efnék, és ottan tsak ez 
igéket mondotta: Uram irgalmazz 
nékem. Egy gondolat fitkózék 
ízivébe , hogy talám lélek volna 
az, a' kit b lát vala imádkozni, 
a' földtől fél - emeltetve , és nem 
emberi fzeméiy. Hozzája közel-
gete a' Szent afzfzony, és monda 
néki: Mi dolog ez, oh Zofzimás, 
melly céged meg - botránkoztat ? 
mintha én valami lélek volnék; 
bizonyos légy benne, hogy én egy 
b&n&s afzfzony vagyok: és noha, 
meg-moíattatcam a' ízem Kerefzt-
ségnek vizével, nem vagyok azért 
lélek, hanem por, és hamu. Fel-
kelé Zoízimás a' tóidról: és az afz
fzony a' Szent Kereízt jelét for-
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má!á magára, homlokára, ízeméi
re , ajakira, és mellyére, mondván : 
Az Ur Iften fzabadítson minket az 
Ördögnek intselkedéíköí , és az 6 
tsalárdságitól, mellyeket irigység
ből cselekefzik ellenünk. Zofzimás 
meg-k6vecvén, kére ócet, monda-
ná-meg néki micsoda afzfzony -ál
lat vóina, és micsoda életet vifek 
volna, minc-hogy oEy ..fanyara pe» 
nitentziát tartana? Felele az afz
fzony: Bizonyára ízégyenlem ki
nyilatkoztatni az én életemet, mi-
vel-hogy tellyes vók tifztátaían-
sággal: de mint-hogy ce láttad az 
én mezítelen teltemet, meg-akarom 
néked jelenteni az én lelkemnek 
mezítelenségét-is , hogy te meg-
tudgyad, hogy én az órdógnek e-
dénnye voltam, és hogy kötelezze
lek téged (meg-emlékezvén az én 
életemről) hogy imádkozzál'éret
tem az Kennek, látván a' fzöksé-
get , melly nékem vagyon a' te 
imádságídra. Zofzimás ez igéket 
halván, meg nem tartóztathatta 
ízeméinek könyhullatáfit. És le
ölvén mind a' ketten, egy kevefsé 
távúi egy-máftól, kezdé mondani 
az Afefzony: Az én hazám Egyip-
tus vók , életben lévén még az A-
tyám, és Anyám: és én tizen-két 
efztendös lévén, minden félelem , 
és tekintet-nélkűl, el menék az 6 
házokból Alekízandriába, holott el
kezdem veíiteni fzűzefségemnek vi
rágját, és minden tifzteletlenség-
riek prédául adtam magamat: igen 
ízégyenlem tsak meg-gondolni-is. 

: Mária elete, I O J J 
Sok dolgokat mondhatnék arról; 
de kevés igékkel meg - mondom 
( meg-bocsás nékem Zofzimás Apá-
cur) tizen-hét efztendők alatt nyil
ván való kurva voltam , mindenek
hez adván magamot, a' kik akar
tak, és nékem tetízetcenek: azt pe
dig nem valami nyereségért tsele-
kedtem, hanem tsak, hogy meg
elégítsem az én zabolátlan kiván-
ságomot, és többen lennének, kik 
engem a' végre kerefnének. És 
noha némellyek pénzt vagy aján
dékot akartak volna nékem adni; 
én foha femmit el.nem akartam 
venni: s6t hogy életemnek táplá
lására valót nyerheffek, fonalat 
fontam, vagy egyéb kézi munkát 
tőttem, vagy pedig kapuról kapu
ra jártam eledelt kéretvén , úgy 
látzván nékem, hogy, ha valami 
fizetett vennék abban a' vétekben, 
nem volna annyi gyönyörűségem. 

7. Egykor tavafzi üdőben fok 
népeket láték jöni Egyiptomból, és 
Afziából, hogy az hajókba bé-ízál-
ván , Alekfzándriába mennyének. 
Meg-kérdém hová mennének mind 
azok a' népek ? Mondának nékem , 
hogy Jerusálembe mennek , Szent 
Kereízt fel magafzcalásának napjác 
fzentelni Kérdem attól, a' kivel 
befzéllek vala , el-vinnének-e' en
gem azűk a' népek az 6 tárfaságok-
ban, és ó feleié nékem : Ha meg-
fizecíz az hajós-meítaraek , fenki 
néked meg nem t.khattya. Akkor 
mondék néki: Nékem nints egyéb 
a1 teílemnél , ezt néki acihatom. 

Hal-
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Halván az ember az én rút he te 
demet , fzégyenlé, és el-hagya en
gem. En el-vetém a1 gufalyat, és 
orsót, mellyek kezemben valának, 
és el-fucék a' tenger partyára, és 
láték ottan tiz erós, és vaftag ifiú 
legényeket, kik bé-akarnak vala 
menni az hajóba : azokhoz közel
getek, és fzokáfom-fzerént, tiíz-
cátalan befzéddel mondék nékik: 
Vigyetek-el engem magatokkal, ki 
nem léfzek néktek háládatlan, és 
némely tiízteftégtelen igéket fzól-
lék, mellyeken ók nevetéíre fáka-
dának, és igy el-vivének a'magok 
tárfaságában. A' mik utózáíbmban 
történtének , fzemérmet, és félel
met fzerzének nékem: nem tudom 
mellyik légy&n nagyob', a' féle
lem-e' , vagy a" fzemérem. En fé
lek mikor meg - gondolom, hogy 
az Iften el-ízenvedte annyi véckei-
met , életemnek olly nagy velze-
delmében lévén , a" mint minden
kor vagyon, a' tengeren való ha
józásban, Es fzégyenlem, mert én 
magam hittam, és mint-egy kén« 
föeritettem azoícot, kik az én tár-
faságomban voltak, hogy velem 
egygyutt meg-bántanák az literit. 
Mikor Jérusáiernbe jutottam, ha 
utózáfomban gonofz vókam, fok
kal gonoízab' a' Szent varasban, 
izgatván a" vétekre fok várasbáli 
embereket, és fzarándokokot, kik 
Szent Kerefct magaíztaláíá napjá
nak inneplésére mentek volt oda. 
Es ez gonofz éleiben meg-marad-
tani mind addiglan, mig el-jóvt: 
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Szent Kereíztmagaíztalásának nap. 
ja. Melly napon fok népeket lát
tam bé-menni a' Templomba, én-
is el-menék a'többiekkel egygyü^ 
és a' Templom kapujához érke
zem: és mikor bé-akarék menni 
nem lehete: és igen fáradtam bé-
menni; de mennél inkáb' eról. 
kódtem, annál nagyob' ellenzed 
érzettem, és inkáb' hátra vettet
tem, nem tudván, a' ki igy viízfza-. 
tafzitana engem. Háromízor pró
báltam bé-menni a' Templomba, 
és mindenkor titkos er6 - által, 
viízíza-vettettem: el-annyira, hogy 
félre vonám magamot keferegvén, 
és gondolkodván, miért meg nem 
láchattam az ödvöíség Kerefzté' 
nek fáját, melly azon a* napon 
mindeneknek mag-mutattatott a" 
Templomban. 

8. Ez fzomorúságot, egy kevés 
Mennyei világo&ág követé, úgy 
láttatván nékem, hogy mind a' töb
bi k6z6tt azért meg nem enged
tetett bé-mennem a' Templomba, 
mert én mindeneknél leg - gon^-
fzab' voltam. Gondolkodni kez
dem az én életemről; és meg-gon-
dőlni az én vétkeimet- Ez a' meg
gondolás olly nagy irtozáít , és 
fajdalmát fzerze én-bennem, hogy 
meg-háborotlám , és meg-íiégye-
nülék , el-annyira, hogy fobáfz-
kodván , és fok konyhullacáíökot 
öntözvén, és a'mellyemet vervén, 
egy darab ideig úgy maradék, míg
len fzemeimet fel-cnidvén, az Iften 
Annyinak egy képét lá tam, egy 

roajjos 
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magos helyen. Befzélgetni kezdek 
azzal, mondván : En bizonyara 
méltatlan vagyok Afzfzonyotn , íze-
meimec az égre fel-emelni, annál 
inkáb' te-veled befzélgetni, mivel
hogy te olly igen tifzta vagy te
ttedben 5 és lelkedben; én ellenébe 
ólly igen tiíztátaian, sót ugyan 
tifztátalanság vagyok. Mindaz-ál
tal meg-gondolván, hogy te An-
nya vagy annak , ki e' világra jótt 
a' bfinős embereket penitentziára 
hinni, reménlem, hogy t&led el nem 
vetíz engem. Segits - meg engem 
kegyes Anya , mert látom maga-
mot egyedfil lenni, fegitség-nélköl: 
nyerj kegyelmet nékem a'te áldott 
Szent Piádtól, hogy bé - meheffek 
az 6 Templomába, és meg - láthaf-
fam azt a' drága fat , a' mellyen 6 
a' mi ádvófség&nket mivelte : és 
én azt igirem néked, hogy foha 
t&bfzór tiíztátaian vétekkel meg 
nem motskolom teftemet. Err&l 
pedig akarom, légy kezes a' te 
Szent Fiadnál, az én Ménemnél: 
és meg-látván a' drágalátos fá t , el
hagyom e' világot, és odá megyek, 
az hova nékem parancsolod. Ez 
igéket mondván, nagy bizodalmat 
érzék magamban, hogy bé-mehe
tek a' Templomba, oda menék, és 
noha nagy tolyongáfa vók a' népek
nek , mindaz-által nagy könnyen 
bé-meheték. Mikor a' Templom
ban volnék , meg nem mondhat
nám , melly nagy er&t érzettem a' 
lelkemben : imádám a' Kereíztnek 
Szentséges faját. És egy darab 

Sicntck Eteti, 

t Mária élete. ío^y 
ideig ott maradván, meg-gondolní 
Meg-vákáfunknak titkos dolgait, 
vifzrza-térék a' Szentséges Szöz ké
péhez , és le - térdepelvén elótte „ 
hálát adék az el-vótt kegyelemért: 
és kérem ötec, mutatná-meg né
kem miként kellene életemet ren
delnem , hogy kedves lenne 6-né-
ki. Egy fzózatot hallék, mintha 
mondaná nékem: Ha által-megy a' 
Jordán folyó - vizén , ottan találfe 
igaz vigafztaláít, és nyugodalmat. 
Kérem a' Szentséges Szüzet lenne 
vezérlóm nékem, és el-menék ar
ról az nelyröl, és tudakozván az 
útról Jordán folyó-vizéhez menni , 
el-indúlék , és Kereízteló Szent Já
nosnak egy Kápolnájához érkez
vén, imádkozám abban, és azon 
éjjel ott maradék, meg-gondolván 
az én vétkeimet; követkézé reggel 
meg-gyónám, és az Oltári Szentsé
get magamhoz vévérfl. Az - u-
cán áltaí-menék a' Jordán folyó-vi-
zén, és bé-jóvék ebbe a' pufztába, 
holott mind eddigien magánoíbn 
laktam , írgalmaíságpc y és fcfineim-
nek bocsánattyát kérvén az Iften-
t&i. 

9. Akkor Zofzimás kérdé tő
le : Menyi ideig voltál ez peni-
tentzia-tartásban í Felele: Ugy jut 
efzembe, negyven-hét efztendók 
el-múltangk, hogy el-jöttem Jéru-
sálemnek fzent varasából. Kérdé 
Zofzimás : Mivel tápláltad magad 
annyi fid6 alatt? Felele az Afzízony: 
az én étkeim erdei ffivek voltának. 
Monda Zofzimks: Befzéld-el6 né-

Sss sss kem; 
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kem: Mint folytának a' te dolgaid, 
a'te életednek hirtelen való meg
változtatásában ; és faradságidot, 
mellyeket ízenvedtél ez pufztában. 
Monda az afzfzony : azoknak a' 
dolgoknak emlékezete, mellyekec 
Kérdeíz én-tólem,, igen nagy felei
met fzerzenek nékem. Adgy hi
telt nékem Zoízimás Apátur, hogy 
egéfz tizen - hét efztendók alatt , 
©Ily nagy kísérteteket fzenvedtem, 
hogy, ha Iftentól nagyon meg nem 
fegittettem volna , fokfzor engem 
meg - győztek volna s és elóbbeni 
életemre vifzíza-fordítottak volna. 
JEn meg-emíékeztem Egyiptusról, 
és annak eledelir&l: meg-emlékez-
tem a' teíli kedveskedéfekrő!, mel-
lyekben gyönyörködtem: a' fzerel-
mes befzédekröl, mellyeket mon
dottam : az énekekről, mellyeket 
énekeltem, hogy az embereket 
engemet kívánni fel - gerjefzfzem. 
De ofztán magamba vifzíza-tértem, 
és (ok könyhalatáfokot öntöztem , 
a' mellyemet vertem; és megem
lékeztem a& Iften Annyiról, kit 
kezefsé tötcem vala az 6 Szent Fiá
nak j életemnek meg-jobbításáról: 
és kértem ötét, fegétene-meg en
gem , hogy győzedelme/n lenne a* 
zon kisértetek-ellen. Én az imád
ságra adtam magamot, és a'földig 
le-hajtottam fzájamot, és fel nem 
emelkedtem lábaimra, miglen kör-
nyöl-vétetve wem láttam magamot 
mennyei vüágoísággal; és ez min
den kísérteteket el-kerget vala tő
lem, és tdlyeftéggel meg-vigaízisű 
vak engem. 
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IO. Kérdé Zofzírnás : Mikéac 

ruháztad magadat ? Monda az afe-
ízony ; Az én ruházatim, mellyek-
ben ákal jöttem a' Jordánon tef„ 
lyeíséggel el-koptak, és el-fogy, 
tak; és mezítelen maradtam; és 
téli űdökben igen kegyetlen hide
geket fzenvedtem , és igen nagy 
hévségeket nyárban : mindenkor 
rettenetes nyomorúságban vókam. 
De mikor az után el-múlának a9 

tizen-hét eíztendök, igen nagy ke
gyelmet vőttem Iltentöl , Itteni 
igéjével táplálván, és kegyes n?a-
lafztyáva! ruházván engem. Mind 
ennyi üdö-alatt, íbha emberi fze-
mélye nem láttam , hanem tsak 
mái napon. Hogy téged látlak, I-
ftennek kegyes rendeléséből vagyon, 
hogy azt tselekedgyed, » mit én 
moft néked mondok: JövÖ efzten-
döben ki ne meny a' pufztába, a* 
ti Kalaftromotok ízokásá-ízerénc „ 
hanem maradgy-meg abban, és el
jővén az Ur Vatsorájíwak napja, 
vedd az Oltári Szentséget» a' Kii-
ftus Jésus Szentséges tettét , és 
hozd-el nékem a' Jordán folyó-vi-
zéhez, hogy bé-vegyem azt: mert 
attól fogva, hogy *' Kerefztelo 
Szent János Kápolnájában magam
hoz vottem, mikor ez puíkkba 
jöttem cöb&Sr nem vehettem, nem 
lévén alkalmatofságom; mert nem 
vók iiteonek akara.tt.ya, hogy én 
el-mennék innen. Mond-meg Já
nos Apáturnak-is, hogy légyen job* 
gondgya az & Kalaftromára : mert 
vannak abban némeílyek, kiknek 

vagyon 
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vagyon ízíikségek a' meg-jobbitás-
ra : de meg ne mond moftan , ha
nem mikor néked Iften meg-paran-
tsollya. 

í i . Ezekre mondván az Afz-
ízony, mingyárt el-méne arról az 
helyről , és Zofzimás óreg ember 
igen meg-fzomorodék. Ofztán vi-
gaíztaláft vón magának, a* remén-
ségérc, hogy iímég meg-láttya 6-
tec j6v6 efzcendöben. Mikor el
jőve a' Negyven napi böjtnek ide
je, hogy a' Szerzetetek a1 pufztá-
ba mennének, Zofzimás meg-bete
gedett vala, honnéc álkalmatofsá-
ga lön néki a' Kalaftrorriban ma
radni : mindaz-által fenkinek ki nem 
nyilarkoztatá, a' mi történt a5 Sz. 
Afzízony-állattal. El-j&vén az Ur 
Vacsorája elöt való ellve, vévé 
egy kelyhben az Oltári Szentséget, 
titkon; ez mind Iftenf rendelésből 
vók. Vón kevés fügéket, és len-
csét-is, és el-méne a' Jordán folyó
vizéhez , remélvén meg-látni a Sz. 
Afzfzonyt. Várakozék egy darab 
ideig, és nem látván 6tet jöni, 
kedvetlen vala, kételkedvén , hogy 
el nem |6ne, avagy hogy el - jött 
volna, és ott nem találván ótet, 
el-ment volna. Ez -búsulásban lé
vén az öreg ember, látá j&ni az 
afzfzonyt a' folyó-viznek túlsó ré-
fzéröl; az - okáért igen órále , és 
íel-kele lábaira, hogy elejébe men-
>e: és látá, hogy a' Kerefzc jelét 
í^málván a' vízre, bé-méne a' fo
lyóvízbe, és a' vizén jár vala, minc 
az. e.s főiden-} müj^ ̂ j jg j az hol 
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Zofzimás ótet várja vala. Le aka-
ra térdepelni a' Szent Afzlzony e-
lőtt j de az fel-fzóval monda, hogy 
azt ne tselekedné , és gondolná-
meg, hogy az Iften az 6 kezeiben 
volna. Zofzimás meg-tartózkodék 
tellyes lévén tsudálkozáflal, látván 
ótet a' viz felett járni- Mikor a' 
Szent afzfzony oda érkezek, imádó, 
a' Szentséges Szakramentomot, há
lát adván néki, hogy otet meg-lá-
togatni méltóztatott volna. El-
mondák egyetembe a' Hifzek Iftea-
bent, és a' Mi-Atyánkat, ésmeg-ál-
dozék a' Szene Afzfzony, fok kőny-
hullatáfökot öntözvén, térdein al
ván, kezeit az ég felé emelvén. 
A' meg-áldozás - után amaz igéket 
monda, mellyeket Szent Szimeoa 
mondott, mikor a' Jésus Kriftuít 
kezeihez vötte: Moít botsátod-el 
Uram a' te fzolgkdot, a' te igéd-
fzerént, mert látták a' ízemeim a* 
te ödvözkéfedet. 

12. Az utánZofzimáshoz fordul
ván , monda néki, hogy más ízol-
gálatot-is akarna tőle venni, tudni
illik : hogy követkézé efztendóben, 
menne látni ótet azon helyben, 
holott elsőbben látta volna. Meg-
igéréaz ember azt cselekedni: Ké
re ofztán venné-el az eledeleket, 
mellyek-et néki hozott volna: és 
kezét ki-nyújtván tsak három ízem 
lentsét vön , |és ízájába botsátá, 
mondván, hogy az elég volna né
ki : és kére őtet imádkoznék éret
te az Iftennek. Felele, hogy ő - is 
haíbnló-képpen cselekednék Ó-éret-
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io6o Egyiptufi Szei 
t e , és az egéíz Anya-fient-egyház-
érc. A' Szene Afzfzony el-bútsú* 
zéfc Zofzimás öreg embertől, és vi-
fzontag a' Kereízt jelét formálván 
a' folyó-vizre, által-mene azon, 
mint a' földön. Zofzimás vifzfza-
méne a' Kalaftroaiba, és bánnya 
vala, hogy meg nem kérdette a' 
penitentzia tartó Szene Afzízony-
cól, ki volna neve: de mindaz-
ákal vigafztaka magác, hogy meg-
tudgya azt, kővetkező eíztendó-
ben. El~jóve a' Negyven napi 
böjtnek el-rendeltetett ideje f és 
Zofzimás a' pufztába méné, keref-
vén a' Szent Afzfzonyc igen nagy 
kívánsággal , kóny&rógvén Iften-
nek , és mondván: Uram jelentsd-
ineg nékem azt az el-xejtett kin-
sset. Már közel vala az helyhez, 
holott elsőben látta vala őtec, és 
lácá, hogy ottan fényes fugkrok 
jőnek vala ki, mint a' nap. Mikor 
közeleb méné; halva talála a* Sz. 
Afzfzonye > és a* teíte jól helyhez-
tetett vala a' földön, nap-kelet fe
lé, A' jó öreg ember imkdkozék, 
el-mondván az hallottakért való 
SzoJofmác, azon Íid6bélí fzokás-
ízeréne, a' Zsoltárokat, és Him-
nuíokat énekelvén. Szemléli vala 
az-után hová temethetné, és ez írkft 
talála a' földön. Temesd-el Zoízi-
inás Apátur az Egyiptufi bünős 
Mária teítét: Add-meg a' földnek, 
a* mi övé: a" porc fedd bé a' porba: 
és imádkozzál Iftennek érettem, ki 
akal mentem ez életből, Kriílus 
Jésus űdvófséges ízeavedésének 

c Márk élete. 
étfzakáján, minek-utánna az 6 SzetK 
tséges teítét magamhoz vőttem. Ez 
Írásból raeg-cudá Zofzimás az 6 ne
vét : de még nem mdgya vala 
miként kellene azt a' Szent teltet 
el-temetni, ^nem lévén mivel ver
met áfni. Es imé el - jőve egy o-
roízlány, és nyalíya vala a' Szene 
Aízfzony lábait. Meg-félemlék el
sőbben az öreg ember , de meg
gondolván mit tselekízik vala az 
oroízlány, meg-bátorodék , és a' 
Kerefzcnek jeléc formálván magára, 
meg - parantsolá az orofzlánynak, 
hogy egy vermet áfna, míngyárc 
engede néki az oroízlány, és a' ver
met meg-ásá. Foga Zofzimás a' Sz. 
ceílet, és bé-cévé a' verembe, és az 
oroízlány bé-fedé a' földel, mel-
lyet ki áfbtt vala, és el-méne mint 
egy ízelid juhotska. Zofzimás a* 
maga Kalaítromába méné, áldván, 
és dicsőítvén az Iftenc. ElÖ-beízél-
lé az Apkturnak, és a* töb' Szer
zeteteknek, mik történtének néki 
azzal a' penitentzia tartó Szene Afz-
ízonnyal , mdlyekére roínnyájan 
nagy hálákoc adának az Iftennek, 
ki tsudálaos ait 6 Szentéiben, Az 
Apátur (zorgalmatoíön tudakozván 
az ő Kalattromában, a* Szent Aíz
fzony izeneti - fzerént, talála né
mely fogyatkozáfokoc bizonyos 
Szerzetelekben , kik penitentziác 
tartván meg-jobbulának. Zoliimás 
Apátur fzáz efztend&s lévén, fzen-
töl műlék-ki e' világból. A* Sz. A& 
fzonynsk pedig halála vólc Krif*5 
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Szent PELAGIA élete. 
jf-akab Lévita által meg-iratott. 

1. » Z Antiokiai Pátriárka, egy-
í \ be gyöjcé a' Pűfpóköket, 

és- befzélle vélek némely hafznos 
dolgokról. A' kik egybe-gyűltek 
vala nyoltzan valának , kik kö-
zfil Nonnus EÜopoli Pűfpók vala, 
igen Szent ember, ki az 6 jó élete, 
és fzent erkóltsiérc, elsőbben Ba
rát lévén, fel-emeltetett a' Pűfpó-
ki méltóságra. Ez úgy« mond Ja
kab Lévita, az én Uram vala, és 
engem el-vin a' maga táríáságában 
Antiokiába. A' Pátriárka a' Szeat 
Juliánus Mártír Szent-egyházánál 
ada fzáiláft nékünk. Es azon Szent-
egyháznak kapujánál le-ülvén az 
egybe-gyfilt Pfifpőkök-, és azoknak 
fzolgai (ok népekkel ottan lévén , 
kerék Nonnus Páfp&köt ; tenne 
lelki épületre való befzédet; úgy 
tsclekedék. Es mid&n böltsen_j 
befzéllene lelkek épületére, és űd-
vöfségére azoknak, kik halgattyák 
vala, ki ki tsudálkozván az 6 nagy 
tudománnyán, láttaték közel ottan 
ákal-menni egy hires kurva, ifmé-
retes egéfz Antiokiában. Ez lo
vagol vala; így lévén fzokás azon 
hazában, és fok f/olgai , fzolgálói 
valának az 6 tárfaságában: a' ruhái 
meg-valának ékeíitve arannyal, és 
igen fzép d?aga kövekkel, a' tze-

el&íi hafoníó-képpen : a'nyakán 
'*-ny lánuok valának. Es olly 

igen ízép termetű vala, hogy az 
emberek, kik tefti gyönyörűség
re adták magokot, igen kívánták 
ótet látni: mikor oda érkezek, az 
hol mi valánk, mindenek gyönyö
rűséges illattal bé-telének, a' fok 
fú fzerfzámokért, mellyeket magá
val hordozoct. A'Püfpökók látván 
ez tiíztcíségtelen ízemélyt, min-
nyájan foháfzkodának, fzánakod-
ván a'lelkén. Más - felé forditák 
ortzájokot, ne látnák azt a' fajta
lan fzemélyt: de Szent Nonnus fi-
gyelmeteffen fzemléle, a' meddig 
láthatta. Üfztán a' Pfifpökökhöz 
fordulván, monda: Atyáim, mond-
gyátok-meg nékem, nem tött-e* 
indulatot bennetek annak a' fzépen 
fel-ékeíittetetc afzízonynak látáfa / 
Senki nem felele: és ö ortzáját le-
hajtá térdeire, és firni kezde, és 
igen foháfzkodni. Ofztán fejét 
fel-emelvén , kérdé ifmég a' Púfpo-
kókót : Tehát nem vólt-e' gyó-
nyóráségtek látni annyi fzépségét, 
és annyi ékefségét annak az afzfzony-
nak? Halgatának mint az előtt. 
Monda azért Szent Nonnus: Né
kem igen nagy gyönyörűséget oko
zott: mert én el-hifzem bizonnyal, 
hogy az Ur Iften idlet napján, eíz-
kózűl véfzi ezt az afzfzonyt, min
ket meg-itilni, és tölönk ízámoc 
kérni a' mi hivatalunkról. Hány 
orákot, gondollyuk mi , hogy el-

Sss sss 3 rök 



IQ6Z Szent Pelí 
tóit az az afzfzony az ö kamarájá
ban , hogy magát ékefittse, minden 
gondolattyát abban helyheízretvéti, 
gondot vifellyen, hogy kedves lé
gyen az 6 ízeret&ioek, és az embe
rek fzemeinek , kik ma vannak , 
holnap meg-halnak. Mi az mén
hez leikeinknek ízeretójéhez, ki
nek gazdagsági ollyan nagyok, és 
ollyanok,mellyeket ízem nem látott, 
fe fúl nem halott; fem emberi íziv 
meg nem foghatott, méllyeket né
künk igirt, kik ő benne hifz&nk , 
nem mutattyuk fzeretetnnket: nem 
fzorgalmatoskodunk fel - ékeíiteni 
lelkonkót, jóságos cselekedetek
kel; és meg-tifztogatni a' vétkek
nek motskaitóL * 

a. Annak-utánna fel-álla lábai
ra , és foga az én kezeimet, és 
mind ketten bé-menénk az ház
ba, melly nékünk rendeltetett va-
la. Es leg octan térdeire alván a' 
földre , és a' mellyét vervén , és 
könyhullatáfokot botsácván, Iften-
nel beízélle, mondván: Uramjésus 
Kríítus, botsásd-meg nékem ízegény 
bűnösnek, ki meg - győzettem a' 
faradságtól, és ízorgalmatoíságcól, 
mellyel él egy alá-való aüfeony az 
6 tettének ékeíitésében : mivel
hogy én egéíz életemben annyit 
nem tselekedtem , hogy lelkemet 
jóságos tselekedettel fel-ékeíksem , 
mennyit ez aízfzony tselekeízik 
minden napon, hogy hiúsággal te-
ítét fel ékefitse, Mitsoda ortzával 
kérhetek Uram tőled kegyelmet, 
és minému igékkel nyerhetem-meg 
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bűneimnek botsánatcyác ? Semmi 
dolog nintsen el-rejcve a' te fze-
meidt61: mert te látod a* mit az 
tselekeízik, és a' mit én tseleke-
fzem. Te igen jól tudod , kinek 
fzerelméért tselekefzem én azt : és 
kiknek ízeretetéért tselekefzi 6j 
tudod ki vagyok én , és kitsoda 6. 
Ún Pap vagyok, ki miaden nap a' 
te aíztalodhoz járulok , és a' te Itte
ni Szentségeddel réfzesfilék az Ol
tárnál , kevés fzorgalmacoísággal 
élek, hogy néked kedves legyek: 
e' bűnös afzfeony, minden fzorgal-
matoísággal él , hogy az emberek
nek kedves légyen , el - annyira, 
hogy nintsen nékem mit monda
nom, íe a'miben bizakodnom; ha
nem csak a' te Itteni irgalmafsá-
godban. Ezeket monda lirván Sz. 
Nonnus Pőfpók. 

3. El-jőve a'Vasárnap, és a' 
Püfpök a' nagy Szent-egyházban 
ki ki a" maga izékében ölvén , mi
kor meg-olvaftaték a' Szent Evan
gélium, a' Pátriárka Szent Nonnus-
nak adá a'könyvet, kérvén, hogy 
prédikállana a népeknek. Es 6 
prédikálván , ki-jelenté a' böltse-
ségnek kintsét, melh/ az 6 ízivé-
ben vala , nem élvén ékes, és gyö
nyörködtető igékkel, mint némely 
Prédikátorok tsclekeíznek, kik az 
emberi tudományban bizakodnak: 
hanem Itteni buzgósággal kezdé 
meg-feddeni a' népeknek bánéit, 
eízébe juttatván nékik Mennek ret
tenetes itiletéc 3 a' bűnösöknek 
büntetését, és az igazaknak ajk/ 
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dékic. Olly hathatós volt az 6 
prédikálláfa, hogy a' népek kony-
huliatáfokftal a' Templomnak pá-
dimentonút őntózték. Történek, 
íftennek rendeléséből, hogy az a' 
bftnós afzfzony jelen-lenni találtat
nék, ki nena vala Kereíztény, nem-
is fzokott vala prédikátziókra jár
n i , mindaz-ákal a' Szent Nonnus 
prédikátziója annyi változáft tón 
ő-benne, hogy tellyefsággel Ínség
ben lévén az 6 ódvőíségéérc, fze-
meit kónyhulktáílnak két fbrráfi-
vá tévé. Es a' fzoígai k&zül ket
tőnek meg-parantsolá, hogy vár-
nák-meg a' Szent Púfpókót Non-
nuft, és tudakoznák-meg a' fzállá-
sác, és adnák tudtára néki. Ugy 
cselekedének a' ízotgai, és meg-
mondák Afzfzonyoknak , hogy a' 
Szent Pűípók fzálláfa, a' Szent Ju-
liánus Mártír Szent-egyházánál vol
na. Leg-ottan azon kéc fzolgaic 
hozzája kfildé egy levéllel illyen_» 
formára: A' Kriftus Szent Tanitván-
nyának Nonnusnak , bfinós afz
fzony az órdóg tanítvánnyá. Én 
úgy értettem a' ce Ménedről, hogy 
6 Mennyekből alá - fzállott a' f'Ótó-
re, az embereknek udyőfségéért. Es 
e' dolognak bizonyításáért; a' ki 
tekintetével meg-rettenti a' Keru-
bimokat; a' Publikánufokkal, és 
bűnösökkel nyájaskodott, és nem 
ucálta befzélgetni egy Szamaritána 
b&nós afzfzonnyal, a' Szamariai kút
nál, holott meg-térité azt magához. 
Es te tanítvánnyá lévén annak az 
Urnjik, nem illik, hogy meg-utály 
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egy bfin6s afzfzonyt, mint én va» 
gyök, meg-tagadván nékem fzól-
lani; mivel-hogy a' te fzavaid által 
kívánkozom a' Kriftus Jésushoz 
menni. 

4. A' Szent Pfifpók meg-felele 
ez levélre, illyen móodon : A'Kri
ftus Jésus tudgya, ki vagy te , és 
iímér téged: és Hintsen titkon né
ki a' te akaratod, és kívánságod. 
Kérlek téged, ne kisérts engem, 
mert én bános ember vagyok, de 
a' Mindenható íftennek fzolgája. 
Hanem ha te igazán kívánod a' 
Kriftus Jésuft, és az 6 hitét , és 
ezért akarfz velem fzollani , azt 
meg-tselekedheted, mikor a' tób* 
P&íp&k&knek tárfaságában léfzek, 
kikkel egygyutt vagyok fzálláfon: 
mert azoknak jelen-léte nélkül, 
nem akarom, hogy én-velem be-
fzély. A' bfinós afzfzony igen őru-
le ez felelecen, és mingyárt a' Sz. 
Juliánus Mártír Szent-egyházába_* 
méné, meg-izenvén Nonnus P&f-
pŐknek , ki a' t&b' P&fpókőkőt 
a' maga tárfaságába hivatá. Mikor 
a' bűnós Afzfzony Szent Nonnus-
hoz kőzelgete, az 6 lábaihoz bo
riik, és azokoc meg-ölelvén mon
da : Kérlek téged Urarn, kőveíTed 
a' te Mefteredet, és el ne veís en
gem t&led, hanem tégy Kerefzcén-
nyé engem: mert én a' hamifságnak 
tengere, és mélysége vagyok: és 
azért kérlek téged, Kerefzte!y-meg 
engem. A' Szent P&ípók lábaira 
állata ótet, és monda néki: A'Sz. 
törvények tilalmazzák, hogy meg-

kereíz-
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kereíztekefsék a' nyilván való kur
va , ha magáról nem adna elegen
dő kézefl:, hogy tSbfz&r vifzfza 
nem tér elóbbeni gonofz élecére. 
Ezt halván a' b&nós afzfzony, vi-
ízontag a' Pfifpök lábaihoz borúla , 
és fok kónyhullatáfokot óntőzvén 
azokra , monda: Te Atyám, fzá-
moc fogfz adni Mennek itileti-elött: 
és az én vétkeim mind te-néked 
fognak tulajdoníttatni , ha kéfe-
deimeskedel engem meg-kerefztel-
ni, és az én lelkemet minden mots-
kaiból meg-tiíztitani. Én kérem 
az Ment, hogy ne Jégyen néked 
réfzed é-véle a' tSb' Szentek-kó-
zótt, ha ez mái napon nem téfzefz 
engem a' Kriftus Jegyei] vé, és bé 
nem mutatíz engem néki, tifztán 
a' bűnnek minden motskai nélk&l, 

y. A' PűfpókŐk, és más Papok, 
kik Jelen-valának, halván ez igé
ket , és látván az alázatos tseleke-
deteket, mellyeket az-afzfzony tse-
kkdzik vala, azt mondották, hogy 
nem láttak, íe nem hallottak ol-
lyan dolgot tellyes életekben. Meg-
parantsokaték nékem, úgy mond 
a' Lévita, hogy mennék a' Pátri
árkához, meg-jelenteni ez dolgot, 
és kérni ótet, ne nehefztelfte egy 
tifzteletes fzent életű, és jó erköl-
tsfi, és példa adó Aízízonyt oda 
köideni. A* Pátriárka ez dologról 
nagy órómet mucata. Es egy Ro
mána, nevű afzízonyt, ki Mennek, 
ízentelcetett aízfzonyok k6zócc el
ső vők j oda kölde velem egygyücc. 
Mikor a' Szent Pűípőkhöz érke-

igía élete. 
zénk , az 6 lábainál le-borúlva tá--
lálok a' bünós afzfzony t , noha 6 
nem akarta. De végre fel-kelé 
mint-hogy monda néki a' P&fpök' 
hogy az ekfiortxixáláft., vagykén-
fzeritéft akarná végbe vinni, hogy 
6tet meg-kerefztellye: és inté, hogy 
emlékezzék-meg bonéiról, és töre
delmes fzivel bánnya-meg azokat. 
Monda az afzfzony : Az én bűneim 
nagyob' fzámúak a' tenger föve
nyénél, és nehezebbek a' tenger
nél- De mindaz-ákal bizor'almam 
vagyon Ménben , és az ó jóvoká-
ban, és irgalmafságában , hogy 
meg-botsáttya nékem. Kérdé Non-
nus: Kinek hinak téged ? Felele az 
afzfzony: az én Atyám , és Anyám 
Pelágia nevet adtak nékem. Mon
da a' Pöfpók: Tehát a' te tulajdon 
neved Pelágia ? Ugy Uram , felele 
az afzfzony. Akkor a' Pufpok ek-
ízortzizálk , és meg-kerc&telé bttt. 
És rainek-utánna a' Szene Keretit 
jelét reá formáik, és a' Kerefztség-
hez tartozandó tzerémoniákoc vég
hez vjvé, a' Kriíius Jésus Szentsé
ges teliével az Oltári Szentségben 
réfzelteté ótec: az-után íéllyöl em
iitett Romána Afzfzony keze - alá 
renddé , hogy az hitnek dolgaira 
meg-tanitaná óeet- El nem múlat
ta a* b6tsfiletes jó A&iiony meg-
tselekedni, a' mi 6 néki rendelte
tett vala: és a' maga táríáságában 
tartotta ótet, azon helyben, az hol 
az ujjonnan tneg tért Kereíztények 
taníttatnak vala, ugyan a' Sz. Ju» 
liánus Mártir Szent-egyházában, 

6, Ezek 
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'& Ezek így lévén , úgy mond 

a' Lévita , Szent Nonnus Pöfpók 
monda nékem: Atyámfia, fzentel-
lyük-meg ezt a' napot az Angya
lokkal egyetembe : és fzokáfunk-
kivfil, óntettefsék olaj a' mi ele-
delinkre ". és igyunk kevés borocs
kát," mivel-hogy meg-nyertfik ezt 
az aízfzonyt az Iftennek. Mid&n 
ennénk, bizonyos fzózatok hallatá
nak , mint embernek ízavai, a' kin 
crőfzakotc téíznek. Ez érd&g va-
la, ki igen bánta, hogy el-vetítet
te azt a' nevezetes b&nős afzfzcmyt 
a' Szent Pfifp&k-által, és azt mon
dotta: Ja} nékem fzegénynek, melly 
gonofzt fzenvedek ez óreg ernber-
miatt- Nem volt elég néki, hogy 
ki-vótt a' kezeimből harmintz ezer 
Szaratzenufokot, kiket b meg-ke-
refztek, és az b íftenének bé-múta-
tot t : Nem volt elég néki , hogy 
Héliopolis váraira az én hatalmam
ban lévén, és a' váras-béliek mind 
engem tifzteltek , és imádtak; és 
b el-vette tólem, és vifzíza adta-
az 6 Íftenének; hanem moll - is 
meg-fofit engem minden remén* 
ségemtdl. En továb" el nem ízen-
vedrxetem, a* mit én ellenem tse-
lekeízik. Oh melly fok kárt ízen-
Védek ez 6reg ember - miatt. Az 
én házam tellyes uralommal: merc 
6 el - vette az én nagyob' remén-
ségemec. Hlyen módon panafzoí-
kodék az órdog, és mi minnyájan 
hallottuk a' kik ottan jelen vol
tunk. El- méné azután , meg-ta-
Jálni az új Kereíztény Afzfeonyt, 

Sscmck Elst«, 

ágia élete. ío6$ . 
és monda néki: Hlyén módon van 
a' dolog Afzfzonyom Pelágia? Te
hát úgy akaríz velem tselekedni, 
miként Júdás tselekedett az b Urá
val, ki meg-bötsálvén, és fel-ma-
gafzcalván ótet, és az Apoftoli mél
tóságot adván néki, nagy jót tóti 
véle; ő mindaz-ákal el-árulta, és 
ellenséginek kezeibe adta jó-tévő 
Urát, Szent Nonnus Pűfp&k hal
lotta az igéket, mert az 6 fzállá-
fa nem volt igen távúi attól az ház
tól , mellybea vala Pelágia az & 
Meftere Afzfzonyával; inté azért, 
hogy formállya a' Kerefzt jeléc, ma
gára. Ugy tselekedék, és az ör
dög el-futa akkor. De máfodik 
nap vifzíza-téré étízaka, és efzébe 
juttatáPelágiának, hogy ötét meg-
gazdagkotta volna arannyal , és 
4rága kövekkel: és foha bofzúsá-
got néki nem tött volna, és mind
az-ákal azt akarja, hogy ö meg-
tsufokafsék, és femmire bötsóksf-
sék a' Kereíztényekt&l J Pelágia a' 
Kerefzt jelét formáik magára , és 
monda : Az Iften, ki engem megr 
fzabaditott a* te kezeidből, és be
hozott engem az 6 kamarájába s 
az Anya-fzent-egyházba, bartzol én
érettem , és tőled meg - oltalmaz 
engem. Ez igékre elfuta az ör-
dóg , tellyefséggel meg - fzégye-
nfilvén. 

7. Harmadik napon a* Kerefz-
tség-után , Pelágia meg parantsolá 
egy fzolgájának , ki gond-vifelöje 
vala az o jófzáginak, hogy gyűj
tene egybe minden kintseit, és 

Ttt ttt hozná, 
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hozná oda néki. ügy cselekedék 
a.' fzolga. Az-uíáti Pelágía Romá
na afzfzonynak monda, hogy hiná 
oda Szene Nonnus Pöípokot, ki 
oda menvén s monda néki Pelágia: 
Uram ezek az gazdagságok, meí-
lyekec fzerzettem az ordőg-által: 
én ezeket hataímad-aíá adom , hogy 
tendely mindeneket, a' mint néked 
tetfzík illendő - képpen. A' Püfpók 
hivatá annak a' Szent-egyháznak 
gond-vifelőjét, és azt renddé, hogy 
mindeneket az Özvegyeknek, ár
váknak, és egyéb fzegényeknek oíz-
togatna. Lígy-is lón a" dolog. Annak-
utánna Pclágia hívatá minden ízol* 
gait, és ízolgálóit, és azoknak fza-
badságot ada, és kinek-kinek bizo
nyos drága követ ajándékoza_»: 
mellyek e' végre tartattak vala. 
Annak-utánna nyókzadik napon, 
mikor le-kellett vetkezni minden 
fejér ruhákból," mellyekkel éltek, 
kik ujjonnan meg-kerefzteltettek, 
eftvé lévén ki-ölt&zk6dék j és bé-
oít&zék egy ftör-zsákba. Bs Jen
kinek tudtára nem adván > el-mé-
ne Antiokiából , ízornorúságban 
hagyván Románát, az & Mefter-
aízlzonyác, ki mindenkor 6tec az 
6 táríaságáfaan lenni akarta volna, 
Szent Nonnus Paípok vigafztalá 6-
tet mondván: hogy Pelágía, Szene 
Mária Magdolnát követvén , Icg-
job' réfzt válaJztorc volna magá
nak. Ugy-is vók, mert ö a'Szent 
"Várasba jérusákmbc méné, és egy 
tzcllát tsinkkaat Olivúc hegyén, 
hpíott Krittus Urunk imádkozott, 
ós. octaa bé-ftfkeízcé raagát. 

.gía élete. 
8- Aínnak-ucánna három eíztert: 

d6 múlva, Jérusálembe akaréfc 
menni; úgy mcad Jakab Lévita 
ki ez hiftoriác meg-irta; és fzabad-
ságot kerék Szene Nonnus Pufpók, 
t61, ki azt hagyá nékem, hogy oda 
érkezvén , tudakoznám egy mec-
tzeet Barátról, kinek neve Pelágius 
volna, és az ő réfzéról látogatnám-
meg azt. Mikor azérc jérusálem-
ben volnék, kérdez&skSdém arról 
az Iften fzolgájáról, és meg-talk-
lám az helyen az hol Kriítus imád
kozott. Ő egy kítsén tzéllában 
lakik rala, mellynek rsak egy abla
ka vala , onnan kiáltám 6cet, ki
tekintvén ó meg-ifmére engem, de 
én meg nem ifmérém. Nem csu
da , hogy meg nem ifroértem, noha 
Pelágia volna; merc mikor én őtet 
láttam Antiokiában, az 6 ortzája 
igen ízép vala: de a' nagy b&jt61és 
miatt, az & eleven ízine halován-
pyá változott, és az ortzája ékte
len rút oízt&vér vala; a' Izeméi be
süllyedtek homlokába, és mint-egy 
halálnak formája láttatik vala. Kér-
de engem, mit kercíhek , és én fe
lelék , hogy Acet j&ttem meg-lá-
togacni, Nonnus Pfiípők réfzéról. 
Monda nékem, mondgyam-meg né
ki ; imádkozzék crexcem az "Utal
nék, merc 6 bizonnyal (zene em* 
ber. Ezt mondván bé-tévé az ab
lakot,^ és énekelni kezdé a' 71'rtzi-
ac. Én vifzfea - térek a' várasba, 
nagy órómmel, hogy láttam azt 
a' Szenr, embert, Meg- látogattam 
az-után a' iöb' magán lakú Bará

tokat , 
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tokot , és úgy találám, hogy min
denek között nagy hire volna a" 
mettzet Pelágius Barác Szene éle
tének, Az-okáért el-rendeíém ma
gamban, hogy máfodikfzor meg-lá-
togatnám % e t , és örvendeznék az 
o Szent nyajaskodásával. Vifzfza-
cérék az 6 • tzéllájához , zörgetek 
az ablakon, és neve-fzerénr kiál-
tám ötét: femmit nem felele. Gon
dolván azért, hogy imádságban fogla
latoskodnék, el-menék onnan. Más 
napon, és harmadikon-is oda mé
nek , de mivel-hogy femmi válafzt 
nem vehetek, gondolám, hogy fen-
kí ottan nem volna. Mindaz-által 
lítentöl illectetvén , érövei meg-
nyitám az ablakot, és bé - nézvén 
látám, hogy Pelágius Barác meg
holt vala. Bé-cévétfi az ablakoc , 
és tudtára adám az f> halálát a' töb' 
barátoknak: kik közöl fokán egy-
be-gyülének, és a3 Pelágius tzéllá
jához ménének: egy réfzéc meg-

ronták a'kö falnak , és ki-vévéka'* 
Szent teítec, és meg-akarván ken
ni mirhával, efzekbe-vévék, hogy 
afzfzony volna: minnyájan fel-eme
lek fzavokot, ditsérvén az Ment , 
kinek titkos kincsei valának nem 
tsak a' férfiak, hanem az afzfzonyok 
közötc-is. En akkor tudám-meg , 
hogy a1 Pelágia volna; és minde» 
neknek elö - befzéljém az 6 meg
térését. Ki - birefedék ez dolog 
mind a' közel való tartományok
ban : és fok fzerzetes afzJzony-al-
latok oda folyamának, kik a' Jeri
kó , és Jordán Kalaílromiban late-
nak vala, és fzövétnekeket hordoz* 
tak kezekben, hogy tifzcellyék a' 
Szene teltet, mellyec tifzcefségeíen 
el-temetének, fok népeknek jelen
létében. Kalikíztus Niczeforus azt 
írja, hogy ez Szent Aízízonynak 
halála volt ifíabbik Teodofzius Tsá-
fzár idejében. • 

Szent TEODÓRA Afzfzony élete. 
iácg-iratott Metafráfz.Simon-altaL 
I . npEodora Alekízándria várasá-

JL í>an fzúlececc. Férje vólc néki, 
ki ötét igen fzerette, mind-azért, 
hogy tifztáb1 életit, -és bötsületesb' 
afzfzony volt Alekfzándriában. A' 
nagy fzQJgalmatofság, mellytöl viíel-
tetett jól, és panafz-nélköl élni, és I-
ftennek ájcatoffon fzolgálni, adott 0-
kotaz ördögnek, hogy alkalmatofsá-
got végyen ellene hadakozni, és 

Ötét meg - rontani. E' végre egy 
fzép termetfi, és gazdag ifiúval éle, 
ki igen meg - fzereté Teodórát, és 
meg-jelencé néki fok ajánláláfokkal, 
és ígéretekkel. De látván , hogy 
mind azokon femmire böcsűllené 4 
söt még magára fem akarna nézni, 
elö-beízéllé ízivbéli gyöcrelmit egy 
fó - afzfzonynak , ki baráttya vala 
Teodórának, és ajándékokkal reá-
vévé azt, hogy közbe-járója lenne 

Ttt ttt % néki 
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néki ez dologban. Az a' fó-afz-
fzony fzólla Teodórának, igen di
csérvén, az ifiúnak gyönyörűséges 
fzép cermecéc , cálentomit, gazdag
ságit , és hozzá való nagy fzerelmét. 
Teodóra menti-vala magác, mond
ván , hogy köteles vóJna férjének 
hívséget, bőcsfiletét, és a' maga 
tifztefségét meg-tartani: fél Men
nek Itiietécól, pokolnak" tüzétől: és 
nagy gyalázat volna ollyan vécék 
ö-benne,' mellyec a' nap meg-látna, 
-ha más bizonyság nem volna-is. 
Mindaz -álca! a' ravafz afzfzony 
tnonda néki, hogy a' dolog meg
lehet , mihenc a' nap d-enyéfzik, 
és ollyan módon fenki nem láthat-
tya3 és bizonyságot nem cehec ró
la: az Iften-is tneg-botsáttya. Olly 
hatba tolok !6nek a' pokolbéli afz-
fzonynak hitegeted, hogy végtére 
Teodóra engedp, és el - esek rút 
vetekbe, 

a. Leg - ottan következek 5 a' 
mi a' vétek»után , közönségeién 
fzokott lenni, fudni-iUik nagy bá
nat i keferfi éomorúság» hogy .azt 
cselekedte. Ez olly nagy vala Teo
dórában, hogy, ha Mentől meg nem 
fegéttecett volna 3 kétségbe eíett 
volna. Meg-gondollya tála, melly 
Hagy tifz teletbői, _ olly rút gyalázat
ba efctc "vala : az 6 ízeméi kony-
hullatáíbknak forráíivá változtak 
vala, és iemmi dologban kedve nem 
találtatik vala. Az 6 bÓtsöíetes 
férje, ki a' dolgot nem cudgya vala, 
a* mint lehetet vigafecalni akarta; 

• de csak hekba, merc meg-gondol-
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ta, hogy hozzá való hívséget meg 
nem tartotta , olly igen fzégyen-
lectej hogy ízeméit fel emelni nem 
merte, hogy a'férjét nézze, annál. 
inkáb* az, eget. Midőn illy na™ 
fzomorúságban volna , fzólla egy 
Szene afzfzony-állattal, ki egy Ka-
laftromban az Apácza Szfizekec igaz-
gattya vala. Ez befzélgetéshől kö
vetkezek , hogy Teodóra férfi nj, 
hába öltöznék, és Szerzetes életet 
vifelne egy Kalaliromban , melly 
tizen - nyólez mély - fóldnire távúi 
vólc Alekízándriácól, a' puíztában. 
Bizonnyal hihetni, hogy Mentő! 
indíttatott; mert el-hagyni a' fér
jét annak akarattya-ellen} és afz« 
fzony állat lévén, el-menni a' fér
fiak kőzött élni , nem fzabad vólc 
tulajdon tetfzéséből cselekedni ; ds 
Illeni indulattal meg-lehetetc. 

3. A' Kafaftromhoz érkezek 
Tcodoía nap nyugoc tájba. De a' 
Barátok, hogy meg-probállyák, és 
meg - ifmérjék, mitől indíttatván 
ment volna oda , egéfe azon étfza-
ka a* Kaíaftrom ajtaja előtt állani 
akarták. Ofztán látván álhacatof-
ságát bé-yévék a' Kalaílromba. Az 
Apáturmeg-kérdezé, mi neve, és 
mitől viíeltecvén jőte volna a' Ka-
laftromba? Felek; Teodóra, hogy 
bűneit meg-firami, és penítencziac 
tartani jőct volna, és az 6 neve 
Tcodorus. Monda néki az Apátur : 
Nagy léiken a' jutalom, mellyec 
Iílent&l véízen, ha áihatacos léiken 
Szent igyekezetében; de ízőkség 
engedelmeskedni, és bizonyos ideig 

a' kert-
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a* kertre jó gondot vifelní, annak 
munkáját jól végbe vinni; mert 
onnan vagyon a' Barátoknak táplá-
láfa. Mindaz-által a.' Kórusból ki 
nem kell maradni, mikor az Illeni 
Szolofma fzolgáltatik , mind éjjel, 
pappal: hafonló - képpen böjtólé-
fekben., tefti fanyargatáfokban , o-
ftorozáfokban, és egyéb dolgok
ban , mellyeket a' Barátok tsele-
kefznek. Monda Teodóra; Min
deneket örömeit meg - tseleke&ik. 
ügy-is cselekedett nyóltz egéíz 
leíitendökhen: azon-kivul az egéíz 
Konventnek kenyér-sutöje volt. 

4. Egy napot fem múlat vala , 
xnellyben nem találtatott volna a' 
í6b' Barátokkal] a'Szene áldozaton, 
az Oltári Szentséget magához vé
vén , .elsőben magát ahoz el-kéfzit-
vén. Bizonnyal el-hihecni, hogy 
a' Pap , kinek az o lelki ifméretét 
ki-nyilatkoztatta, mikormeg-gyónt, 
látván a' nagy eló-menetek, mel-
lyet 6 téPzen vala az Itteni fzolgá-
latban, az 6 ájtatoíságát Menésnek 
kilte lenni. Noha a'Szent aízfzony 
egéfz nap munkálkodott, mindaz-

. által éjjel fem nyugodott, hanem 
bűneit firatta, könyörögvén Iften-
nek , hogy azokot meg - botsáíla. 
Néha az Apátur a' várasba küldöt
te Ötét a' tevék-után, hogy fzák-
s.éges dolgokot hozzon a' Kalaltrom-
nak. Egyfzer elöl-taláka az ö fér
jét;, fzólla néki által - menvén , és 
meg-iímérvén; de a' férje meg nem 
iíméré ótet. Mint-hogy pedig jó 
-Kereíztény ember vala, az Ur Itten 
meg-vigafztalá 3 egy Angyalt káld* 
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véa hozzá, ki monda néki, hogy 
a felesége nem hattá-el ötét más 
emberért, hanem, hogy az literinek 
jobban fzolgálhaffon. Szent Teo
dóra minden napon nagyob' lelki 
eió-men erek télzen vala, és inkán* 
fanyargatiya vala teltét böjt&létek-
kel, és fzőx-zsákpkkal, és minden 
héten tsak egylzer eízik vala. 

j . Az Apátur bizonyos lévén a* 
Teodóra Szentségéről, azt akará , 
hogy máfok - is bizonyotok lenné
nek: Nemigen mefzfze a'Kalaítrom-
tól egy tó vala, mellyben egy Kro
kodilus Sárkány lakik vala, melly 
néha ki-ment, és az útón-járóknak 
nagy károkot tőtt.Az okáért az Alek-
ízándriai Prefektus közel óda őriző-
köt rendelt; hogy meg- jelentenék 
az úton-járóknak, hogy a' sárkány
tól meg. ne ölettetnének. Az A-
pátur azt parantsolá Teodórának : 
menne - el egy -edény vizet hozni 
abból a' tóból. O mingyárt el-mé-
ne , noha az őrizők meg aísar&iC 
őtet tartóztatni, meg-jelentvén a* 
Krokodilul!; kiknek monda; az 
engedelmeíség parantsolta néki , 
hogy a' tóhoz menne; és kölőm-
bet nem cselekedhetik. Mikor Teo
dóra közel volt a' tóhoz, láták az 
örizök, hogy a' sárkány el-fogá 6-
te t , és a'vizbe vivé. Látván Teo
dóra , hogy a' sárkány femmi go-
nofzt nem tenne néki, meg-tölcé 
vizzel az edénye, és a' feneállac 
vifzfza vivé a' földre őtet,. minden 
kár nélkül. Mikor Teodóra vefze-

, delem kivid volna, yilzfca fordúla 
Tct ttt 3 meg-
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meg-nézni a' fene-beftiát, és meg-
feddé azt a' fok ember fiiéiról; csu
dálatos dolog, mingyárt a' földre 
esek a'Krokodilus, és meg-hala; 
és 6 a' vizzel vifzfza-méne a' Kala-
ílromba t és ez a! tsuda minden-fe
lé ki-hirefedék. 

6. Némely Barátok azon Kala-
ftromban ellene irégykednek vala, 
és halálát kívánván néki, egy eft-
ve mondának, hogy az Apátur pa-
rantsoka, mingyárt vinne-el egy 
levelet más Kaíaftromba. Igyeke
zetek pedig az vala, hogy az erdei 
vadaktól el fzaggactatnék az úton. 
© mingyárt. engedelmeskedék: és 
nem tsak meg-menekedék Iften ál
tal attól a' veízedelenuol; hanem 
egy Barátot, ki abból a' Kalaftrom-
bóí küldettetett volt, ki-ízabadita 
egy fene-beítia torkából, ki ótet 
körmeivel, és fogaival igen meg
sértette , és febeíitttte vala: még
is gyógyicá fitec, meg-kenvén o-
lajjaí, a1 Jésus Kriítus" nevét ki
áltván. Az-után vifzfza-inenvén a* 
Kalaltromba, nem akará meg-mon-
dani az Apáturnak, kik kökiótték 
vala ollyan vefzedelm<ss útra: merc 
az Apátur rneg-akarta ázokor bün
tetni. 

7. Annak-utknna alkalraatofsá-
got talála az órdog az íílen Szolgá
lóját oldozni: történek, hogy egy
kor a' tevékkel vilzíza-térne a' va
jasból s mert oda ment vala né
mely fz&kséges dolgaiért a' Kon
ventnek , és utcyában reá jóvén az 
&fzaka , egy Kaíaftromba méné 

Afzízony élete. 
fzálláíra. Ottan egy leányzó va
la , némely Barátoknak attyafia : ez 
az ördfigtfil kisércecvén , Teodórá
hoz méné gonoíz igyekezettel, 
gondolván, hogyj^rfiú volna: kér
ni kezdé ótet tiíztefségteíen igék
kel , hogy menne-el véle. De Sz. 
Teodóra meg-veté ótet nagy ha
raggal. Az pedig' rectenetes-kép-
pen kiíirtetvén, más embert kere-
fe, ki azon étlzaka, ugyan ottan 
vala fzálláfön, ki meg nem vécé 
ótet , hanem eleget tón kívánsá
gának; el-annyira, hogy térbelien 
marada. Ki-nyiíatkozván a' vétek, 
fidó-járcában , azt mondotta, hogy 
Teodorus Baráttól lótt volna. El-
jóve ideje a' fzűléínek, és fiat fzö-
íe, "ki az afzfzony attyafiaicól a' Ka
íaftromba vitetek, az hol Teodóra 
vala, és igen panaízolkodván elle
ne az Apáturnak, ott hagyák a' 
gyermeket. ES nem hitetheti vala 
magával aafApkcur azt a' dolgot 
Teodóra &161; mert minnyájan 
Szene embernek itilék vala leani: 
mindaz-által látván, hogy balgat-
na, és nem tagadná, ki-vetek dcet 
a' gyermekkel egygyátc a' Kata-
ílroi»búL 

g. Szent Teodóra nagy békésé-
ges - töréífel fzenvedé azt az hamis 
gyalázatot, és gondgyát vifelé a' 
gyermeknek. A' pkíztorok ott a' 
puíztabao alamilhálkodtak néki tej
jel , és gyapjúval, mcllyckkel táp
lálta , és ruházta a* gyermeket; de 
fi maga tsak fóvekee cízik vata; 
illyen módoa élt hét egéíz elken-

deigt 
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deig : magát nem mentette, fém 
nem panaízolkodott, hogy hamif-
•fen gyaláztatott volna ; hanem 
fzőntelen íirc, könyörögvén az I-
ftennek. Az Sdó alatt nem lévén 
hová magát bé-venni a* nap meie-
gic&í, az 6 orczája meg-fsketedett, 
mint az hóknak', körmei meg-nöc-
t e k , egéfz tefte meg-fzorósodótt, 
és úgy Iácfzoct mintha valami er
dei vad lótc vóína. Mindaz -által 
az órdóg meg nem ízfinik vala fi-
tec kisérteni, és kínozni rettenetes 
fene - vadak képeiben: néha mint 
valasni gonofz hadi népekkel reá 
rohanván, és meg-febeütvén holt
elevenen hattáfc. A5 kSrnyfil való 
páfztorok gondolván, hogy ugyan 
meg-hólt vóína , a' Kalaftromhoz 
ménének meg-jeíenteni, hogy el-
temefsék ótet ; de mikor víízfza-
menének hozzá 5 imádkozva talá-
lák 6tet ' , mellyen igen csudálko-
zánakj és vifzfza-térének meg-mon-
dani az Apáturnak, hogy életben 
volna* Az Apátur egybe-gyfijté 
a' Barátokoc, és beízélgecvén azok
kal Teodórának hofzízú penicen-
tzia tartásáról, nyomoruságiróí , és 
fzöntelen vaíó írásiról, egyfzer 's 
mind álhatatos meg-maradásáról, 
foha el nem távozván a5 Kalaítrom-
cól3 noha vi&fza nem bocsáttatott 
oda: azt végezek, hogy ifmég be
vegyék ótet a' natskával egygyútt , 
kit fel-nevelt vala. Az Apátur vi-
fzontag bé-vévé ötét a' Kalaítrom-
ba, és egy czéllkt rendele néki, 
meg-parancsolván néki, hogy foha, 

ki ne menne abból. Ottan Sze^í 
Teodóra két eíztendeig marada a' 
gyermekkei, kic 6 mintha fia volt 
vóína úgy tartótra. Es foha ki nem 
meat a' czéílkból 3 hanetn csak egy
fzer, mikor az Apátur parancsolta. 
Mint-hogy a' víz a' Kaiaftromban 
minden kucákből ki-apadoct vala, 
és onnét igen nagy fe&kséget ízen-
vednek vala, az-okáért parancsa-
Iá néki} látná-meg,. ha vizet talál
hatna. El-méae , és noha a' Bará
tok minnyájan tudták , hogy a1 

kutak ízarazok volnának: mindaz
által 6 vizet merite, és az-ucán a* 
kutak vízzel mind teli- vóitak. 

9. Történek az-után, hogy Teo
dóra egy nap befzél vala a' gyer
mekkel a'tzéUában, úgy, hogy as 

fzavait kiről meg-értették. Az A- * 
pátur meg-parantsolá bizonyos Ba
rátoknak : figyekneteflen halgacnák-
meg, mit mondana. Kik ez igé
ket haliák; édes fiacskám5 már el
közelget az én életemnek vége. 
En téged az Iftennek ajánlak, ki 
Mennyégben vagyon , és Actya 's 
oltalmazó ja az árváknak.' és kta'fól* 
dón Atyád léfzen. ez Kakítromnak 
Apácura, és atyádfiai a'Barátok. 
Ne kivánnyad dfztelcetni az embe
rektói, hanem az literitől. EzC 
meg - nyerni tulajdon efzkóz a' vi
lágtól meg - utáltatni: és el-lzea-
vedni a1 gyalázáfokot, és hamis vk-
dolaiökot.' Szeretted mindenkor 
fanyaruságban élni j és cávoztasd-
el a' tettnek' kedvezni: de minde
nek fekte meg-órizd magad, a' felec* 

céb* 
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téb5 való aláváftólí foba el ne fe
lejtkezzél az imádságról, és el ne 
múlasd jelen-lenni az Ifteni Szolos-
mákort a' t&b' Baritokkal, mind 
éjjel j nappal. Mikor meg-kérdez-
tecel valami dologról, felely-meg le
hajtott üzemekkel. Felebarátodat ne 
vádollyad : fogyatkozáöt ki ne nyi-
latkoztaffad. Imádkozzál azokért, 
kiket tudfz gonöízúí élni. Láto-
gasd-meg a! betegeket. A' kísér
tetekben , az imádsághoz folyamod-
gyál: álly er&ffen azok-ellen , hogy 
meg ne gyözettefsél. Ha illyen 
módon rendeled életedet, -az literi 
roeg-fegét, és meg-jutalmaz tége
det. Ezeket mondván el-nyugo-
vék az Urbats. 

10. Mikor lácá a.' gyermek, 
hogy Szent Teodóra meg-hólt vol
na, igen kezde íirni, és kiáltani. 
A' Barátok, kik halgatni oda men
tek vala j az Apárarhoz ménének, 
és meg-mondák néki, miket hal' 
iottak vala. "De néki azon-közbe 
Ifteni jelenéfe vala3 raellyben a* 
Teodóra dolgai mind ki nyilatkoz
tattak ,' az Iften ditsőségére, Öfz-
ve-gyfifté mind az Barátokot, és 
a* Teodóra tzéllájához ménének , 
és bé-menvén 5 , és a* t&bbi firnak 
fala, öntözvéo a' Szent tettet kóny-
huilatáíokkal; ki - akarván ruhájá
ból öltöztetni, hogy meg-:moíb-

Afzfzony élete. 
gafsák, látákj hogy afzfzony volna. 
Az-után hivattatának, a' kik ötét 
hamiffan vádolták vala : tellyefek 
lévén minnyájaa félelemmel;, és ré* 
mfiléffel. Az Apácur a' Várasba - is 
el-kfilde a' Szent Teodóra férjéért, 
ki még él vala. Es mivel-hogy 
hafonló-képpen ifteni jelenéfe vólc 
néki-is mint az A. páturnak , már a1 

Kalaftromhoz megyén vala. Mi
kor oda érkezek, az hol a" Szent ceft 
vala, fok kónyhuliatáfokka! &rttfi. 
zé azt, nagy fájdalmat jelentvén, 
melly jele volt a' nagy fzeretetnek, 
melíytol hozzája viíéltetik' vala. 
Sok népek gyölének a' Kalaíírom-
hoz: és a' Szent Afzfzony el-temet-
teték nagy ájtatoísággal, és pompá
val. A' férje meg-akara maradni 
a' Kalaftromban, ugyan azon tzél-
lában, mellyben Szent Teodóra kée 
efzcendeig bé-rekefztetetc vala, és 
ottan izentfil végezé életét; 6rö» 
kbk lévén az-után annak a" tzél-
lának a* gyermek', kit a1 Szent afz
fzony fel-nevek vak: ki nevelked
vén idejében, és meg-emlékezvén 
a' lelki incéfékr&I, mellyek néki ál
dattak vala, igen Szent életet vi-
fek, és végezetre Apámra Ión an
nak a' Kalaftroronak. Szene Teo
dóra halála vók Szent Mihály ha
vának xi. napján, Kriftus Urunk
nak 490". e&tendejébea. 

Szene 
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Kartonai Szent MARGIT élete. 
ViUégás AIfo7ifzu$ által fommába 

foglaltatott. 
I , Tk yílnc-hogy az emberek reá hal-

l Y i gátnak a' mi mondatik, és 
nagyob" hitele vagyon a' cselekede
teknek , hogy-fem a' befzédeknek : 
Az-okáérc az Anya-fzenc-egyház az 
Iften lelkétől taníttatván, nem e-
Ségfzik-meg tsak befzédekkel in-
teni , !s tanítani; hanem élőnkbe 
adgya egéíz efztendőnek folyásá
ban a' ditsófik Szenteknek emléke-
zetit , hogy fe!-inditcafíunk azok
nak a' jóságos cselekedeteknek kö
vetésére , meliyek a' Szentekben 
világoskodcak, hogy azokot mint 
Kalauzokot kóveís&k az emberi 
életnek vefzedelmes uttyában, és 
azoknak nyomdbkm járván , az &d-
vófségnek azon parcyára juchaf-
funk. Es noha £ nagy , és felsé
ges fzemélyeknek, ú'gy-mint a'Szen
tek Szentének , és 'az ó Annyának , 
és más némely Szenteknek, kik 
íbha nem vétkeztek, példái ne
mesbek j és felségesbek':' mindaz
által a* mi erőtlenségünkre nézve, 
úgy látfzik, hogy inkáb* fel indít
nak minket azoknak példái, kik 
féckezvén , az - után Iften kegyel
mének, fegécségével, el-távoztak 
a' vétektől, és a' tekélletefségnek 
nagy grádicsára jutottak. •• Mert 
ezek reménséget adnak nékünk, 
hogy, ha a' vétekben hozzájok hafon-

Sssntsk £lcic. 

litottuk magunkotj a' penitentzia* 
tartásban , Szentségben, és az 5-
rők életnek meg-nyerésében-is ha-
fonlithattyuk Iftennek fegétsége-ál-
tai j minden vétkes indídat-ellen. 

a. Annak-okáért haíznos, jó pél-
dákot élőnkbe venni a'követésre; 
de leg-hafznosb a' fajtalan ^indúla-
cok ellen, meliyek kőzőnségeffen. 
hartzolnak az okofság ellen , és el
hitetvén , hogy lehetetlen azok-
ellen állani., fokízor rút győzedel
met véfznek. Meg-fegét azért gya
korta meg-emlékezni azoknak jósá
gos cselekedetéről, kiknek győzhe
tetlen lelkek volt a' ciíztefségtelen 
kivánságok-ellen: de azokéról-is,kik 
noha némely fidőkig a' vétekben he
vertek, mindazokkal végre fel-keltek 
annak utálátofságából; Iften-ellea 
tőtt meg-bántáfbkoc", nagyob', és 
tekélletesb penitentzia -tartás - által 
meg-fizették, melly tsudálatosb* 
dolognak lácfzík lenni, hogy-fem 
foha nem vétkezni. Ollyarf Mária 
Magdolnának példája, az afzfzo* 
nyokról Izóiván, .kiben a' terméfze-
ci gyarlóságra nézve, inkáb' fén-
lik a' jóságos cselekedetnek nagy-
vólta: Üllyan Egyiptufi Máriának , 
Pelágiának, és ez Kartonai Margit
nak-is, ki a' tefti kívánságoknak 
prédául adatván, végre meg - gon
doka az embernek rettenetes ha
lál alá vetcececc nyomorúk életét •: 

Uua uuu msg-
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meg-változtatta tifztátalan életét, 
és az-után annyira ízerette a' tifz-
taságoc, mint az dótt kedvelte a* 
bujaságot. Az Irgalmas Iílen kó~ 
nyÓrölvén rajta, meg-térité ótet, 
illyen módon: El-távozván tóle egy 
ura , kivel cifzcatalan életet vifet 
vala, és magával egy ebetskét-is 
el-vivén az háztól, mellyben bujál
kodván egygyött laknak vala: az 
ebetske némely napok múlva, tsak 
egyedül jóve-vifzfea, melly bé-men-
vén az házba , nyughatatlankodik 
vala, keferveíen ordkván: Margit-
hoz kózelgete, és meg-fogván ru
háján fogaival húzza vala magával, 
mintha jelentené, hogy ki-akarná 
íitet húzni, mintha nem oktalan 
állat, hanem okoskodó teremtett 
állat volt volna. Honnét Margit 
tsudálkozván azon a' dolgon, és lát
ván vifzfea nem jöni az Urác, az 
ebetske után indúla, és mind addig 
méné, mig egy rakás fa-ágakot ta-
lála: az ebetske meg-álla, és be
menvén, 's ki-jövén a' rakás fa
ágakból, jelenti vala, hogy nézné-
meg Margit, mi volna ottan: 6 
azért fél-emelvén a rakás fa ága-
kot , halva látá, és meg-ifméré az 
Ura celtéc, melly budós, és férgek
kel rakva vala. Melly rettenetes, 
és ifzizonyú látáítúl tóredelmef-
ségre indulván, és a' Szent Leiek-
tói belsó - képpen illcttecvén , kez-
dé gondolni, melly romlandó volna 
az embed terméízet; honnét el-
rendelé magában életéc meg-jobbi-
tani, a' mint az-ucán tekéUeteffen 
az-t csekkedé. 

Margit élete, 
j . Az-okáért vifzíza méae az 

Attya házához ( honnét az el&tt el
ment vala) kefervefíen íirván; de 
kegyetlenül meg-vettetek tóle, a' 
moíioha annyának eíztekélléséérc 
és ki-kergetteiék az házból; és le-
úleaz ottan való kertben,minden em
beri tanátstól meg-fofztatván. Az 
órdóg kisérteni kezdé , tanátsol-
ván néki, hogy vifefza-menne az 
elóbeni életre: mert az ó ízép terme
tiért igen kedves léfzen a' nemes 
ifiak előtt: és mint-hogy tulajdon 
Attyától be nem vétetett, sét há-
zából-is ki-kergettetett, mentsége 
léízen mind világ , 's mind Iften-
elótt. De az Ur Iftenhez fordul-
ván, buzgó imádsággal kóny&rge: 
méltóztatnék néki Attya, jegyeié , 
Meílere, és Ura lenni,. és tekinte
ne az ó el-hagyatott lelkének, és 
tértének nyomorúságára. Honnéc 
az irgalmas Iílen az 6 lelki fzépsé-
gének fel - épitóje , és ízeretóje, 
hogy az igaz ödvóíséget tseleked* 
ni ó benne cl-kezdgye, belsőkép
pen fugallá néki, hogy Kartonába 
menne , és magát vetné a Frantzis-
kánus Barátoknak lelki engedel-
meíiégére. Mellyet ó mingyárt tse-
lekedcuel bé teilyeíiie. Holott el
rendelvén magában fanyaru peni-
tentziár tartani, el-hagy ván a* nemes 
afzfzonyokkal való nyájaskodáft, 
(zímtelen való bójiöléíekkel, ízór-
zsákokban kezde a' pulzca fóldőn 
akmni, egy darab fat, vagy egy kö
vet tévén vánkos helyett feje alá, 
remélvén illy eízkózók által Iften 

- kegyel-
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kegyelmébe vifzfza-jóni: és fzfinet-
len való könyhullatáfokot fzemei-
b&l öntözvén, Szent félelemben 
vala: és kérdezte nem tsaka'Szer-
zetefektöl ; hanem a' világiaktól-
i s , ha Iften meg-könyörölne rajta , 
ki olly igen bűnös aföfzony - állat 
léce volna, és azt fok könyhulia-
cáfokkal mondotta, úgy hogy min
denek feánakodtak rajta. Mikor 
a' Kriílus Jésusról, a' Szentséges 
Szöz Máriáról, és a' Szentekről 
gondolkodott, az Ifteni felség olly 
jó kedvet adott néki, hogy a' ke-
ferves kónyhullatáfók tsudálatos-
képpen édefséggé , és gyönyörű
séggé változtak & - benne. Nem 
akarván a' Baráitok az harmadik 
rendbe bé-fogadni, tudván előbbi 
feslett életét, jól reá vigyáztak , 
és látván tekéllétes meg - térését, 
és életének fzentségét, bé - öltöz
tetek ótet az harmadik rendnek 

• regulájába, mellyet ó igen kivan 
*vala. 

4. Annak-utánrta egy nap a' 
Páter Frantzískánuíbk Templomá
ban imádkozván a1 Meg-íeízktetett 
Hriftus Jésus képe el&tt, fzólla né
ki Kriílus tfrunk a' Felületből 
mondván: Mit akaríz fzegény afz-
fzprjy? O belsé-k éppen meg-vilá-
goíktatván , feleié : Semmit egye
bet nem akarok , hanem tégedet 
líraim Jésus Kriílus. És másízor 
imádkozván hallá az ílrtól, ki né
ki lélekben befzél vala,. és efzébe 
juttattya vala az 6 hivatallyának 
gráditsát, és reá emlékezteté mm-

t Margit élete.- 1075: 
den dolgokra, jó rendi - fzerént 9 
új teremtett állattá változtatván? 
ötét a1 Kriítusban. Honnét az & 
fzorgalmatofsága vala magán való 
helyt kéretni, a' világi nyájaskodáf-
uak. el-távoztatására: és mint. egy 
új Magdolna egyebet nem tselekízik 
vala, hanem böjtölt, íirt, és imád
kozott: és minden dolgokot el-tá« 
voztatott , mellyek gyönyörköd-. 
tették volna a' teftét , mellyet i-
gen fanyargat vala vére hullásáig 
való kemény oftorözáíTal, hofzfzú 
vigyázáfokkal, nagy fzivbéli kefer-
ves foháízkodáfokkal: és néha a" 
Kriílus Kerefztén való keferves 
kinfzenvedéfinek emlékezetével, 
mellyben helyheztetett vala az 6 
lelke : néha az 6 bűneinek meg-
gondolása val. 

' f. Es mint-hogy egy Batskája 
vak , kit raradságival akart táplál
ni , Kartonai némely tiízteletes Ne
mes afzfzonyoknak akarc fzolgálni, 
kiknek kedves étkeket foz valar 
mindaz-által a' böjtöléfeket foha el 
nem mulatta > mintha negyven na
pi böjt vólc volna: és máfok ví
gan lakván, és örvendezvén, ö fél
re menvén, fzemeiból íok könyhul
latáfokot öntéz vala- Efzébe vé
vé , hogy mifoknak fzolgálván» 
fokízor misét nem halgatna; új ren* 
déléit tön, egy házikóban lakván, 
mellyet nvki engedtek vala, holott 
az irgalmaíságnak Attya , annyi 
kegyefséggel meg - gazdagitá , 
hogy a' kenyeret, és mindeneket, 
a' miket nyerhet vala,, a' fzegé-

Uau uuu * nyék,-
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nyéknek adta, el-vévén azokoc ma
gának , és fiacskájának fzájától. 
Es olly igen Itten féló vala, hogy 
fenkinek ortzájára nézni nem mer 
vala, íem befzélleni, fém hallani 
ez világnak dolgairól. Azon nagy 
alázatofságból, a' jóságos cseleke
deteket, melly ékben magát gyakor
lottá , fék, hogy Itten előtt vétek
ké ne változtatta , femminek állí
totta. Meg-gondoíván a' Kriftusjé-
sus kinrzenvedéíic,és a'rnaga vétkeit, 
és az egéfz világnak bánéit, a' nagy 
fzivbéli fajdalom miatt, és fok_9 
keferű íiráfok miatt, véres köny-
hullacáfokot - önt&zőtt fzemei-
fcől. 

6". Az-okáérc az 6rd6g annál in-
káb' Írigykedvénellene,nagy ob' ízor-
galmatofsággal kísértette azlften fzol-
gálóját, kftlómb-külómb rettenetes 
ábrázatokban jelenvén néki, néha 
férfiak, néha afzízonyok képében : 

• síéha mérges kigyúk , sárkányok , 
és néha más rettenetes fenevadak 
ábrázattyában: és moll ifzonyu fe-
nyegetéfekkel: moft hizelkedéíék-
kel, világofságnak angyalává for
málván magát, a' jónak fzine alatt 
kereíi vala Ótet vifzíza-húzni a' nagy 
lelki eló - meneteitói, mellyet té
lien vala. De 6 mindenkor Itteni 
fegétséghez folyamodván, és a' Fe-
fzáletnek lábait meg-61elvén, édcf-
séges beízédet hallá a' Kriftus Jé-
suscól, ki vigafztalíya vala étet 
mondván: Ne féiy ízerelmes leá
nyom Margit, fe ne kételkedgyé!; 
mert én mindenkor veíed léfzek, 

: Margit élete. 
és el aem hagylak minden 'kísér-' 
tetidben, és nyomoruságidbanj és 
ödvőfséges regulákra tanittya vala 
az 6 akarattyát tselekední. Az ór-
d6g el-futa; és meg - látogattatott 
a' Szent afzfzony az Angyaloktól 
és Szentektói, kik mennyei titko-
kot-meg-jelentettek néki Néha 
olly nagy lelki gyönyörűségben , és 
vigafztaíásban volt, hogy el nem 
vifelhette azt az édefséget, és néha 
úgy maradott mintha meg-hólc vol
na. Világos jeleit mutatta , hogy 
az Itteni jelen-létei az Ó lelkében 
volna, kivák-képpen minek-után-
na a' Szentséges S%akramentoraoz 
magához vótte. Midón egyfzer 
magához venné, fzólla néki az t lr , 
mondván: En vagyok a' Jésus Kri
ftus, az étó Itten Fia, örókós, és 
egy állatu az én Felséges Acyám-
mal, ki meg-válcottam a' világot, 
tettet vévén a' Szöz Máriából* Te 
kedves leányom Margit azt mon
dottad lelki Atyádnak, engedgye* 
meg, hogy az Ur keményen fanyar-
gafla az ó bünÓs föolgálújác; és kér
ted Ótet, ne légyen olly nag fzá-
nakodkfa rajtad. Bizony igazat 
mondottál, mert te az én bünós 
fzolgálom vagy, kit én meg.tjfzti-
tottam belsÓ, 'skfilsó-képpen, mel
lyel teflyes, és tekélletes békefsé-
get adtam. 

7. Az órdóg egy étfzaka kisér
teni kezdé ótet hiúságos dicsőség
gel , eleibe tévén néki, hogy a' né»* 
pek nagy ájtatoískggaí volnának 
hozzája: íökan meg - látogatnák 

Ötét. 
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ötét. O azért ízeméit régi gonofz 
életére fordítván 7 egy écízaka nagy 
ízózattal kiáltani kezde firván, és 
mosdván : Kellyetek-fel, kellye-
tek-fel Kartcnai népek, és veffe-
tek - ki engem a' ti várafotokból, 
kövekkel hagyigálván, mert én 
vagyok amaz bűnös afzfzony-állat 3 
ki ollyan dolgokoc cselekedtem , 
nyilván eló-belzélvén az ő bűneit, 
magának nagyoí)' fanyargatására , 
ki-vetvén a' kísértetet , az egéfz 
ízomízédságnak nagy rémfilésére. 
Es hogy magát minden módon meg-
kiíTebbittse, és meg-t6rje, fizetéíl 
t6tc a\ ízegényeknek, hogy az út-
fzákon gonoíz afzízonynak kiálta
nák ócec, olly igen töredelmes volt 
az Iften bántásáról, és gonofz pél
dáról , mellyet a' világnak adott 
vala_s. 

8- Ez a' Szent afzfzony olly 
mértékletes, és józan életű volt, 
hogy félt, ne parancsolná a'Gyón
tató Attya, hogy valami f'ris étket 
ennék, vagy bort innék : és nehe
zen vötte reá magát, hogy az ő , 
és az orvos doktor parantsolattyá-
ra , egy kevés olajt öncene a' fű-
vekre , mellyeket Hufvét nap táj
ban efzik vala, mondván, hogy a' 
teft tetteti mintha beteg volna: de 
a' mint kefz. volt a' gyönyörűségre, 
úgy azt akarja, hogy miglen az 
élete tartana , keményen meg-fa-
nyargattatnék. Söt meg-gondolván 
a' mi Urunk Jésus Kriflus keferó. 
fzenvedésének poharát, azt mond-
gya vala, hogy nem csak az étkek-
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tol akarná magát meg-tartóztatni , 
hanem napjában íokízor meg-halni 
az S ízereiméért. Monda néki az 
Ur: Jelentené-meg a'Gyóntató At-
tyának, hogy nem lehet cekélleces 
ez életben, a' ki eröffen nem har-
tzol a' torkofság, és a' mércéklet-
lenség ellen. Meg-is utálta vala 
magát, úgy-annyira, hogy a' tifzte-
lecekec, mellyekec néki cöttenek , 
tulajdon kiíTebségére fordította, a' 
mint egykor egy ember , kiben ör
dögök voltak, meg-fzabadúlt tsak 
mefzízűnnen való látására Kartpna 
városának, holottc ez Szent afz
ízony Vala, és mindaz-által bé-men-
vén a' várasba meg - hálálni néki , 
olly igen búsúla azon , hogy fok 
kónyhullatáfokkal, és foháfzkodá-
fokkal felele; ne hinnék , hogy az 
Ur Iften, ki meg nem tsalattatha-
tik, olly utálatos bűnös afzfzony-
által gyógyitotca volna meg azt az 
embert, és meg-fzabaditocta volna 
a' gonofz lélektől. 

5>. Sokfzor könyörögvén Iften-
nek, hogy a'kegyelmek, mellyekec 
véfzen vala, és a' nagy lelki vigaíz-
taláfok tkokban lennének , egy-
fzer felele néki az Ur Iften : Tud
nod kell néked , hogy én téged 
mint-egy hálóvá töttelek , halakoc 
fogni ez világnak tengeréből. Az-
okáért a' kegyelmek, és jelenéfek, 
mellyekec tőlem vőctél nem tsak 
a' te fzerelmedért, és te éretted van
nak; hanem az én népemnek űd-
vőfségéért; és hogy a' te példád
dal, befzédiddel, és ajándékokkal» 

Úuu uuu 3 mel-



1078 Kartonai Szent 
mellyeket t&lem vóttél , fókakot 
vonny-el a' vétkektol, és téríts én 
hozzám: azért akarom, hogy a' vi
lágnak minden réfzeiben nyilván 
.egyenek a' kegyelmek , és ajándé
kok , mellyeket-néked engedtem, 

és j6vendőben-is akarok engedni. 
És bizonyára a' világnak minden 
xéfzeiröl hozattatnak vala a' beteg 
emberek, hogy meg-gyógyittatná-
nak j Frantziából, Spanyol orfzág-. 
faól, és más nemzetségeknek orfzá-
gábol, nem tsak Olaíz-orfzágból: 
mivel-hogy az b érderni-által, nem 
tsak tefti betegségekből, hanem 
lelkiekból-is meg - gyógyúltaoak , 
ki - nyilatkoztatván némellyeknelc 
titkos vétkeit , és ödvóséges taná
csot adván nékik, mindeneknek 
tsudálkozására, és meg-jobbitására. 

10. Végezetre az lirlftera, hogy 
tekélletesbé tegye &tet, illyen mó
don ízólla néki: Kifzksed roagadot 
az hartzolásra , kemény , és nehéz 
nyomoruságokot fzenvedoi, mel-
lyek minden üdében reád jí>nek , 
mig élíz e' világon: mert a' fanyar-
gatáíökban tifztitlak - meg téged , 
mint az arany meg-tifztitatik a' tűz
ben minden (álaktól. Kísértete
ket , ízorongatáfokot, ínségeket, 
betegségeket , gy&crelmekec, faj
dalmakot, keferfiségekec, félelme
idet kelt fzenvedned. J£s vigyázá-
fckban , k&nyhullatkfokban, éhség
ben , fzomjúságban, hidegben, és 
mezítelenségben kell magadot gya-
korlanod: és minek - utánna jól 
meg - tifztitcatól, altal-mégy az 6-
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rók boldogságba. És meg ne ret
tenj a' nyomorúságoktól, mert én-
mindenkor veled léfzek minden 
fzorongatáfokban. Mindenekben 
meg - vigafztaltatott, az tlr jésus 
Kriftustól; meg-gazdagktatoct fok 
vigafztaláíbkkal, és látogatáíokkal 
moft Afzfzonyunk Szűz Máriától * 
moft orizö Angyalától, moft Szera-
fim Sz. Ferentzto!, moft pedig az 
egéfz Mennyei udvartól. 

ix . jeleneié lón-, hogy az ókó-
nyorgéíi által az Attya lelke meg-
fzabadólt a' Purgatoriomból. És 
hogy imádkozni kellene azokért 
a' telkekére y kik kevefsé fegéttec-
nek , és cóbbet fzenvedíiek abban 
az helyben: a'Szerzetes emberekért 
kik igen adgyák magokoc a' világi 
dolgokra. Bs fok egyéb dolgok 
jelentettek-meg néki. Az 6 kö
nyörgésére meg-rővidké Iften az & 
életét, meg-jeientvén néki, nem tsak 

'Honapját, hanem napját, és óráját 
az 6 báldog halálának ; melly vóle 
1190. dkendőbea, minek-utánna 
húfe efztendeig penitentziát tartott 
volna. Egy ájtatos Szent életá íze-
mélynek meg-jelentette í í b n , és-
meg-adta látni &z b lelkét dksb-
ségeííén fel-menni Menyorízágba 
a' Szerafimok közibe , az 6 Attyá-
nak Saerafím Sz. Ferencinek nyom
dokit követvén. A' tsuda- tételek 
mellyeket Klen az & érdemiért cse
lekedett y illyen rövid iommába vé
tettek.- Tíz halottakon tárnáikon.*.* 
tizen-két haFalos betegségben lévő-
embereket meg-gyógykott, hat vak

nak 



csak fzemeí világát meg-adta.: hac 
embernek tefti sérvéséc vagy{meg-fza 
kádasát meg-gyógykotta: három né
mának fzólláíi adott: kö - béli beteg
séggel gyötrettek et hármat meg-
gyógyirott: egy meg-bolondult aíz-
fzonynak efzét vilzíza-hozca .* sántá-
kot ótóc meg-gyógyított: -és négy 
embert halálos vefzedelemtöl meg
mentett, és 6t6c, kik kútba, és ma
gas helyről le-eílenek: és tizen-két 
fzemélyeket kfilómb - féle betegsé
gekből meg-gyogyitott. DitsérteP 
sék, Mennek Szene Neve 

I M Á D S Á G . 

EN Uram, 's én Iítenem, aláza-
toffon könyörgök néked, hogy 

minnyájan, kik könyveimet lát-
tyák , és olvafni, vagy olvaftatni 
fogják j ollyan gyümölcsöt vegye
nek , hogy a' kevély légyen aláza-
EOS , a fófvény adakozó, a' titztá-
talan tifzta; hafonló-képpen a' töb' 
vétkekből térjenek a' jósagos-tsele-
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kedetekre; mind azoktól találnak 
példákot , a1 Szenteket követni. 
Azon-is könyörgök Szent-Felsé
gednek', hogy e' könyveimet olvaf-
ván , az háborúság fzenvedő talái-
h/on vigaíztaláíl, a'ízegény fegét:;é-
ge t , a' beteg egéfségec, a' fogoly 
(zabaduláft, üldöztetett ókalmazáft; 
a' ki vak a'vétekben, megjobbuláf-
nak világofságát, és a' ki a' meg-ákal-
kodáíhak vétkében meg-hólt, az új 
életnek meg-nyerésére kegyelmet 
Ezeket kérem tőled, alázatofion kö
nyörögvén , Felséges Atya Iften, a' 
te egyetlen-egy Fiad , a' mi Limák 
Jésus Kriftus által, és vigaíztaló Sz. 
Lélek-áltaí. -Dicsőséges Szöz Mária, 
Sz. Angyalok, Apoftolok, Kerefzte-
lő Sz. János, Sz. Jófef, Sz. Mártí
rok, KoníéfTorok, Szüzek, és öz
vegyek, literinek minden Szentéi 
könyörögjetek érettünk nyerhef-
sök-meg az őrök életnek koroná
já t , a' mi Urunk Jésus Kriftus-ál-. 
tál. Ámen. 

Negyedfzer kí-nyomtattatott Szentek Életét magok
ban foglaló, ót Könyveimnek Bé-íejezéíé. 

Intés Szenteknek kivetésére. 

EZer hét fzáz Negyedikben, 
Máfodfzor lévén Erdélyben, 

Mint-egy nagy ízámki-vetésben, 
Betegségben, ínségekben. 

Iftennek fogadáft tőetem: 
Tsak azoktól menekedgyem, 
Mingyárc azon igyekezem: 
Szentek Élecéc terjefzfzera. 

Ki-hozott a' nagy Ur Iften: 
Nem hagyott vefzedelmekben: 
Meg-tartott engem életben: 
Meg - fegétect mindenekben-

Intek minden embereket: 
Kriílusban hivő Népeket : 
Jpbbittsák-meg életeket: 
Es kővefsék a' Szenteket. 

Ezek példáját ízemléllyék: 
Az 
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Az bamifságot meg-vefsék : 
Az igafságot bé-vegyéfc : 
Hogy Iften orfzágát nyerjék. 

Negyedfzer Szentek Életét, 
Es az ók tselekedetk, 
Ki-nyomtattattam erkölcsit, 
Tsudálatos nagy érdemit. 

Hogy kőveísék az emberek } 
]|ik igazán Kereíztények : 
O k - i s Szentekké lehetnek: 
Ha Szent életet vifelnek. 

Minnyájan azon legyetek, 
Kik Kriftus Jésusban hiíztek: 
Gyermekek;, ifiak, vének: 
A' Szenteket kővefsétek. 

Hogy titeket az tlr lílen , 
Meg-áldgyon, teftben, lélekben: 
Holtotok-után Mennyékben, 
"Vigyen 6r6k Ditsöségben. 

Ditsértefsél Atya Iften, 
Es Meg - váltó Fiú Iften , 
Szentelő Szent Lélek Iften, 
Szent Háromság egy tlr Iften. 

Szenteknek fegétségül biváfet. 

Kit világ nem foghat, Szűz Iften 
Szőleje, 

A' te Szene méhedben magát r e 
kefztetce. 

Üdvőzicó jésus Kriftusnak Szent 
Annya, 

Iften előtt légy Népednek fzó-
(zóllója. 

Szent Mihály Arkangyal Iften Ka
pitánnyá , 

Mi igaz ügyünknek légy oltal
mazó ja. 

Angyali Szent Lelkek ti kőnyőr-
géfteket, 

Nyújtsátok Iftennek: fzabadit-
tson minket. 

Minden Szentek könyörögjetek 
érettünk: 

Az irgalmas Iften könyörülly&a 
rajtunk. 

Mindenható lír Iften adgy fegétsé-
get : 

Gonofz ellenségink ne rontsa
nak minket. 

Te-hozzád kegyelmes Urunk fo
lyamodunk : 

Mert tulajdon ereinkben nem 
bizhatunk: 

Minden fél&l íanyargatnak ront-
nak minket: 

Szégyenítsd - meg kegyetlen el-
lenséginket. 

Oltalmazz-meg minket tellyes éle
tünkben : 

Hókunk-után végy boldog örö
medben : 

A' te júvúkodnak Szent Lelke ve-t 
zérlyen : 

Igaz úton minket, te - hozzád 
Szent Ilten, 

Vgy Mvtfsvk t? Szenteket, hogy 
Jficnt örökké Jirsérúcfsi/k. 

SZencek fok lúborusá^okot ízen-
vedcek * 

Világtól teftöl, ördögtől kisér
tettek : 

Mellyeket mep; - győztek: 
Iften vigafztaláíival örvendeztek. 

Légyen mértékletes ételünk , 3s 
italunk : 

Ne légyen restségünk, az íftent 
ditsérnank : 

is 



íftenes 
Es néki fzo!gálnunk: 
Lelkűnkre, teltünkre jó gondoc 

vifelnfink. 
Ditsérjuk az Iíient tellyes életfink-

, ben : 
Ártatlanok légyönk tselekede-

tinkben.» 
Jól hartzollyunk itten: 
Hogy Szentekkel legyünk az 6-

r&k életben. 
Minden ember a' Szenteket úgy 

kóveíTe; 
Hogy Iftennek Szent Orfzágát 
t meg - nyerhette: 

Ötét fzemlélheíTe : 
Mind 6r6kké vig ór&mben di-

tsérheffe. 
Kiki követheti Dksóult Szenteket, 

Hogy ha meg • tanóllya az ók 
Életeket, 

t ÉVSzeTít erkölcsöket: 
Az Iftenc fzeretni, feí-geifefzti 

fzivct. 
Szerefsök az Atyát , ki teremtett 

minket , ( 
Szerefsök az Fiút, ki meg-val-

tott minket, 
Szerefsűk Szent Lelket, ki meg-

fzentelt, és meg-er&ffitett min-
kct. 

Ditsértefsél Atya Mindenható Is« 
ten , 

Mi édes Meg-váltónk, áldott 
Fiú Iften, 

Es Szent Lélek Iften, 
Tellyes Szent Háromság, egy 

fcr&k Ur Iften. 

Saenttk ÍUte. 

jgen hamis, és tsalárd ex #' világ. 

EZ világ állapottyát j 
Meg-gondoltam 6 mi-vóltát. 

Efzre vettem hamiíságát: 
Meg-értettem gonofzságát. 

Hatalmaskodik hamifság: 
El-nyomattatik igafság: 
Kegyetlenkedik latorság: 
Szorongattarik jámborság. 

Lásd meiry" tsalárd ez a' világ; 
Meg nem marad a' gazdagság: 
Az hol vagyon a' tsalárdság: • 
Nintsen ott igaz bátorság. 

Kik vigadnak ez világon, 
Sirni fognak más világon, 
A'kik liraak ez világon, 
Vigadoznak más világon. 

Ti emberek mit mivelteki r -
Miűd el-múbak miket néztek: 
Űrefíen világból mentek* 

A' kik emberekben bíznak , 
Bizonnyal meg-tsalatkoznak: 
Mikor világból ki-múlnak, 
Mindenektói el-hagyatnak. 

Ne bízzunk hát emberekben; 
Hanem az igáz Iftenben; 
Néki fzolgállyunk mindenben! 
Hogy réíifink légyen Menyekben. 

Élet&nket jól rendelly&k : 
A7 nagy Szenteket kóvefsök*: 
Az embereket épitsfifc, 
Minden jóra igazgafsuk. 

Gyúlóllyök az hamifságot: 
Szeretők az igafságot. 
Ker&llyfik a' gonofságot: 
Tselekedgyfik a' jóságot, 
Xxxjcxx ' . A' 
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A** kisdedeket tanítsuk: 

Tévetygók&t igazítsuk: 
A* nagy Szenteket tifztelh/ük : 
Az Ur Iftenc ditsoitts&k. 

Ditsértefsél Atya Iften, 
És Meg - váltó Fiú. Iften, 
Szentelő Szent Lélek Iften, 
Szent Háromság egy Ur Iften. 

J
jféfuflfegétségúl kelj Ununk, 
ESÜS el ne hagy minket, té

ged kérünk, 
Vigafztallyad lelkűnket, téged 

kérünk, 
Batorktsaci fzivünket, céged ké

rünk, 
Igazgasd élet&nkec, téged ké

r&nk. 
Sok a' mi ellenségünk, látod Jésus, 

Kikt&I fanyargattacunk, látodfésus 
Igen fzorongattatunk, lkod i'ésus 
Éjjel, nappal kefergünk".átod 

-Jésus. ft 
Meg - akarnak rontani, ments-meg 

minket, 
Jófzáginktól fofztani, ments-meg 

minket, 
Nyomorúságra hozni, ments-meg 

minket, 
Eletünktől fogyatni, ments-meg 

minket. 
Ditsércefséi Mennyekben édes Jésus, 

Földnek kerekségében édes Jé
sus , 

Tarts-meg minket kedvedbea 
édes Jésus, 

Vigy,- bé ditsóségedben édes 
JESUS. 

y g " G E. 
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