
rlgaz Kcrefztyéni és ApoííoH- Tudo-
mány vallás Urára vezci&éíífffcei.twclye-: 

I ***2? tlelíólfól̂ bahhpzóv / 

K A L A U Z 
, Olly Munka; 

Melybeoi mindennek elócce'á'Pápifláfcnafc:, 
. az Uri vacsorában a' kenyéfnek és bornak Chrftus 
; valóságos és tótméftetj tettévé és vérévé való Általai-' "*?, 
iatozáía vélekedéfe, ónn6n Íráfokbul, eló adatik, é$.:£ 
a" derekasb ki-fpgáfokkal egy lenazAtyákbul s' ma* 4! 
gokbóí,el-rootatik; a' ReformarufoMiák az Uri vá-
csora felől való igaz értelmek, meg-mutogatíatik: a" v 
Mifecs Uri vacsora kiváló k Űiö̂  bség le- rajzolta-
tik; az után az ElsS kptwV alkalmatofságával ir,t egy. 
ném,?néroö Páter Trad̂ ja ponttá pontra Rámára vo-
natik, és mind a* régi-Atyákból, mind magokból a'.-J 
Pápiftákíiól, minda- mi nagyobba* 6éRtIrásbul m«g- -g 
erőtelenittetikéski fbrgattaíik. Végre az igaz Re- 0 
formata Valláfnaka'íok üldSâ téfek és (zórnyű vér«i&: 

; ontáfok k$zótt-ii az ApoftoloK*dejétüLfog"án 
4 deig álbatatos fepn álláfa, s' onnét reánk alá fzáiUfa^vi. 

meg-világofittatikjellanben a' Pápifta Vallás 
: sága,eredete, s' az Eccléfiaban való csuda >' ' 
r bé-csufzáfa nap fényre hozatik. ' • ' Imm 
l " T O L N A I F. I S T 
i Moftan a* K. R.'C. edgyik ovéltatlap Profé ,otaáítaL 

L Nyomtattatott VerefatgyhH M 
ftn 
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A' Tekintetes és Nagságos 

B O R N E M I S Z A K A T A 
Uri Afzfzonynak, 

Boldog erolekezetű 
Tekintetes és Nagyságos Uf 

B A N F I D Í E N E S 
Uram ú Nagysága 

Meg-hagyatoí'c Eózvadgyének, 
íílen Anya- fzent-egy-házának hűséges 

.Dajkájának, é" mi Kolofvári Orchodoxurntí 
Coll«gianounknakedgyikkegyei Páirónáji-

oak í nekem jó Alifconyomnak »' 
Pitronámoalc 1 " 

J/lentil kegyelmet leli* is teflt léiefséget. 

NAgyságos Afzfzonyom, az Vr lííeií 
engedelmébűl, a' molyok kőzJÚI 
fel vévéo és nyomtatás a!á bocsát-

ván «• terhes, belsS hivatalom és bokros fogi 
lilatafságomkőzőtebi-kólt,nem kicsinyel-





•'Sí 



ben, lelki tefti békeíséeben az ó Anya-



Ajánló levél. 
Ctencegyházáak javára és e' mi fzcgcny Col. 
legiomunknagy haíznára meg-carcsa, fziv-
ból kívánom. 

Kojofváratt, 1679-ben. Szent Jakab 
havának 39-dik napján. 

Napiígud t!íz.atcs fcolgája ésmélutUH 

6 Ksilumnujf* 
- Tolnai F.lftván, 

?" x y " \ 6 

3 # -
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Refbrmatufok írtéin 

Harmadik kSnyvben a' Patír írását vagy Replicá-
lát Pontról pontra felvélzem, és a*hol Deákul ir, Ma-
gyar nyelvre fotditom, és abban lerStt ellenvetéli 
mind magokbul a' Pápáslrás magyarázó Doaorofc-
bul, mind a' régi Atyákból, mind a' mi nagyobb »' 

A1 Negyedik könyvben 
, az Eccléfiában alattomban 
, neveketóét fzerzóésízfi-

a' Pápáivalláfnak Újságát, az 
A Anyaival edgyúttle-lcfzem, és alt 
bula-Pipil." ••• "• 
ben a' mi Reformata valláíu tiknak régiségét és a' Pró-
fétáktól I Apoftoloktul reánk alá leállását meg-vilá-
gofitom. Hogy penig valaki reám,azt ne fogja, hogy 
a' tólleroelö hordott eégi Atyáit vagy,Pipás írók ta-

'' yságát a" Magyarrá való fordításban el-te-
, a'mioémö nyelvéi leáfokban éltenefe _ 
t ellenében a* f " 



T A B"°L A. 
E L S o* K ó N Y V. I 

Al Által áüatoziíról cs hói mi ki-k»páíbkról. 
t. Ponc, sfi álul-állMozis íi Mm váí jelen liter 1 1 '!• 
J. Es íltal-álUtous »/ tudomány et *9 EttUfiitd^ . 

j . £s d/í4l áilAtozíibim m4gok fett) edgj.ez*tek-meg *' 1 

*. %*A' régi Atrft tahfr*igyekiiinolitMra beíjte-
f. Alertcmpa hafzonulamág m* tSUnk,* Tjpifií,. 

nik azt kndtini, hol.yúít Calvintts éi Luthtr előtt, 
6. iJzáluUUatozáfia régi Atjík 
j.. A' Ki/i Atyák <a.t Vdlfili fe n»itlfik,,6agy »' :• 

Chrijhts teílít is virít iz Vrvaesotiba*, nem 
htttem ltllti {UjjAl tt hittel Vtígfiük. _ 

8. Az. Altd-álUtezáibíla'jó-ki, fogni Cbriftuiaa-
ga magit megilte. 

y. Szent Jmojníl »' 6-tik ilfi,hen,ld<vizitimk *. _ 

xaktejliflájj/il velíételéróli hanem fül Slelk/üt, 
i mlllj •>' W»i hitilabm »t»efiik mrg. 

10. A'MJlustelleazígl'eit ét!lij\ir[«iMttfáldh í 
minden tltírakfan ntntsen jelen. 



II. ÁS Ifleni mindenhatóság « által; 
11. Hogy livtiitónk Souhfnak, U neveztetett VÁl-

luki4pJt.Cult.r+ észz.Réfi.Mmmig-jeUnt. 
ináét az ó teftének és vérének edgjfzer[mmd[öklelje-

14., A-Chriftui te/let'bo! vígon, tmtfzttlbatie'slát-
htlo'kéfptn vágjon. 

M Á S O D I K KÖN Y V. 

A'teformatufokminl értenek.<K Wficitráril 
fim az Urvacsoráían a' kfnjírrel való réfzesú-
. a'pobárral/alót-i Iften rendelt!ének '(rjttbz m, Ugy a'pMrr 

, Ütfyiihtendikizj j(e. 
refztyene^ kinyinél és torral réfíesúlnek valtat. 
ttincnhfentnek hiulmáUn, hoy e' cInftwmdelé-
sí- erSfi.ak.ot tebepn, azt meg-változtatván 

HARMADIK K ó N Y V. 
Egy némmtmfi Páter TraíSjárél, 



4 , 



«. A ™'i igKuUfroi. 

és ujTeíiamiMmi SAcUmmmmk. iizía 

18. Hz Ectléfias fiemély igjtkfatintk <f Sátramén! 
•tomím vtlofzáksiges •Mtirol. 

\f. Az el-tőrSlbetitlert bélyegről 
va. A-kfajvizmk^Hl&ikigjMWilMMofúG 

siges voltáról. 
II. AZ Úrvacsora pohárárol tsgtrMforma oJfyároQ .. 

>4. A'fűiben vúo gyonáfrot. 

i;>. Az Effbázi reid ummcmomárot. 
28. W Válásig Sitrimimománi. 
2J. JÍ' *tpok bázafitfáml is níttltniigirUi 
30. Vl' tipiCaticelmájitagitól. 
31. A• Pipás Eccltfiai resiiebSl. 
3 A' f W fápahoz vilo ttkivíjtfyU ti lnv,jlittt> 



H~, stiaiumtmnl. 
34. AzlndUlgMiíirel. 
35. HJstHUsa efttenlítil haz Bálija ki«cs,m1. 
jí. 
37. V Suultktfatlitiril, imidísinl k míii»k m> 

itifMftkrSi. 
38. Szentek EnkljiMlvagymtttivhyml, 
3S>. -í' Kerefzt mtg'funteUtérMis imádásárol^ 
*0. W sumikSmmwlisíról. 
41. A' fdpís Inutp ^poknl. 
4.2. J'kéi'»s'ges Ijtenifzolgíliml. Mf 4,. 
44. WIÍpnintidltísM. 
17- ^Pápdmkhlkiésulli, tdsiiskilsi-, lelkeken ti 

«í. MfapUt téulben is iskS'risícn mát SifitMifnt. 
47. * 1 >p> illőmről és fyfir-mnl, gelpi.jcks,! „ j 
48. ji' [zcntelt víztől, kf»y'r'il,SlirltÁtil, vUinl, ka-

49. A'Száz MdrUtitsílufsártllsItMlmártl. 
50. Á'SuntekpamcM««sml. 
fi. A'SzatíiniokságrolvtgybucmjÁráftel, 
J2. -á' piosefjio vtgy préfmtia jtrifnl. 
TI \ . i 



B E M E N E T E L . 

E Kalauz N é g y K ö n y v r e hafad. 

(1) *Azj AltalalidloZjafriil a holmi 
ki-kapáfikrul. 

(2) <íAzj Úrvacsora igaz^ ertelmerni, 
es a&ZjaléllenkeZiO Miséről. 

(3) Egffi'emirienmTaterTraílajk-
ról, írásáról. 

(4) iA- Romai Pápas Eccl'efia val-
láfk s' tudománya ujságárul: el-
lenben a- Reformata Eeclefia. 
vallájas'tudományaregi es A--

. •poftűti'voltáml. 

ELSŐ 



Az^i[títláUatozástermefxete ésktvetkezéfi 
táppen abban •való jelen lete tC Chri 

fi ujnakA' PápifiákfiálMenáll. 
aggAOoóUum Tri g g B z z W W W 
Í#@g dentinum Stff. g|§§?f symt igjflíU:, 

Capite 4, Moftujjonnan 
Nme denttofan- ez gént Synar meg-muMt-

eta h<ec Synoáua deciarat, tya, hogy a* kenyérnek és 
per converfiomm panü & bornak meg-fzenteléíe ál-
vini convtrftenem fierito- tal, a' feenyérnefc egéiâ ai-
%m fubflantia panu in [uh- lattya a' mi Urunk tefté-
ílantiam corporu Chrifti nek állattyává, és a' bor-
Vomininofir^&totifufíé- nak egé(& allattyá̂ z p vé-
fianti<g viniinfubftantiam te állattyávi, által váltót- i 
fto convementev & proprte lendőképpen és tulajdon- J 
afantta CatholicáMccUfta feéppen a' (zent Kózöasé-
Iransfubfiantiatio efi ap- ges'^c®í"^íi»l-áií«ozáf- n 
tellata. nak nevezett. NB. Itt 



inSaert-fAnSíxEiichMflix a' fzentségM Vacsora Sa2 

fimtUmpM & vini, m* nyírnek és bornak állat-
ciimarpm&AngvKUVii. tya meg-marad, a'mi Ü-
mim ntfiri "jefu Chrifti, ne- runk'JéfusCbriflus tette'. 
ptmüqKtnát/UUmiUm vei és vérével jdg5>jtt,éi 
&fm$»lmmmvtrjiww tagadándgya a'kenytrnek 
tctius frl/lmtU panii in egéfz állattyának a'Chri-
ctrpm, Sf totiw fiibfcámM Sus tettívé, és a" bornak 
•wm infmgvmim, tamm- egéfz áliáttyánafc az ó vé-
lihm JmamfpMíbwfí: révé való csudálatos és ki- . 
mér vini, quamquUm váltképpen ValóálBl vál-
converfionem,CJthtlicnSc- tozálát, mtlyben ciatiaz 
flefia aptijjimetrantfubflAH kenyér ísTor fzine marad. 
lidtioncm appcŰAtt anaih(- tffejka'melly el-változáft . 
m.ifa. az KSzóoséges Ecclé&í. 

igen jeleljen által-állato-
iáinak nevez, átok légyen... 

ítktn Concil. capit. i. Jztn Sjnm ftllyM igf 
trmápii toielfanBtSjno. fiíl: glófzfzór tanlttya 
dut & aperte te/implicitet a' fzent Synat « nyilván «' 
frejitetm máMEtichari- egyáltallyában vallja-., 
ftix S'aeráment ti paft pmit hogy az Urvaczorá táplá-
Öf •viniconfecmtionm Dt- ló Sacrameníumában, az 
mimmmftrtimjefumcbri- kenyér és bor meg-fzen-
jtam verum Dema bt' telífe titán, az igaz Itten* 
mnem,wé,militeracfHb- és ember mi Urunk JéfuS 
ftantialiter fai jpicie itt- Chrittuj, igazán valósá-
rttm retumfinJibiUum(ft- gof-képpen és állattyaíe-
»* & vini) eentintrü rint, azoknak az fleg-é-



I£ghe«a dólgoknak (-kenyérnek és'boroafejjsine alatt 

""̂ bidemScff. Íj.cap. I. ügymottMb. Haki 
Can.t. Si quit negaverit tagadándgya, igaián var 
tn fánttifjimo Eucharifti<e lósággal és állattya fzerint 

redliitr & fttbpntialiter flus teftét és vérét, lelké-

g a r t t g y j a U J t f . : 
Domni nojlrt Je/» Chrifti, ez ízentséges Urvacsora_o 
uproiniemmChrifium, Sacramentómában benna 
feddixerittantummodotf- lenni, hanem csak azt-. 
fi in », <w infigne velfig«- mondándgya, hogy abban 
r* « virtute, mathims vagyon, úgymint, jegjt-
fit. ben, vagy ábrázatban, a- j 

vagy erejére nézve, átok 
lcgyetu. NB, Ez áhaláUatozís ftáltlefcl állata-
idban ismegViltgoJilasaimS Táptfta Dcítmk, kivált-
képpen lenig az p/mák., k>kkhz.it Vtltntiai Gngelj. , 
Sainlesvagf Xtmics Kolcs, MM» ísíifiirm. 

Kim Mohéi, ifghatítUn elmíiekft, a' mim alább meg-
Mp* M« tirtékjs faggatták. Kalevthi Gergtll,-
<tún igj kfzdi-el magiarázáUt. 

Gregorius de Valentia Ezeket meg kell tárta-
cosi.Theol.tom.4.difp. ni. (,) Az egéfz Chri-
6. q. *. de modo quo Chri- Ilus az 5 állattya fzéónL, 
ftus eft in hoc Sacramen- jelen vagyon ez ízeotsé-



mehtbttm njo/ságira nézve-ILz e-



mm 
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ftyárnk réfzecikéit, nieliyeket a'bélpoklos alávaló 
nváiával ki-okádorc vab, bé-v8tre; mondván, tztn-

, sAnglesquaift. ixfmwtt fijtvd, 
üc fufcip. Eochar. art. 3. D j m . 
diff. fis hac quaiftione, Myt, hogy e-kírdts « °k: 

ló meg-süttett 
Jol'.plniiA: 

crammram devont cor- kinyerlt vivcn <t Cbnflus 
pm Chrifti, dm [unt (in- vtlóságot ti/lét vifíict 
quit)cpím<mi. Primtne- iv*gj nim, ci^egynihiny 
gMsMagiflri, qmmfe- igyefurt tmietnehjUítgáms 
ejmtur Bmmenttirm Con- •vílekfiífik.lúl /zirmnm • 
trari* opinio eft cemmmi: légyen, bMyak-meg JeJi-
Conclujto. Brutnmcme- phits Anglejl. Két felé ha-
déin Stcrtmmum, veram fadnak (iztmtwdgyd)a' vé-
Chrifti cerpui ievarat, fnit lekedéfek. Elsóa'tnelly 
cxprtftc definita perGre- tagadgta, a'Mefteré, (ér-
gorium andecimum. Anto- ti Lonrbarduft,; mellyet 
ninui lo'ocuato.tanquam kSvet Boaavemura: El-
fittxam fenrentiam rejícit Zel ellenkező vélekedés 

fectgam non cmitti, fedper oktalan állat évén a Sácra-

re; quit (inquit) &.per gazteftétéfzi-meg.ezvé-
ficcffum taliter tmitti pof gezés nyilván meghatá- 1 
fmt fpeciesi (teát emittere- rowatott a'tizenedgyedik I 
imfttbjimtU pM« & vini Gergely Papa által. Ez 
tim aliter, illa autem Gergely Pápxpenigilta'ti-
qtomdofaí nmarmptae- ztnneyedikfzáúen, 1370 
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Tttns- rázattyára vetetett-bé az 
intelli- Altal-állatozás nevezete, 

t»l Chiiflimi fubftmti- hogy meg-értentk a'Ke-
IsM &/nbflmtÍ4mff relztyének, hogjalkenjok. 
ir.[ub(lantiampnigvim is bor állattya, a'Chrilius' 

Miraodula in A- tim MirmduU ig/ 
0 ilát,tjntáftntcm- JtM- A'kenyér állattyár 3 

'•tjiofít ft*bfianii<s pattit in' fiak a'Chriflus tettévé va-
ttáéin/?*, vclpatau- ló által változása nélkül, 
tünmihiUtiám fitri faffit avagy a- kenyérségnek 
MtinaUm/itarpmChrifti lemmivé való létele nél-
fiemdum vtritatm Stcm kfli; meglehet, hogya'Sá-
txetni, & qmidif»ai>it» crámentumnak iganága 
fenferit Damafcenus. íerint aa oltáron légyén al . § 

Ur Chriftu! tefte, és hogy . 
a' dolog valósága Serint illyen értelemtren vóIí'Dama- ; 

i fcenus. NB. E' Dmtfccntafavm fmiilyák faiig, «' 
- K Mm meg- falijuk.,« által áfottzift,<ieápifták, i 

Utá-ílty .. 

hilaptrtéiicit, vijíq»cd Cbriftuia D ClmftuipMem exfiumimc nált kenyeret móndo 
emfettam dixtritctnpmfi- teltének, és »• bort val 
ttm, vinum[angvintmfu- 6 vérének lenni. 1 
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Embuijiúi, fi tbfatrm- Chriilua ledének ét véré-
fibftamialime n«MW nek igaz jelen-létét és 
re fcrutm ÍHIJIAMA fa- batbatóságit az Urvacio-
nú & vini malumurpo- rában, Nem-islennean-
n & (ongvine Chrifti, nifi nyi balgarag kérdés az 

ver/sem (btKiflit. tefcíiök, hogy Által- álla-

kenyér él bor állattya, a' Chrlftus tettével és vérével 
edgyStt, mikor a' Lateranomi Synat máft nem 

1 magyará-
igyezcek az 

Sacram. Eocbar. cap. 18. á 
1 rmfsubJl*Ktuiio ejt toti b 

tt« & vini in cerpus & gélz által váláfa. 

ciliorumCÍ Ecclefix íuthe- Cor.ciliorn oknak és Ecclé-
ritatem. Ibidem c*p.19. fiinak méltóságáért, E-
j*dde,licet in verbis Domi- zen. Ámbár az Ur befzé-
niejjet diifut obfcuritts vei dében légyen valami ho-v 
ambijfuitxs.eaUmenfMl- mályés kétség, mindazon.: 
t* efl per nsultA Concilia Cd- által az «' Catholicá Ec-
tbolic« Ealefix £f PAtrum cléfiának Synati és az A-
eonfenfstm. tyik meg-edgyetéfe által 

el-vétetett. NB. Devtl-
Ijm miísaiU Sytialik, is AtyÁknek; t' melyik. Eccléjia > 



II. q. s.quaeafintCon- Fóiéppenláttánk kérdíf-
cilia&Écelefia figniEcst. benförgani,hogya"Sáctí-
Trincipililtt videntur mo- iramom Felél olly érte-
Uriftiod dl Stctammtosé- lemben kell lenni, a'roi-
tundumlft, fiiul tiHttfm- neműben vagyon a' (zent 
Ha Rmantt Eíátfit. Ec- Római Eccléfia. Al Ec-
tltji*hmc inteUettúm de'tli* cléfialnnocentiusPápasá-
mvil fuk Innoctntio in Coti- ga alatt a' Lateránomi Sy-
eilio Zdtcrmtifi Vnín natbanadá-kiszértelipér; 
fmpimaffjruntfilvmfi, Az íient Iráfnak fzavait-

m — ' 
& z fimrn fiavMm ap- & 
bantum. a'mellyiganbnali 

Thomat Cajetanus iiu Cafttmas Timis. N 

írmgiliocMaitiuiulijsiod rií . , _ .. „ 
ad inteltigcndum bac vtríj tulajdonképpen való értá-
t'opil, Ex JhljMis p-si " ' ' 

fiiluct, qmdpto vobilradt- illik, i'meBy ti crttutík,*-
tarinrimijjimm ptccm- dmika'Hnókbofsímitjá-
mm. non potefi clomlndi e- ra, világoflan ki nem hoz. 
videmer , prxmijft virít hatni, hogy ez elótt való 
fnuUtmUpufiHi qmni- igék tulajdon értelemben 
ont iUud, QÜOD non re/ert véteffenát, mivel amaz i-
cwjmiiiontmpritdicMicm gtícske, jttietty, nem ad-
/»4/íS», (tdtefertprxdica- gya elás" mondáinak há-
Inra fíiliitt, corpui meutüi tulsóágának az elsővel va-
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III. P O N j . 

Ez. Ma l-áüatázásban magokftm « 
nek-meg a' PápiŰáH, 



ftinttioAbipfo Sacramento, dón: némellyek penig 

quarum mapotefi recipi lelki-képpen. A'honnét 
fine A 'terei •, m ficttt duplex a* kettős ízáj fzerint kettSt 
efi bap ifm mfiumin'u & fi 4- az évé*. Harmadfzor §ár-
minis a duplici re: fit efi mazik,a'meg-kúlőmbSz-

magátw!, mert kettős a' do-
log a' jnely abban vagyon, mtlíyekaek edgyikéc a' má-

Confentu Thoraaspar. Ebben meg edgyez Aqui-
5, q,8o. art.i. Suires dilp, nos Ttom?fis, út elég vólt 

í; & t. SpiriiuriUfitm- ez meg kylomlóz.tctis a rí-
ptio divUipotefi in jpirittía. gie\nél, ntmis ád hozzá teb-
iem tanúm. Et in fpiri bet Ltmbárdus-if, de ma 
tuálem & Sacramentalem Annyit4 ment a Rónai Ház* 
fimul. Priori modo rfiri- hogy ennek mind kft réfzeit 
tualit fitmptif propriijfime megfojtotta. SvArezigy j 
fumptatfl, quafitpervo• fzóll: A" lelki vétel o£tat-
tum fen defidtrium httjus hátik , csak lelkire; E« 
Sacramemi. Dividitm SA- egy fzerfmind lelkire és Sá-

cramentalem tantiim &jpi- don a' tulajdonképpen va-
rititaltm®{acramentatem ló lelki vctel az, a'melly e 

lit fumptio, fi fiat fine fin- sága által léfzen. Mmán 
ílu Ipirituali, dtcitur SA igy fzóll 1 Olztattatik az 
cramentalá taniitmifii verb Sácramentotni étel; csak 
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ctrafiguficm Meri. si hogyj=gyeznh&.r^nl, 
mim tnteütgHnt Ítteri vei mert ha rágni annyit té- -
frejjlks Ungi, Aut fmiÜ! fzen, mint fzoroffan iilet-
premi-. qu<ero tjum non fit ni avagy eríffso nyomni, 
fai Lhrijiitm dentibnt atte- azt kérdem, miért nem (a-
fii Namfiiicircikocif- bad a' Chiflufl fogaltkai 
fttmnonejl fat, quianon meg-rágni ? Meri ha az-
foflitfim, eaiimratio e/l, ért nem fzabad, mert nem 
qieam de »at»rÁdiennt,fci- lehet, mind egy azzal az 
Tscetqsei* naturantm potefi oka, a'mellyet a" t érméi 
fati, Etnimium vmara- 6etr6lmondanak, tudni' 
tio Nula quipfe Terűm im- illik, merta'terméGet n«m 
fcffibilitM potefi impeiirt ízenvedhét. Valóban he-
volsmlattm Dei. Deinde jiban való oltoikodíi.; 

• fuaremnpcljitdtntHasfre- mert az dolognak "fem-
mi <{M mmihts lbm<e a* mi lehetetlemége nem, 
/»/? refurreítiomm pattit gárollya-megazlUenaka-
dUrcBmt| Et fenti*: mit- rattyát. Ofeán miért nem 
litrer,quihui ouurrit pift re- fzoronga trathatik a' meg a 
fitrreuionem, firiptsem efi, fogakkal, az ki az Ta más 
(jiiodtenuerunt pedei ii«i. kezétfii áfeitámadáiután-
KttUanamj, ratioefi, m is meg-illettethetetr ? Es 
trn peffit tanteredetis, tjuod a' fzent aMonyi illatok-is, 
tengit ntMus, nam fii utad kiknek fíl-támadafa útin 
mmHS, itau-aitotiimcoY- elejefebeo ment, raeg-va-

W=o™.kpmcgiUe^ 



vittr tmgi, mm fo/idttm a'kéz, mert a'miképp; na" 
corpusfit, art non pofii e- kézhez, igy az egéíz teft-
titmfmiu[mle tingi, qttod hez hozzá illik a' mtg-ille. 
iflattiri! Si ergo corpm tés: mintkokáért valamit 
Dommftfi nfumíhontm meg-illet a'kéz, azont az 
mamim Tkomx Aptfloti & egéfz tett meg-illetheti: 
fanüarum tnulitrum pontit azért a' fogaktul-ii meg il-
tzngi:cmboiieatrtdtnti' lettethetik. Tcvábbáa'nu 
Hm dtntibut non pofit ml akircsaklaflan meg-illet-
Itvtittvtlpreffiús tanéi, íi- tethetik, holott mer5 teft, 
efi, otteri. niillt tbftate ra- miért nem illettetbetuék-
tio videtm. meg azon, fzoroffap-is, a' 
melly anyittéfé mintmeg-rágatnií Haazértaz Ur te- -
fte az fel* támadás után azTamás ApoftoIéia'ÉentaS- _ 

illettethetnék tna meg a hívőknek fogoktul vagy gyen- í 
gébben vagy goroffabban; az az, rágattathatnék-meg. I 

UtBk begy ok 
Booaventura queft. a. Bomatntu'A. Hsíbaiu 

art. i. in partém i.dift.M. menni kéiképen vételik , 
In vtntremire tfl dnplicittr, avagy állattyára nézve., j 
arn qtimtum adJttbfimti- vagy táplálásának erejére j 
Atn, attt qttanttm Ad ciban- hatható,ágára. EIsS tuó- , 
di tffiemam. ttimo tnodt áoo le-mégyen.valamtlly 
dtfiundit Aliqrnd corfttt in teft a' halban ha nem ele-
vtntttm, tt'umfi tton fit ti-' del-ii: máfod rntk'ő nem, 
buti hcmdo módónon nifi hanem ha étek léjend. Ha 
fit ciUls. Si trgi loqttmur azért fóliunk a' táplálál-
qamumidcib.mdi tffica- nak hathaiósgára nézve; 
cim i fii cettam tft, quoi igy bizonyos hogy áChri. | 
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tibus wdgis concordare- quh tele in látta tik bátorságot 
torpttf Chrifti (um tllii fpe- íabnak lenni, és a' mélró? 
ciebxt defcendit dd ftoma- ságosb bizonyságokká! in-
chum & fub iOis e/l. quam- kább edgyezni j mert az 
dmillce funtfubfua propria Cbriftus tefte azokkal az 
forma é babent rationem ízinekkel edgyött le-raé-

iindtionem dd refeUiomm zok alatt vagyon, valamíg 
humanam Sdíramtm»meut. azok a' magok tuUj4g#L. 
Utidi concedmt qttodrorpiti for májokba a vadnak, c# 
Domim eft in ftomacbo quU tápláló tekintetek vagyon 
ibi funt fpecies ut tibus és az, az emberi tápláláíra 
ideo fi evomuntur fpecies, e- való rendelés gerinc a' míg 
vomitur Eucbarijiu Et Sácramentum vala. Az 
fi fpecies poffit db dliisdifcer- honnét megengedik hogy -
ni, fumenda ejfet. Si AH- az Ur teíle a' gyomorban 

nuibum indigcfltcpropter d a' éinek, ugy mint eledel i 
liquAin infirmitatem, funt és azérc ha ki-okádtatnak, 
tunc extrd proprietdtetn re- ki okádtatik az Urvacso-
fettionis: & idto fi vtdant rájaií: Es ha a* gin a' má-
in fecejfam, non efi ibi corptts foktul meg-ifmértethet-
domini. Utrttm autsmhoe nék, meg-kellene alt en-
fit verum nifcio: tamen (e- ni. Ha psnig azok a' fzi-
curum mihi videtur, quod nek valami beiegség miatt 
fi qms evbmdtfpeciesptreep- a' gyomron meg-eméíztés 
tibtles, m&gndreverentid efi nélkül által mennek, ak-
exhiícnda. kor ta'pláláfon kivfil vad? 

nak; ésazokáért ha az ár-
nyék izékben mennek, nincsen ott az Urnák teíle-,.' 
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3 6 I,.KSNTK 
ergo tam exprefíá fit Coocilii dthnirio, quis cornra 
eam opponere audebit folius Hieronymi feoteoli-
am? Ego cenê dcctriuam Hieronymi f̂umroí 

utpucem eum HoEniüeco fuiíTe,-qui cum hicageret, 
faUi potrá.fic etiam.ut cjús fentsaúx, pluri mórom 
KcítoruM Catbolicorum, & Pomificum dtcra-
ta prrferam^ Nsc tnirari quilquam debef, qaod be-

ptus fiierit, qntmiam quandoqOe bonus dormitat 

ra teftitnooia, qua: pro ipíb fententiam dicere vide-
banmr. Azaz: Mi-értghrditi ( flól Viclephui 
Jinofral) mi etánkben esik « edgf Hitro-
xymuft, cmfijeles embertk'lei, kik, mindfcentsiggcl 
í mitsdtudotitánKfal ekffek ? Aixgyfellyeb becsíUié « 
t f f Hietoisjmsts értelmit emyi nevezetes emierek ír-
Ulménil > Ktvejfet mondottam, mf) tatám a egéft, 

ltitlltMtulílSemélliétvifeiiat egy HiemfmtiX na-

KaKmtg-hatírKjijaoli Kfilvín \>agjo»,\imerian-
" >nV Hieronymn" ---

igen dicsérem, az , A mind aw-íltil, bogy óiét vélljem mbernik. W; 
«' kimigifildittílae, meg-csaUttathatoH, ug):is , 
Ibog) n í frtdmhüa"{okCitholicm DeSorok ís Vi-
fikyigezifeket rtagpirt Itcsilljem; Nem-is kell fin-
jtarekjuem muMI-kotmhi fogj idvezilt Htmnymus 



ismp: 
litúsexpücationes quxftionum. Atat A'dürí,,. 
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,8 /. K S NTK , 
Uítatutkí mlg'if egymá[on 
t'1'k.uk luytwzrtil ixmliriuépi ai?t aduinak,. 

* /#,« 
»• mellben vagjtn IIí»í lelete. által Írattatott tadomá-
Wk.i mert az. ivange'liomís Apofiíii kónfV'k is t 
ti ff Prépbe'ták^ iráfttk l'éfíltn Wltamtanlk,mi4et, 
iglfiJII: J<L'TÍ el vette* ai tUetttíget vifcihdéft, X 
Ifi,ni UlekfikfravaiHlvem^magitrAum « 
kjrdéfekre. 

Valóban famtfil raaddotra ezt és igazán e' jám-
bor Csáüár; de láffuk érre Bellarmiaus mit felel és 
ize mrac hiriíty'1-d, Bellarm.lib,4,.deverboDei, 

ciunt. Azaz: Nem kitint 
fzintin tUy nagyra U 

n ciehkefzaek. De vallyo 

Conftamioilibr. i.cap.j;, e' Conftantious Magnus 
Csáfártc' fzavaiért, és cselekedetért, melyben fi-
tet Bjüarminus Jcfuita meg-veti C3 becstelenül, If-
temil áüattatott PSfpSknek mondgyalenni. Gt-
lafm Táfa tanúbizonyságára Valtntiai Ga-gtly J é-
Íuiíaigy6$l: lib. i, de idolatr. cap. f. Gelafluj 
hoc diáit tanquam Doétor aliquis, & non ut Ponti-
fes dttcrminans. Az az: £ « GíUftut mondotta 





num, linódra fuiíTerx-atc,aüterleníunjm 
fúifls. hiaz: Aamoniom, hogy énel-kifiem,s>go-
ftonVoaorthtimiiónHen élt vélni, fokjel máskép, 
fen értett volna a' dolog felől. Ugyan ott §71. 
Hanc interpretationem multó magis ptobo quau 
ilhm Auguftini. Az az: B magprizat énnékem 
fikkal inkibí Hifiik mint maz. Jgoftoné. A• fari-
ftai Jéfaiták Jgejlonnakama' mondására: Gratit# 

a' esőteknek merő kegyelem, igy feleloefc; Solu-
rio eft, AuguftÍRum nefdviífe, quid Magiftti noÉlri 
faper hoc refolutivé difiuri eflint, Facultai Theo. 
log.Parifienf.art. 1. Azaz: Ex, orra *• felelet, 
t^ígojhnnem tudta nt, £ mi Mefteremke dolog fe-
lől tneg'hatiroz.va mit mondanának. 

Nem külóroben viielik az ellenkező felek ma-
gokat ax edgyet értő Atyákhoz-is mind 66ve>ég-
geléikóx6nségefen-ii. élfbmfmaCafirolib. í.de 
herefib. cap. 7. San&oruot PatrOm fentemia: 6e-
péiimcemrepû nant, Azaz: A'Szent atyák ér-
Ulmetgyiran'eifftnáfdelleiikeiik. MelchiorCa-

dgya; hogy a' hit bizonyoffao nem tánaaíkodha-
tik a' Szentek méltóiágáhozjcum Siti6lorum quif-
que, hi, duntaxat excepris, qui libros Canomco, 
ediderunt, hutnado Ipiritu Iocatus fuerit,&ali-

-Z az: Holott akar mel-
ípkSKent, azokonkiii&lt a'ifk i ftem iráfl 
tjki mM líltk eíMfiOm, ét M» tok. 



IV. IONT. 4« 
ÍMVctkftitt,*- mcRjet az után mutMtkmig ktiy 

trdum a propo-

- aáEecléfiiifikrígimiífmii níh* mm kívtfú tá-
vaztmak-cl nigafságfeltttt izéljátttl. Cajttmtií 

deteftetur (így fzói>ttovum £ fcripmra: fenfum ex 
hoc quod dUsonat a prifcis- Do&oribu*. Non c-
Simulligavit Deus expofitionein • fcriptuMrum, 
prifcorum Doítorum feofibus. Azaz: Stnkiaz 
okfitt a'fent Iráfttakuj írtelmét meg Itt tttáUyt, hogy 
Hlímbíza' réoi DtSortit. írttlmtitúl. Amradius , 
lib. ü dcfenftonil fidei Tridentina: Ut Augulti-

Cytilltinj, Chrylofto-

kétCyriUaft, Chri-' 
fofiamttft ís EfipbMmfl, ki^itk »m mindenkor ki-

>ere, fed hanc eo magís probo, qi 



hogifemamtmáfiktu, Agefimít, mely egyibirínt az 
tíbkmélhittltpbb-, mivel bmtx. «' Cílyimiiik ír-
leimével inkább eS,«kz,k. *meüy énnékem « el-i.-
télre nagy erifiégitfiilgáltat. 

NB. Jele! dolog űz; ciakazétt akarnak az A-
tyákrulel íakadni,hogy inkább elknkezbe&nek 
velünk, még pedig magok értelmek ellen. 

A 7ritlentom Cmilicm, de Commun. fub utra-
que fptóe cap. t. igySÓUr Neque ex fermont. 
illo apud Johannem 6. reSé colligitur, acriüfque 

uicunque jux'a varia: fawftorutn Pattum & Do&o-
rum inrerptetationes intelligatur. Az az i jíb-
h*UkfúM&liSazmcllr*ír»1íMr»*l»-bMcUk-
ianucm hcljejfen boz.balni-k}, hogy az Ur firmaol-, 
magyarázatlya, Ez értelem M3I tudni illik, az 
melyben chry[ojlemus éi Amborni vóltanak igy 
íóll Sixtus Stmnfis, lib. 6. annot. 14;. Cui o-

tiorum Theologorum fcbola advttfatur. Az az: 
^•mílfbinmajdmir.iaegífzGiríg Átydk megti-
gjsz»ek, az. egéfz Uj Thcologufoknak, Irís migyd-
r*zík.Mk.lrteImipir.igellmliezik. lererinr in lib. . 
8. in Genetdifp. 1. Pudstdkere, quedéoptimis 
fcriproribushoc loco di&urui fum;adt<a funt non 
modo falfa, fed pudenda & abfutda. Azaz: Síé-

metlyehft *'jtUi irik felit kell 
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IK r o n r. 
M'kdírt. K/mely Jtyák»Uva„ Iriftmben villanok, 
hegy <t kifdedek az kik k'refztsig nelkíl meg-halnak, , 
Írók tízben kínlódnak: de az egéfl fcholai úetlérokr 
nak álhatóm értelmek"., hogy azok oUyan lintetift 
nem fzenvtdne\, ljmtt. o-fz AtyákksZzU mm 
hfvejfen váltanak °BJ írtelemben, hogy az Angiin-
kat tejltfeknek. iUatnik: mindazonáltal a' fcholai 
fíottorok k'zőnsíges értelmek ez, begy azoknak fe tf 
ftebfemateriájoka-mibőUSttenekválnanmten. Ifi 
mit, nímellyekláttatnak oHy értelemben UnnitAgo-
flon, Amlorus, Cbrifoflomus, Hilarists, 7heofhila-
üus, Eutbymim ís máfik. begy az lshmitl egffzcr 
meg- bocsáttatott vétkíK >«' kőietkeztndó rétek. miatt, 
ki-ujjúinak: de az egífzfihílti DiBeroknak. «J« az 
értelmek, hogy a' fanitentia által egy far meg-bo-
csáttatott vétkek. bún6k,<i kóvetkfzendS bűnért, 
vétekért kf nem ujjulna^ Ifmét. ofí Atyák., A-

. goSton, Üteronymus, Iroífer, Fulgentius. Gergely, 
Beda, tégy iátfzik, azt tanittyák,bogy azfzabad í-
karatjemmi ját, migalmelh ax.erkplcslk.re tarifák-
ét <• maga termijzetinek ereje által, az mernek ki-
vállkéfteu és ingyen való ajándéka nélkfti, nem esele-

* w /öwu AMi. 
mek «(tartja, hogy bizonyára cselekedhetik fik lif-
tefiígesdólgok»t,de nemigen nagyokat ét nehezeket, 
vagy nem fik időre. Amak felette nag/olb rífSint 
mindaz Mjákazt vélték,hogyJofifliazlflent/zí-. i 
a kW* . w , 

vatiatnánaki de a'/cbeUtDoaenkkszónségesmeg-id-
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4-í 1- K ! NT V. 
ibi rradit Auguftinus) ut cuai áliquid dHcicpus rati-
onem prxcedát amhotitas. Naoi infirma ratio vi-
deti poteft,. quai fcum redditafueril, authoritatetn 
poftea, pír quam ficmctut affuoiir: éconverfo e-

dig 4'tiUoi Ag«lhm«ak.taiiMz.ii»}idgihoz,bi>g, ... 
. rét míg •prábátúk. hagy a' Szít t fogantatíibtn az 

bún tllti) tltvt mm ttrutm-mg, kivdltkcppm htgy 

pnigboUtgultTamdttm 

«trifiégt^ httbttótdgdt, mily minim mtíiritdfidl 
méUÍ,dgndlf,t,M válMJtmhuHk, mntk'hné. 
ben vtttyúk., mert a'tmitífmk rtntli (a' mint ugyan 
ott fzóll AgoftonJ Kttmyx, btgy midőn valamit 
tmuimkí «triftígtl.okfl, ilkzt-mti nzmthfritÁ!, 
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greflu, quam fuctiat iriprincipio: ficut enim nu-
mero crevirEccleíia, ica fa&a efi: «u&ior eruditio-
ne, & parfpicatior in illté cognofcendis, quae exptl-

„JL,;L fírfp; nnr«. ranrinam tv nrin-

mikftptnfzámmd neve-
hdett az Eccléfu; ugy kfziett bóvilkodni tudomán-
nyal és elméffebb Unni azo\n*k mtg ifmérésibtn, az 
tneüytk *' hitnek,riyút>é,n való elsé ágazatiból, mint e-
rsdetbül, fiedegeitétnek-

Corntlifu MuJjiu, Epifcopus Bitóntinus in cap. 
j4.Epift.3dR.0a1. Ego {ut ingenue Fatear) plús 
uni fummoPöntifici crediderimin his, qu« fidei tny-
iteria taagünt, quam milla Auguftinis, Hierony-
tnis, Gregoriis. Azaz; En (hogy igazán mtg-
vallyam) tóbfot hinnék az. egy fő Papnak*, (érti az 
Pápát) azokban £ melljtk, a' bitvek, titkaira tartót-
nak, hogy [cm mint tz.tr isigojionoknakt fíicrenymu-
fotyak, Gergelyetek, 

Bizony bajos emberjskkel vagyon tehát minc-
k&nk iKcfoimatüfoknak dolgunk és ugyöok, La 
magok a'régi Atyákkal mint bánnák, s'imég-is min-
köt, a' (zent Iráftal meg nem elégedvén, appelláti-
sa »' Régi Aty'ákrá vonfzanak/ 

Haigy vagyon édes Páterem á' dolog a* miut 
Do&orid állattyák és vallyák , hogy appellálhacz 
hát még-is a Régi Atyákra? De nem csudálom ;̂ 
mert ez nállatok ném újság, így fzoktatok ti az 
Régi Atyákkal báflni j ha hoí veletek edgyezni és 
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kerülhetetUn erófséget fzMgáitamk.d1 khimiges := 
g4Zi*gr*>t í a' valóságos és rendes magyarázatra. 

Duraus ?í/«í>4coorraWithak.foi.i2y. Nos Pá-
truai veri falii fumus,non illót pro férni Patribus ha-

Az az; Mi az. Atyáfoiaktgazfiai vagyunk, nem 
tdrtyuk&okatpl Atyáknak, hanem egéfzlen mind óket 
magunkéinak tulaj donit tyúk. Ugyan ott alább foí; 
14.0,igy fzóll: NosPatrum dc&rinam non alicjuá • 

gram compk&ifcur. A* az; Mi az Jltyák. tu-
dományát nem csak^valami réfzéhín vefzfzúk-bé, 
hogy valamely réfzét meg-vefsák, hanem azt mind e-
qéfáen )avaüyuk: Cawpianut rat. 5. §, ad Parres Sc 
rat. 6. §. quo roagis. Horum tenerous integra volu-
tnina, quáa illi SCRIPTURASadferunt, adferem*, 
quasconferuat, cónfsremu*, qüas infetunt inf«re-
03iis. Az az. Ezekek egéfz könyveket bé-vefifzük* 
4' meUf trafókat azok tló hordanak' azotíokaK elő-hord-
juk, a' mell)eket ófzve-hordanak azonokat Sfzve-
hordgyu\ a' mellyeket bé hordanak, bé-hord)yu^. 

caniut ki od/fel az Atyáktól igen idegen vála-j 
Loc. Theol. lib. 7. cap.}. num. 10. igy fzinli-bé vi-
fzont magái. ín expofition? íácrarum litcrarutn 



vMií£oserSfsifarft.olgíh*r4fc™>ir!> 

.„n'fiat-Ultkmkf'Utm.. 
rmoi. n. Qjmquam aPhilofophiiquk 
etBPhiloíbphicâ coGelufionifjure forfii 

deqs religione ab illis ac&pitti, defendírc.ego vei 
ea« defaodani, fcmpcrq; defendi, nec ne ex eo fenn 
%,.q«ea> a Patribus acéepi,. ullius. uoquíro. ratio, 

mut. aftendamusque, in expofi:ioneTacratura fcri. 
pturarum, coticordsm antiquorum fenfum eff« itt 
nenduqi, íivolumutefiecatholici. Az»: jóllt-
ht JÉhiltfopkujoítíUyFUlifíptíil.coiiclaftikpak, 
tcliif-k.uk mütin uUm «Wt ifim 
irÁfnak ptnig írtelmiktn, imitbmkmk tmctaU 
mirtdtn tkkimaás nílkil,hinni, it 4' mely irltlmlk/f 
í'tfovÍHpM,tílrélliMllál/cli!«zolQÓI:vcltil,ólíalr 

tói, a'meljetMJtfíktíl vettim, ftnhinikfimni t-
iimbmghditíetltia, <tksrt*doiltffti>*z,aktrt.tt, 
dMlan. tl.»m midit. D, n>r& tkj&éjgmtít 

ujfu\mtg, Ina ifyt* Mfiák magfaiitttyábi* 



r . , z ; 

s s s s a g 

mMm mam 



ban és a'töb Atyákban: ha akar melly vén ember 
az el-mult időnek dicsiróje:, ha mennél iffiabbak a® 
Donorok, annál fzeoiefítbbek : ba azOriáfok vál-
laira fcl-tolyatott lyuk i emberek tóbbét látnak mint 
az Oriáfok 5 Spgy kell még is azoknak értelmeket 
az Eccléfiban közönséges hit gyanánt vtnnőnk? 
miért ne kellefsék azoknak bizonyság tételeket-, 
meg-vifgálnunk ? Miért kellyen válogatás nélkül 
tudományokat bé-vennénk? hogy lehet meg csal-
hatatlan bizonyos eröfgetóje a' Bent Iratból vótr* 
articulufoknakí hogy lehet mind a' gentekhek ér-
telmek, maga a' fzent Lélejc értelme? hogy kellef-
sék az Atyáknak a' fient írás értelmében minden ok 

mellyettóllök, a'törvény* hit és vallás felől, hal-
lottál oltalmazni, a' mint itt közelebb állaták ? 
Boldog Iften / ha a' mi Doóiorink igy magok ma-
goknak mennének; a* Régi Atyák iránt, mennyi 
íidalmokat és kiáltáfokar hallanának! 

Nem hellye&még-is a* Pápáfoknak az Atyákra 
váló ki-kapáfok és appeliátájokj mert ók (iegények 

egyben meg-cíhetik, az a' roáfifcra-is hajlandó, 
és igya' harmadikra, negyedikre és következés §e-
rint a' tóbbire-is; és igy bíró nem lehet, ide vaíó 
a* mit Bellarminus Jefuira fzóll, lib. i.deverb. Dei 
cap. 6. art. 19. Si enim erratumaliquod in feriptu-
ris, five iraperitia, five oblmone, five alia quacun-
quehumana imbecillitás ab authore committi po-
tuit, quieunque locus proferatur, de eoqussftio effa 



<tí irifikpá, »k*rtKd*tUniáitk!'il, akarftUiékmjté-
getyíl; •»*> W«' ">*"• •ritikmigekm « írók• 
tok tehát iiármil] \itljihmttifsik.am<ik.M vala-

Ulih., vafyn annak iratában K irimmfijnrnjaín-

Hogy pedig az Atyák fokban meg nem eftenek 
vóloa alt az ellenkező felek fem tagadhattyák. E-
Zck Petiig azok al Atyák : Jüftinus Martyr, ]rtnx. 
u>,Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Cypria-
sus, Origenes, Arnobius, Laílaatius, Athanafius, 
Hilarius, Amborus, Bsfilius, Gregor. Nyffenus, E-

Chryfoftorrus, Hieronymus, Agofton, Gyrillus, 
Fulgentiu?,Ttieodorert, B=da,Oecumeniul,Tbe-
ophilaöus, B- rnárd és többek. Ezek mind igen_ 
derék tudós, buzgó, kegyes és lííenféló emberek 
vóltanak, és nagyíámpáfok,l'65vétnektk az Itten-
inek házában, úgymint,kik az 5 tudós iráfokkal, 
éjjeli s' nappali ferény vigyizéfokkal, az Ifknnek 
oyáj ját, éppitették, és az akkori Eretnekek elleír fok 
nytígliaratlansággal őrizték és oltalmazták; mely-
re né;, ve méltók a' dicsiretre: de tudgyuk-meg 
hogy Skis Segéoyek, noha tudófok, kegyefek, él 
az iáén háza épitóében I: lények vóltanak , de u-
gyan csak emberek vóltanak, és mint emberek lb-
kakban meg-efteiieks'az igazságnak uttyáról ki-
íánterodtanak. Mellyetigy muíitek-meg i Ja-



volna, hógy azokat a' Pogányok Ifteo gyanánt i-
tnádnák , ne lennének tellyefséggel vallás nélkül 
valók- JuíHn. Dialóg, in Tryph. Clemens6,Síro-
mat. Nagy ez egynek. 

írenaiM atí ál/attjra, hogy a'teliül el-váit lelkek-
nek emberi ábrázattyuk vagyon, és refti béliyegek-
kel birnak, ugy hogy meg ilmémfienek edgyik 
a'roáfiktul. Iretiaeuslib.í.cap, 6|&Ó4.adv. ha»re£ 
Tertuüianus, Címem Romanus,(Origenes, lrén*us~t CkrjfoJiomut, Vheodoretus, Ounmemus, Theophür 
fiús, 'tmborus, Bemard és máfok, abban az ért elem-
ben vóltanak, hogy a*lelkek az Iften Ginének látá-
sában azitélet napjának elélte, réfzt nem véfznek, 
a'mint Stapletónus bizoayittya,de Author.fcript. 
lib. í.eap. i. éiSixrus Senenfis in Biblíoth. Sacríu 
lib. 6. annot. J4J, & lib.j.annor. 64.. & 169. & lib. 
6, annot, 1*4. Mindazonáltal e' vélekedőit a1 Flo-
rentiai Concilioin Negyedik eugeni* Pápa alatt a* 
mint Alphoofuí a Caílro lib. 3; adv. baeref. bizo-
ny ittya, meg-veti és kárhozta ttya. 

fftftitius, Jtentew, Epiphaniui, Oecummitu azt ta-
nittyák, hogy az órdSgők itilet napjának előtte a" 

re Bellarminus Jefuira bizonyság, Bellarm.iib. 
de beat. San&. oap. 6. art. 10. Eufebiut a' mint_. 
Hi«ronym9 doAor bizonyittya az Arius iftentelen-
ségéaek nyilván való ólralnmója vala, Hier. Epift. 
7 jr. ad Pam. & Ckean. HiUrim tagadgya azt. 



6o /. K 9 NY V. 
hogy a'Chriftus az 6 tettében,vagy fzenvedésében 
vagy halálában valami fajdalmai fzenvedett volna. 
Hilar, lib. lo. de Trinit. Amborm®oöoraztL* 
állattya.hogy az ember a' máfodik vagy orokké va-
ló haiálr, nem az Adám vétkéért fzenvedi, hanem 
azAdám vétkének alkalmatofságával, a'maga tu-
lajdon vétkeivei voaíza magára. 

Jremus, ApoUimru, Tertuiianus, Laclant'm. Vf 
üorinut, Sevem,Jtiflinuti Amborm és többek a' Chi-
liaftak eretnekségében egyelitették vala magokat, 
kik azt álmodoztak, hogy a'Chriftus meg-jelennek 

„ még itilet napja előtte' föl dón, és uralkodnék ezer 
|- efztendeig, és hogy az az & orízágláfa vig lakáísál 

és tefti gyönyörűséggel lenne tellyes. Láfd erról 
Jreoauftlib.y i dé bővebben Hieronymuft lib. 4. 
injerem. in cap, 19. v. 11. &libr. 1 *. Ezech. in— 
cap. 36. Ext mindazáltal a' vélekedéft, a' mint-# 
Sixtüs Senenfis in Bibliotb.Iib. y. annot. a j 3, bizo-
nyittya, a'fzent Atyák az Eretbneh* Cérint bban mint 
tretntkjudmányt kárhoztatták,. 

Bajilius tagadgya, hogy a' Szent Háromság tu-
dománya vagy hiti, légyen a' fzent írásban, in lib. 
de SpirituSan&. cap. 27. Agofton Dc&orésmáfok 
azt áilattyák, hogy nem csak az öregeknek,hanem 
a'csefsemoknek-is az Ur Vacsorát ki-kellfzolgál-
tatni, ugy hogy azt bitiek)*gyen, hogy a'meg-ke-
vefzttlkeiett csecsemő gyermtkecskékM az truaemí' 
valném élnének** nem-is idi/ózülbetnénikt 

E' hamis vélekedés as mint Maldonatus Jefuita-» 
írja mm edgy bat fzázefztendók forgáía alatt feon 





6t i.' KÍNT V> 
ad Patrcm referri, vei ad Filium. Hier. Epift. 6$. ad 
Pam. & Oceao. Az az: Az. ó könyveiben is kivált-
képpen DemetrUnmboz. irt leveleibentUgadg^a a' Sz* 
JLtlekptkjífottját, hanem A' Sidói tbeiygés fztrint, 
Alt vagy AZ Atyára vagy a' Bura vifz.i. 

feemeiaket, boldog Iften, ennek iráfiban, mind a' 
Fiu Iften s' mind a' Szent Lélek Iften ellen menyi 
kárornkodáfokat találunk! Ez Origiaes Urunk §ü-
letéfe után élt két fzáz efztendófckel. Hieroaymu* 
Doótor, in Epift. ̂ .adAvitum cap. 1. & Epift. 6$. 
ad Paaamachium & Oceaoüra, ezOrigineinefe fe-
lette nagy és kulómb kúlSmbféle tévelygéfit fzám-
l&Hya elő» és nevezi ötet <~drin[nak* kút fejtnek: 
Ma!donarusJéfuita-is ezen Origineft az Ariámfok? 
nak és EunomiannfoknA mint edgy áttyfaki rja., 

*-'u» Attyának és egyéb eretnekségnek gyókeré 
p̂iphan. in Epift. ádjoh. 

ftruxit,&poft multa fzcula,atqj unam omnium re-
ftitutionom, id ipfum fore Gábrielem, quodpiabó-. 
Iurai Paulum quod Cajapharo, Virgines quod pro-
ftibula. Sententiacn quoq; erroneam & cum fide 
Orthodoxa pugnantem bábuit, de paradyíö, de fér? 
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a i. * a n t v. 
priraiq; ut adagio fertur, glaciem ícindenícs, viata 
poftsris aperuate, per quam abditi fcripturarum-, 
feníus veftigarontur; nec verő foiént príma quaeqj 
te foelicia. oranisq; culpa: expewia. Deinde innu-

oportunitate dixerunt, di&árunt, fcripltrunr. Ec 
ut Augüftíous, feipfutn diíto SaUtuonis excuíao* 
inquír, in muUiloquio non deeft peccarutn, praefer-
tím cutn nemo fit tarn oculatus, qui non fsepé hal-

& qmndoqj bocus dormiíát Homerus: Suntenim 
&ia pulcherrimis corporibus narvi quidam.nihiiq; 
eft in rebmbumanisomni ex parte beatucn. Arde-
bant prasterea vetcres illi tanto fyncerar pietatis & 

pb in alterum oppofitum errorem vei deeiderint̂ , 

curvum tenerjc arborii ftipitem corrigere volentes, 
immodica nonnunquam attra&ione modum exce-
duflt, plantamq; ipfam in contrariam diverfairque 
deducuntformám. SixtusSeneof.lib.j inprxfat. 
Biblioth&cas Sanílie. Az az: Szákjég voltaképpen 
meg-vifcálni f f ok. al(almatofságokat, a meOyek re néz~ 
ve az. Eccléfákfiakdmít régimesíerei 4z. igafs dg fel-
SÓtttetéSydtél néha nem kevéfsé tévelyedtek- el El-
jsőbtH, mert cll/ járatlan útnak eredtenek,* meByett ** 
Uttőkvalé vez.it nem találtatott cuk, edgyu,ésik^vo% 
tanak az élték* K*k> 4'mm a'péida befzéd tártja, ajc-



get tfovin, vágván utinnok való maradékoknak utat 
nyitómnak, meBy által áfzent iráfn*k el lejtetett érM 
telme vifeáltatnék^i nem-k fzoktakjemg a't adomá-
nyoknak'akar mtlly elsé próbái mindenkoron minden 
réfzben boldogok és minden hiba nélkül valók, lenni* 
Annákfe lette fámtalan fokát csak a z. idikpekihelyekpets 
is pemélyeknek áikálmatofsága fzerint fzollottanak,, di-
Báltanak és irtanak- Es a mint Salamon hefzidtHl 

. tek nélkül,kiváltképpen, mivel nincsen (evkf oUyQemest 
a'kf gyárán ne habozzékjs a' kf néhane yajpskfldgyék* 
Mert néha a' jó Verném ü fiMnnyado*.. Mert még & 
fiép teflek$en it vagyon némtüj vélekfzúletett bélyeg, 
sSmorgfaés, ésnmten femmi az. emieri dolgokban, át 
mi minden réfzben boldog volná. Továbbá azok** 
régiek annyira gerjedeznek vala d tifitakegyefségnek 
és igaz hitnek oltalma melegségével, hogy midőn edgf 
te'velygéji tellyes erejekfel igyekeznének^ el-rontani, 
gyakran azzal ettenkgzo más tévelygésben vagy bé-efné-
nek, vagy hé-efni Láttatnának,- Mint fűmén a' ketté* 
fzek, a'kika'gyenge csemetének, meg-horgadott ágát * 
gytnejiteni akarvín, néha £ mid nélkül vali magokhoz 
való húzáfokban által hágják/ lineát, és att az. élU 
fát eBenkezi és kúlímbőző formájává téfzik, 

Ezeketpenig ójjon Iften engedet attól,hogy a* 
Atyák bScstelcnitésére ízámlállyara elé,vagy hogy 
azoknak olvasásától valakit el-tiltani igyekezzem, 
ezekkel. Oily háládatlan, IftennekilIyjsleséíSz; 
emberihez, lenni nem akarok, sőt tifztelem és bő-
esöilöai őket, valláft tévén arról hogy ók az&id#. 



Eretnekek éljen oltalmaztál 
retet érdemel, mind tudori 
gek, u-ind peoiglf o igyefee 

gában oda app,elláini. Mivel a' mi hitünknek ré-
^tája és« Eejléfiai vilíongáfoknak.edgyáltallyá-

ni; de mivel az Atyák iráíi (ok tévtlygcfekkel.lok 
hamifiágokkal és fabulákkal tellyelek. Azért lehe-
tétlen oda apellálni. ( 3 ) Hafzontalan még-i« az 
Atyákra valóapilláta. Mert ők (zegények. mint 
emberek, egymás kőiért fok é> kúlömb kúlómb 
formán ellenkeínek és villonganak. 

Kellé erre bizonyáig,í Nyilván ragyon min-
deneknél EpipbamufiaZCbryfoStmufil; Ruffimf 

cirillufii^VietiomHffalU ua-
r„i« 1. . jr. 1 . ;té. vallás felől való vefze-

Pálnak atna'feddcfe felett, mellyet tői 
Gal. z. Origtnis, Tmúíimm, Amicrm, IbeopM* 
IfÜtu, Njffenini Gergely, Epiphmm, Himnjmuí, 
Entbimius azt á'iattyák, hogy a' Cbriftus feintéru 
ugy mint egyéb gyermekek meg-nyitván az 6 An-



IV. PON% 7t nya méhét, fzűletett ez világra, a' mint ezt bfco-
nyitjyáfe; Janleniüs in Concürd.' cáp 10. in locutn 
Luo.í.».iJ. Rhena nus in.arg:adlibr. Tirruil.de 
carne Cbrifti, & MaldonanjrJÉfuita in Ltie. í. ij» 
Ellenben Jgofton DoBor, matekkal egyben ellen-
kezö értelemben vala. Söta'Pápís Atyafraka'Je-
fuirákkal egyben ama® elsőt ertmekségneit itélife 
lenni. BellaraintB denot. Ecdébcap. 9. art. f f . . 
36. Maldoosiu'iotuc l v. í j . 

HiUritpmt tattyu, hogy Judáía? több Apof.o-. 
lókkal edgyútt« Utvacioraval nem élt, és h ,gy 
annak ofztogatáfakor jelen femíólti,Agofton (*-
dig és fokán mái ok ellenkezőt tanítanak. Eftbíc 
könyvét Méliloto Afiaous, Athaaifius, Nazianze-. 
rus Gergely, Apűcrypbufnak r.iondgyák; de »' 
többi mindnyájan a'mint Bellatmiíai bizonyit-
tya ellenkezőt ailstrak. Bdlűrm.lib.l. dé verbo Dei 
éap-7. art. 1.1. Efífcerkónyvének két ulólsö. réfzeie 

. Apocrypbüftalí. lenni tanittya a? több Atyát kő-, 
zött Hieronjmusy Liíd, ugyan ott árt j. Beilar-

Szent János mennyei lítáfról irt könyvét kS-
atönségefléo a' Görög Atyák f Bibliának l/crr..., 
könyvei közzűl ki-rekefztettéki a' Római Atyák 
pediglen kózönségeffenellenében yalót tanítottak,. 
Ellenben a'.Sidókboiirt könyvet közönségeden 
a' Római Atyák a' fzent könyvek közzé nem Sám. 
láltáfc; dea" Görög Atyák közönségeffen ellenben 
valót tanítottak. Láíd ezekről Bellarmmuft ugyan 
ott, cap, 19. art. 1. 
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IV. 9 O NT: 7T Nem kfilómberi czi' ótóakes ellenkeznek egy. 
más k5zStt a'régi Atyák a'fzent Iríl helyeimet ma-
gyarázattyában- is. >> rnirtt erre Beliarminus Jéfui-
ta elég bizonytág. Szent M«bé 5. v. tf ét íearr 
Lakács j!í v.fg. másképpen magyatí zza :ckryfijh. 
»•«' i misképpen , Origina, Cyfntmi, 
t^Smlarus., Hiertiymtis, slgofov és Bíd*. Láfd 
Bellára, lib, i. de puigat. cap, 7. i j 

A' konkoly felöl walápéldabefzálet, Máthé.,. 
másképpen magyarázza Agcflm, másktppen Cjfrü 
anus, Láíd Bellarm. de Ecci. rnilie. cap. 4. art. g 0. 

Szent Máthé 17. v. 15.16. másképpenérti Hitro-
ttymus, m á s k é p p B e l l a r m . lib. 1. de Clö-
riciscap a8, art. 14. zy. 

Szent Máthé 1,8. v. \ 8. ésjohan. 20. v. «. «.a» 
aeg-kStdzéfe és óldozáfa felől máskép-

pen magyarázzák Theophilaíltts és Origen . ... 
képpen Hmonymus* HiUrim, stgofton, Anfelmttt 
ésmáfok. Bellaém. lib.i, de Pontif. Román, cap. 
11. art. 30. 

Szent Máthé 19. v. 16 &c. Amaziffiu felól más-
képpen Chrifojiomm, fíieronymtts és Béda, azr* 
mondgyák, hogy nem Wuláinak, hanem kéfér-
téínek okáért ment légyen Idvezitónkkoz. Chry-
foftomus ellenkező képpen magyarázza. Bellarm. 
lib. de Monach. cap. 9. art. 20. 

Szent János 19. v. 11. Semmi hatalmad nem viU 
84 ín ellenenty ha néked onnan feSyál nem adatott volna. 
másképpen magyarázzák ezt CjriHut és Clrtfoflo* 
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BeUarminuj 'j&Mfeii ez; bizonyittya. Non peffu. 



Jéfuiták kSzzöl olvaffa-meg Salmeront, Máldona-
tuft, Pereriuft, Lorinuft, Riberát és egyebeket* kik 
a' (zent Iráfra Commentariufl irtanak,-meg-tapafi-
tallya, hogy 5k az Atyák közönséges értelmeket-, 
meg-vetik és csak a'magok agy okból ki-koholt ér-
telmet követik. Hald-meg Maldonatus jeíüitác-
Comm.in Matth. tó. 19. Nec enimeodem feofu, 
cjuo Petro atquealiis Apoftolis ̂ iAum, interpretor, 
quodcun ue folveris fuper rerrira, érit folu'Um in 

in eadem fuifle fententia, fed eo ienfu, quo fupt_j 
folumPetrum Ecclefia atdificala eft, quo foli datas 
funt claves, ut itá liget ut aemo Jtlvsre, ira folvar, 

AZ ertelemben véfzem, A'melyben Péternek és a'tSbb A-
fojloloktiah, mondatott, a' mit meg óldándafz 4'fold fa, 
meg-lé (ken ild$ztatvA AZ. egekben"-, jóllehet látom hogy 
mindnyájan AZ Anthorok, írók Origenefen kívül db' 
ban AÍ. értelemben váltanak; hanem abban az értelem-
ben magjarázom, a' melyben csakjgyedül a' Péteren é-
• -• --• ÍZ Ecclefia, a' mellyel csak? éternek Adattat-

, 1 — Jl) verb 
;ur roihieflé, quem t .... t ím, quo3 legifle memini Authores putant. Az azf 

a' meüy igéknek nem látm hogy a" légyen értelme, a' 
müjet mindnyájan a' Rónyvirók.* <*' k*kfit meg eddig 
»' mint reá emlekeaem hogy vívattam, Qrigene fen^ 
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gyünk; hanem csak egyedül az, 5 fzent igéje által, 
úgymint, mennye: lámpás által akar bennünket-
meg-világofitani é# taoirani, Efa, 8, v, ip. 

Ha az idv&fségnek és őrök életnek el-nyerésére 
a'Calvinuj idíjeelótt való Seculumok Hiftoriájá-
nak tudáfa fiúksé̂ es volna, t«hát Cálvinuftól ví§. 
íza a* Apoftolok idejéig fel-menvén ezer kózzöl-
ií edgy alig idvezülhetctt volna; mert őkiegények 
»' Íuccíífióc nem tudták «' azzal nem-is fokát gon-

Hifzem hu îjiftóríákon kellene csöggfdez-
nunkí a* leg-régibb iráfokon kellene kapdoínunk, 
és mindeneknek előtte Pápás Uraimnak nem a'Cal-
vinus előtt való kőzelb időre, hanem az Apoft&lo-
kéra kellene mutatni, és ott kellene vallálokat i-
zenként fel-kerefni és nseg-mutogatni: de holott 
az őnékiek lehetetlen 5 tehát a'Traditiókra embe-
ri találmányokra, a' snellyeknek hiteles volta kőz-
ték a'Ró mai Páterauthoritáfsátólfögg (kita' ma-
gok igyókben Főbírónak vallanak és tártanak )a-
karnak bennünket igazítani. Jeles dolog I vegye-
nek bár reá halehet. Nem ott áll ember a'dolog-
nak íarka nem, hanem itt: A' Kerefztyén Eccléfi-
áknak és annak igaz és valóságos tagjainak, néma' 
Cálvimif ideje előtt bé vőtî rénd-tartáfokon és tu-
dományokon, hanem ai Apaftolokidcjebéíirőrvé-. 
nyekea és edgyházi gyakorláíbkon kell c?úggedez-
ni és mee-nyugodni! Miért igazítanak minket̂  

.hifzem Calvinui nékünk femrai új tőr-



fzolga a' fzent iráfnak 
Római fiaza* Papának ra«g-csalhatatlanságot nem 

. tulajdonítunk: nenv-is véfzfzök tó a' Calvinifla-. 

Mi azt vilellyuk kintelen.de &k amazt krpják nagy 

nál Írásából kitetfzik. Báron. Marryrolog, G&ebi 
16 Cette nuílo fublimiori glória: tiiulo exornare.̂  
nec cerviüs eos e fle Catholicos démon Ara re pcwuif-

icufok. legyenek meg-w 
válna, mint hogy óktt nevezik Rámaiaknakés Fápi-
fiáknak, Haezigaz*, edgy hát ná̂ okkeref7,tyéo-

.. nek éi Pápiftának lenni, Mindazáltal hpgy Pá-
pás Uraim azt reánk ne fogják, hogy.az Eccléfiai . 
Hiftóriákban járatlanok és tudatlanok vagyunk, 
alább iften engedelroéból, annak helyén, mind ma-
gokból a' Pápás írókból s'mihdaz Eccléflai Hifto-
riákból rövideden de igen világoflan, mind az al-
kalmatofság fzerint, mind peniglen kiváltképpen 
való czélom fzerint, a' harmadik könyvnek utól-
lyan , és az egéfz negyedik könyvben meg-mut* 
tom, hol volt Calvin us elótt igaz Valláfunk. 

(i) Nem okofság ezt kérdeni még.is, hol vólc-
a' mi Valiálunk Calvinus elótt, mert ebben a* fzent 
iráfnak nyilván való bizonysági ellen egyeneíTeru 
«t edgyáhallyában a' tétetik fel, mint ha a' Chriftus 
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q:<í t]«:> p..r mps fitttii. járulni, a' mellyel 
G> Traít. 17. signtmtjuad méltán nem vííei 

Tra&,$9 iSt mdnduíant ról vél 

fe Jttdas) fámm dmini emre: a' dolgot penig 
cor.tr 1 dominumt ill, vi- a-mellyé a'Sicratnento-

47* Q«idtfi,ffmtitt Sí letre,fenk 

tcligindtfiM. Meltcxi. ban réít véjend. Ifmit. 
íii ífiritualittr 1 Jfririltu Ez a- jele hogy égik és i-
& vitAfmt. Jrltlltxifti fiik, ha a' Chrlftuíban.-
carnálitcr t Etiamjic fri- marad, és a' Cbriftuf-i« 
ritui &• vita funt, fed r.ott 8 benne marad, ha lakó-
tiki. Idem in Mai. 98. zika'Chriltúlban.aChri 
Vtrbi qiixUcutm[ivi>- ftulisó benne lakónk. 
bisfririm efl &wta. Spi- Mifutt. Amazok éfiife 
ruutlitcr ituKpu quad a'kenyerét, mely az Ur, 
htmmfum-.ntn bilcar- amaz(tudni-illikJudái) 
fai, cjucdvillHis mlndu- IZ Ur kenyerét az Ur el-
íaturiéftit,nec bibit ürül- len; amazok életet, ez 
Umjangvíncm qucmftf bőntetéft. Ifmit. Micso-
ftrifunt, qttime crUiifi- da az, léleké; élet f Lcl-
gent. Sacramentum alt- kiképpen kell érteni. 
qtted cmmindayi vé.t, Lelkiképp., értetted S 
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leco per naturam carnit ben reke§tetik-bé. Vi-
fu<f, &loc& non capiturper /unt. Az 6 k ref-
unt uram divinitatis (ua. mérete fieriot belyel kór-

nyöl rekefitetik, és az & Ifteniégfoek termé" 
Sete §e$int a' hely ötet bé nem fogja. 

Végezetre valamennyin az j4tyákk$Z*.#l Entjchct 
ellen irtanak, agy mint, Úeodoretus GeUJitfi és tób-
hek*, álloatatoptnmindnyájanwegvaüya^ fogyat 
Chrifius Ifientégire nézve miude»út jelen vagyon, de 
az • tefte egy bizonyos btlybin rtkefmtikrbé. lkon *' 
mi vaBáfmk '&az buta fztme, Calvinus János elm! 

M pont.: 
A^lfieui mindenhatóság eláltat-álla-

tozáihan a' fápiffákat mmjegiti, 

AUguft. Encbir.cap. A Giflm DcBtri 
?Í.Nit]uttwmvt- ./Jk Mert nem-is egyéb 

ratitntb áliui vtcAtur a- okon. hivattatik bi-
r»nit<itcm,mfiiji»aqmc- lüoyá:#^ mindenható-
gHidvult fouji.titcvtliítf naki banem hogy va. 
u cujHfijuam muurte, lamit akar meg-cselê  
U.uMutmm^nnwim- kedh«ú,ís hogy a'roie-
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melhekmint egy Kepei a\ Ifién láthatat-
lan kegyelmének, és az} vilagoftan élőnk-
ben adgyák; hanem hogy azok egyfzerf-
mind ki- adójelei-is a'jedzett valóságnac 
és dolognak, (2) Azttanittyák, hogy 
£1kenyér*' Chrifiu/nak az^a' valóságos 

*'tejie,a'mclya;kg^tfánmiérettünkha-
Iáira adatott, es «• bor a' Cbriftufnakaz a' 

'• •valóságos Dere, tf mely mi érettünk ií-
* ontatott, bizonyítván ezt ónnón maga 
i azigafságnakfája, Matth.z6.v.z6.2g. 
' Mare.14. v. 22.24. Luc. 22. v. \9.20. 
i fC0r.11.24.*fi. (i) 4st tanittyákj 

hogy cf hívek,azjlrvacsorában, bűnök 
" bocsanatiyára, a'mint a' meg-nevezett 

helyeken Idvezjtónkmága tanitáfatar-
tya, cC Chriftus valóságos te/lét es va-
lóságos veret véfzjk• ( f ) Azt-is tanit-
tyák, hogy a' meg.fiegett kenyér a' mi U-
rmkjefisChriftus tefiénekvelúnkvalá 
kózósúléfe, és a' hálá-adájnakpohára a-
v.igy a'meg-fenteit bor a' Jéfus Chriftus 
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111. P 0 NT. i f i 
gitmntmtiel Jimpliciitr íúlgáltatá><íban,nemazt 

fcudo, (áfUKmimflrm- Jéfus Chriftiü, a'mili-
dc. iun hcifacimt, quod runk és Iftenünk el 41-
Jifuí CtriBas Vminm dozatnak fzerzóje és do-
& Deus nofltr, ftcnfuii ítora cielekedett és tani-
Ijítjni AÍICIQJ & aofyrfe- toa. Ifmit. Moft nebc-
íit&dticMt. ltem Epift. zebb él kegyetlenebb 
J6. ad píebem Tibarita- harci közelget, "melyre 
mm. Gravuritam&fc romolhatatlan hittel és 
rocior fingna iitmmtt, ad vaflag erővel kell aX 
qmmfide incmupli » Chjiflwsvitéjinecónoőil 
•uirtute rabufta ptrare fi magokatkéliiteni, meg-. 
debtnt miütet Cliriíli, íöar gondolván azt; bog; ,'ik 
pdtrantes idcnco[e qm- napoként azért iílik a' 
tidie calictm fiwgvimi Chriflus vérinek pohi-
chrifti lihrt, M pofiim rit, hogy ók-ii ki-6nr-
& ipf, propier Chrifium hefiéka'ChrUtósértaiA 
(tngvimmfmdire. ' vétekét. 

Negyedik Száz, 
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xit, dtfcipulorttm pedes költ, edgyenként a' ta-
Dominus mivtirforumlÁ- nitványok lábait az Ur, 
>ic, dtbinc dd menfamre- mind meg-mofta, innét 
gnffHS, orainát facrifici• az aíztalhoi meg-térvéo 
ttm corporis & fungvinit az ó tefte ét vére áldó-
[tíiiftorfnm panem, feor- zattyát rendeli, kölőa-
fum tradeKS & vinum, adván a» kenyeret, kötón 

Theofophíae libr. g. cap. Régen a' k&z nép mind 
undecimo. Olim laici a'két fzio alatt edgyesúl 
communiuléit fub útra- valá, a* mely mindazál-
que Jpecie, quod tamtri tal cl-tóröltctetr. 

Alphoníus de Caftro Jllpbenfus de Caftr*» 
inhac ipfaControverfia. Hogy el-hidsyük, hogy 

tra Evantelicam infiitü- fcérzés felien, hogy aiUr-
tionem, Eucharifiiamfuh vacsora két fzin alatt má-
utrtquc sfecie aliis, etittm foknak tnég-a' Laicufok. 
Laicts porrigere, quod nak k5z oépock-if,iól-
firttííjfimefatemfir. Nam gáltafsék-ki, a'méTtyef 
olim per multa ftcula ftc álhatatofan megvallunk.' 
tpudomnts Catholicosufi- Mert régen íokfeáz efz-





chridii cap. 10. Fatemur tctett vólt-eí. Eccbiu 

- s a s S a s w 



11 



E S S 5 



ám# 
a e ^ S t t f e S É í 





mSm 
^ í r r i í E s r s ü z 

S S S i S E S 





SiPsüs 
lf. P O N 7. 

teteitfient Vacs 





U K t # * 
•aló piSkilás' A' mi nagyobb nem itallyft *« 
n̂oodani, a' (zent írás nyilván való bizonysági eU 

Jen, hogy ferami Ifteoi parancsolattal nem kente* 
rit tetnek a'hivek a,' kétfzinnek ( a'mint ók fzóU 
nak ) az az, a' kenyérnek és bornak vételére. Só* 
átok alá vetik mind azokat, valakik a* (zent írás, 
ipellett meg-maradván azt hifiik .hogy azrkét i?|n 
alatt, az az, kenyérrel és borral kell fzúkséfcesképw 
pen a' halgatóknak venni. Coocil. Trideot.S< ÖT. , 

Cao. i. a. Si quis dixmv3cD.eipr»cep'o, veÍ 
»eccflitíitefaltttis, o<nne? & fin. ufoí C.irilU fidHet 
utratnque fprciem fanA lRmi Euchatiftae iacra-
cnenti (umere d b̂ re, Anathema fit. Siquv dk . 

'X-n.t, (anófejm Ecclefiam Ca'holicam no.i juftif 
c-' ufisác rationibus addi/£t<rn fuiffe, ur Lr.icos at-
qus etiam Clericos non conficientes, fub p.aois tan-
tummodofp.scii?communicaret, a*t in eo frrafle, 
Anathema fir. Az az .• Ha k*monddnd»)*. fogy 

' Iften y trAnci*latlydbbl vagy az idyefs'egre való jzik; 
séghól a' Chrjílus minden kivernek* a' fzent séges íi-
tUmentom VacsorJjdt mind {ét fzinbm kfH verni* 
u4tt>k légyen, NöIZfl fzegény Évangeliftafc és A-
poftolok tartozzatok? HA kJ monddtidgya, hogy 
a'Jz.ent CatboliuEccltfiA /értik *» IW.maj Papár fy. 
nattyával egyben) nem igaz $ktul és tekintt/rú1 fi- ' 
(eUetttt, hogy / kg*, w'p. V *i»k *'• ?fp?kk*k*' Misét 

»'k> avagy fogy Mm vétett v,óbt*> Att\légjen, 
(4) Nem olvaffuk fohuJU* egek & nt lrá(b̂ n% °̂gy,éde* idveatópk %t vacsora Jsi-fzóigálta? 



®ssi mmm 





r. * o p t: *7? 
fcanetn *&&& A ' Pap Ugy va-
gyon ugyan, hogy ez igéket, Wgyétekjgjítek el-
Fzokta a'rniíe ki-iólgáltatáskor mondani, de néni 
á* kóftegntkj hanem csak a'kenyérre vagy oftyáfai 
Egyébiránt ha ez igéket, vegyétek <gjh*k. á fc&fség* 
nek mödanáj és néki á kenyeret neadná,ároint hogj 
nem-is adgya tehát a köfséget csak ttieg-csúfolná. 

(10) A' mi édes Idvezitőnk azt a' mi a' pöhár«j 
kan vált hivja 66lótőkének gyümölcsének, MUtth, 
%6, v.»9. Nint ifzom tébbé e' fzblotfack, gjvrnilcsi-
tol. Do a* Pápáfok azt tanitryák, hogy a* meg-ál-

bor, hanem a'ChrithisVéreí ét hogy ott a' Chrfc 
ftufnak nem csak valóságos vére légyen jelen, ha-
nem egyfzerfmind teftes' lelke Iftenségével egybe, 
és hogy annak a' pohárban lévő bornak mindenik 
csepje alatt a' Ghriftafnak telíyes magáfságű egélzf 
wafitn c d g y e.? > ireelemm«i « r 

állattyák, hogy a' mikor Idvezitőnk a' kenyeret" 
vőtte, aít akkot meg-is áldotta. De a' Pápáfők 
értllme fzerint az Ur Jéfusa' kenyeret meg netíú 
áldotta. Meít ők azt állattyák és tanittyák, hogy 
az Ur Jéfus a* kenyér állattyát el-rontotta és femtni-
yfé töt te. íriimár pedig a' mit el röntafzésfémmi-
vé téfzífz sít meg neroáidod. 

(ti) Az Ur Jéfus femmi csontot, fe (kenteknek 
ereklyéit marad ványit a' fzent afztal alá nem tött s 
nem-is kért azoknak a' fenteknek, kiknek ereklyéi 
Vagy maradványi a* §cnt afztal alá tétsttek volna/ 
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2K t O NT. 
nofnak, Péternek, Pálnak, és minden Szenteknek, 
a* Chriftüft a' kitül vagyon a' mj bűneinknek- bo-
csánat tya és el-mosáia, íjoh. i.j. ki-rekeíztvéo-. 
Nitks ennek osak árnyékais az Ur ízerzésében. 

A' misében a' temjén meg-áldatik a' Mihály Arfe 
Angyal eíédezésére, Kériazon a'misés Papazlf-
tent, hogyparancsollyonaz Angyalnak , hogy az 
roeg-fzentelt oftyátó tőle vegye el és az égben vi-
gye-fel. Azt-is mondgya a* misét Pap, hogy 6 ea 
áldozatot téfzi a' §űz Mariának és Szenteknek ti$-
telerire. EUfordiuyaezaz Urvacsoráját .Hiízera 
az Urvacsora nem rendeltetett teremtetet állat tib-
tektire, hanem az Ur Jcfus hals'ának emlekezeti-
re, Micsoda ez egyéb hanem alSzenteket a'Ghri-; ftuíon íellyul emelni / ' ^ 

(#) AzUrJéius magát az ó íel-támadásának* 
menyben menésének emlekczetire a' Gent Vacso-
rában meg nem áldozta. De a' misés Pap a' Chri-
fiuftaz ó halálának,Xfel-támadásának, menybe me-

ez nemedgy ama' Chrillus áldozattyával, melyről 
6Ó11 az A poftól, Hebr. ?>v. a?. 

(ti) Azt mondgya ízent János 13. V 27, hogy 
az Úrvacsora kigólgáltatáfakor a* falattal edgy fitt az 
órdőg bé-ment Jüdáíban. Immár haa'mint a* Pá-
páfok tanittyák, a'Judás réfzt vótt az Ur vacsorád 
ban, tehát meg kell engedniekazt-is, hogya'Jéfus 
és az őrdóg edgyútt mantenek-bé J udáfba, a' mely 
képtelen dolog; holott nincsen femmi kózia ChrU 
mmk a'Beliállal, zCör,& y. «* ^ 
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gyon továbbá aranyas mife, laffu mife, hangos mi-
fes nagy mile, kicsiny tnifii vagyon Uáraz niifcj, 
Ffifpókimife; Fejérrel, verefíélís violaÉir.úvel 
fellett mife. Hol ezekoekaz Ur fierzésében fun-
damentoma vagy csak árnyéka-isi Nincs lobul. 
Konkolyok hát ezek, 

, (jO AzUrJéfuia'font Vacsorában a' halót, 
tikért nem könyörgött, fémárról hogy mi azo-

- Huivét előtt eső Nagy Pénteki mi lé-
ben a-kereknek képét fellő és csak egyedfii 1 ttent 
illető és néző tigtelettel tifztelik, illyen íokkall Ec-

4 kp'ÍMkfwj'rlckcl imídgjuk. Ugyan ott̂ . 
illyenamipbonatazaZifccH/frá" énekeltetik i Tu- , 
níveiec amdrfuk Uram. Sőt azon Antipboni-
ban vagyonSó a'kereSthez-it. Crux fidelis intet 
omaesarboruna nobilis.. Azaz; Húitgei k.<r>/& 
ki mindtn ílSfik, kitbtt tgyedüivaló nemes /i vtg). 
Sót a' mifés Pap a' Szentelt képének és azoknak e-
refelyéinek. maradványinak a" miiében fuítólgó 
áldozatot tévén a'kereknek térdet s'fejet hajcJ. 
Mert a'mint vagyon in Míflal; Román, deritibus 
celebtandiMiffani, a'MilésPapfaíta craci reve-
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alceriut necno vidcrepoífit. Az az-. Nem is lehet 
fen# bizonyos hitnetyizonyos voltával, ha ó valósa-

nem lehet sácramentom, á fiáig* ( érti a' miíés Papot) 
igyekezete nüknly a' más igyekezetétpedig fe»k> által 

Innét Vi. Adrianus nevű Római Pápa, az edgyö-
gyüeket, kik a" meg nem fzentelr oftyát imádgyák, 
mentegetvén, magát a* Conftantiai Conciliomhoz 
adgya. Se& jo.Suppos. z. fol.7. Quodlibet_. 
Quia tacité (igy §011) implicatur cooditio, fi coa-
iecratio fit rit? fa óta. Az az : Mert dlattombam bé-
retyfitetik, a? bÁval való értelem, tudni iüi\y ha <i 
meg- fzentelés belyeffen ment végben. 

Alább. Siíic.adoret; adorote, fituesChriftus. 
Az a z: Ha igy imádgya j imádlak tégedet, ha teChri-
fius vágy; mint ha mondaná Chriftus vágyé vagy 
nem ; akar mint légyen, itoádlak tégédet ha Chri-
ftus vagy, Annak felette a'mifés Pap, mint ha-, 
minden tele volna órdSggel, éiázórdógók Ugrán-
doznának azoftya kórul, (erényen forgolódik: a' 
fok koréit hányáífal és rakja a' kereknek fánczár. 
Varáílás ez / Nem mondhattyák, hogy ezt az lir-
töl vótcék a' iont Pállal. Látod ember a' konkolyt. 

Q$) A* gent Vacsora a' Chriftufnak igaz és va-
lóságos emberi certnéfzetét tuladonic; ollyat a' 
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V. VON t. i j j 
Ijltmttk tulajdona, kell tifutlni a' tifetelitím ezt 
a'fzentsigtssácramtmmtt. 

Vaíquez Jefuita iib. i. deadorat. difp.y. cap. t. 
Humanitaijefu Chriffi & Euchariftia: abloluté di-
íumur adorari adoratione la(ris,cum umenpet 
accidenicuindivinitatecolantur. Azaz : A")ifit 
Chriftus embersége éi a' báláadás Sáiramentoma egf 
átallj ábatl mondatnak, lifzteltetm azzal £ lifatelettel, 
a-mellr aligaz JfisHrn^tulajiona, holott mindazál• 
talfélre bár ódáiképpen tiftítltttik m iflensíggtl. De 
hogy meg-tudhafliik, hogy a' kenyér íinéBek vagy 
miiiémfiségének, ugy mint, hofzfzaságáiiak,íe'lcf 
•égének, gómbelyegiégéoek, fejéiségéntk, dara-
bofságáoak, izinek-is kellefŝ c imádtatni a'Chrii- , 
ftuffal tdgyfilt, utánna Vett mindgyárt. Aeciden-
lia panis & vini cüm cxifta nt non propria .xiften-
tia, led exiftentia corporii fc fangvinisChrifti, op-
timfe poflunt fiául fub epndem cultunj adoratioi 
nii cadere, queroadmodum humanitas Chrifti< juk 
que divinita* eodetQ molu adorationis coluntuc*,' 
Az az: Holotta'ksnyirisbor mtiímiséginekmagá-
mt tulajdon litelek.*>ncsett hamm *• Cbrífias liftének, 
ét virituki'ttliben átanakj aiín beByeJfetttifzteUet-
bltuek azon egf tifltclettel, a* mkípfen hogy a, Cbtit 
fim emberiige és az í lfensége azan tifi.leletntk.in-
Mattjával tifzttlletmk. 

Vedd efzedbenember! Teraéfieti edgyeafiléf-
aek kell tehát ez iránt lenni a' kenyér g&mbelyeg-
•ége.fejériégc, 6ine,daraboliága', hoSíasága, mély-
«ége, Ééleísége ét éxe, s'a' Chúíius közötti merti-
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De a' mint Vafquez Jéfuita bizonyittya a' fzi-
hek és a'C hriftus igen fzorofs edgyesülés által, 16t« 
tenekegygyé; Imádni kell. hátChriftuffal ed-
gyutíá'Éiaekét-is. Konkoly ez! . , 

(4Í) Az Ur vacsora ném ifmér, tóbjéfus Chri-
fiuft egynél, ki az adtainál le-telepedvéa vótteaz 
kenyeret és bort,és azt még-áldváo az 6 emlekeze-
tire a' tanítványoknak adta: de a" Misének tőbG 
Chriftus Jéfüfra kell ki fokadni egynél. . Mivel a* 
nagy várofokban mikor, azlnnep napokon iJcéeJ 
meg-ízéotelt bftyáfc a'profoncib vagy proieflio já-
ráíban oive akadnak, egymáfra találkoznak, egy-
gyik a' maiiknak utat ád, ekkor edgyik jéfus a' ma-
iiknak eleiben mégyen, es edgyik a* máfik elótr* 
inégyen vagy ej- tér: Mert kettő áz oftya és azok 
áz oftyák egymáftul meg-kőidm bőztettek.. lm» 
már holott a'Chriftuínak az oftya kenyér ginével 
oly §orofs édgyefsége vagyon és edgyesöléfe minc 
az ő emberi terméfietivel, tehát mivel a* két oftyá 
nem edgy oftya } igy két Chriftus nem egy Chri-
fius léfzen, , -. 

(4?) Hogy az egéfz Uri vacsora az Ur Jefus 
Serzéfe c elégyen azt fenki fem mondhattya. De 
a' mife ajándéka vagy Iften eleiben való vitele, nem 
ez Ur Jéfus fzerzéfe i a'mint eztőnn&n magok az 
Jéfuiták meg-vallani kénSeríttetnek. Bsllarroi-
nus lib. 1»de miffa cap. 17. $. 5. Öblatio qu« fe-
^uityr confecrationem, ̂ d integritatem facrificü 
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198 11. R i N r V. 
¥*k*Ht N asy konkoly ez edgynek. )(» 

ScmazUr Jílus, fem áz Apoftolok azUrvaciO-
rával világi kincsgySjtófré nem éltének, km hogy 
ázt kíilsö kcreskedéírc fordittsák az Úrvacsora Oer. 
zésében óéra olvaűúk; de ma a' Pipálok a' miséből . 
nagy kereskedni, és kövér kutárságot indítanak , 
midőn a- misét kalmároknak, hajósoknak, parafa-
embereknek, s6t a'kurváknak-ii, ízentség török-
nek és egyebeknek pénzen el-adgyák és abbul kin-
Cset gyűjtenek. ' 
" ToletusCardinál. lib.de inftitut. Sacérdo-
tum cap. iy. igy 6011. SacerdotetE poHécoolecra-
re multos,copbinosp3nis & vinidoliunj. Azaz: 
ui' Pap meg-fzcHtelbttfok. K«sÁr ktnjmt itkorió hrt. 

ó értelmek Serint a' Cat 
bordóbort meg-fzentelhet 
kettőt'; sót tizet, bu6at, b 

mindazt Chriftus vérévé változtathattya. Sít azt 
tanittyak a'Pápifok.hogyhaa'.misés Pap Sinréo. 
el-íakadna-ii a' Római kictúl és bújúfsébájofsá s' 
órdóngolié válnék-is; mindazáltal o' hatalom nál-
lameg-maradna, hogy fok bort vérré változtathat-
na, a' nieilyet pálaczkokban és korsókban töltvén 
f éllyel el-árultathatna. 

VafquezJéfuitatoui.j.injpsrt.Thoma dilp.' 
171. cap. j, Ci'.mconlletliccrdoubus commiffani 



r. VON 7. i99" 
fuiffe poteftateraconfecrandi, int üt licet confecra, 
re velit-in malumufum,nemge;proveneficiis&ii» 
cantátionibus; tonfícratio eorum tffeífum ha'be-
rtr. Azaz: Holotmüvín wmm Imv <•. Pífjk" J1, 
hizdttafttá megfzet!tilé(nek>>at/tlma, ugj hgj ím- [P 
bírgonofi. végre akarja azt $tnte!ni, úgymint, mng 
aiKtlajts, ítetéfreciHvéUfrebájMjra, « ímig-
[icntetísekei-tn a' ytget, Es- igy az 6. értelmek 
§erint a' Chriftus a' bóvSi bájofóknak csúfságra t«-
tetib-kf, Kpokolyez. , 

Ennek periig a'hatalomnak ereje 6 nállokirmet 
fögg. Mivel azt állattyák, bogy míkora- Papi rend 
adatik valakinek, akkor bi-iórólhcKtien béllyeg 
rGttettk béannak lelkében, a' mellytt t-icg maga-n, 
a'Római Pápa onnét íemmi okért ki nem törölhet, 
mégha {intés Eretnekségben vagy hittűi fzaka-
dáíbanefnék-is. 

Bé-vőtt régula ez a' Pápátoknál, hogy ha a" mife , 
háromírt vagy négyért, ktkedgyűtt a' közönsé-
geiből téíik-lea" mife árrát,6ólgáltatódik-ki, an-. 
nyit nékik edgyenként.nem haínál, mintha azr* 
ki ki kfilSn kúlón magáért6ólgáltatná-lti. Emá-
nuel Sa Aphor, verbo Miffa. Simiffa pro multit 
offerretur, non tantundem fingulis prodf-flet, acfi . 
pro illis folis ofterretur. Az az ; H< 4' miftfokak? 

- ért(tílgáltatídtttk-ki, «"» annyit ba/ználna ttya* 
kint nekik., mint hi ciak.n">g«kí" kúl'n fiélgílt**, . 

Láfd-mcg1 erről ha tetőik Navarruft * Svareft B 
ToletuftésSeotuft. Nvilva ennek oka nem e-

K* 
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loi II. K í Nr v. 
az Ur Jífuft n élőknek & holtaknak bűn 
lóságoflin mfg-átdozzák. E* penig az ál 
roéfzároÜíTal tneg-óléflU iokott lenni, 
mer illyccazllr Jéfuílólfzereztetetr ic. 
la. Ugy vagyon ugyan, hogy a'Izem 

zatnak nevezi, sót az égéfz Illeni tifzcelet-ia ne-
veztethetik áldozat nevével. Hcbr. 13. v. if. ló-
Rom. 11. v.i. iPct. i.vj. Apoc.i. v.6. Ez ér-
telemben az Urvacsorát-is ftihatnók áldozatnak, és 
ha igy vennék a'pipálokjemmi villongáluok nem 
volna ez iránt véllek. De hogy valósigoffim él 

- tulajdonképpenazUrJéfufta'.Papok az élők él 
holtak bűnökért meg áldozzák, óllyék és fel-mé-
fzárollyák.e,-'-- »---

femmi világosokot és fa; 
iból a' Melchifedek 
hogy a'kenyeret 
i+.v. i8;deajindt 

Melchisédek a' kenyeret és bo 
' 'mnak eleiben és adta oékie. 

doff, el-lankatt, meg-éhexe 
evaló 6ólgákatmeg-enyhic8e, 
; nem pedig hogy lltennek 

hogy azzal az el íáradofF, el-lankatt, meg-éhexett 

Oilyan vólrez, a' c-inémfit málútr-i, féllyela' 

MánM jítutík, tgppmUU Vallyön áldoz. ^ 



aié i Nem; Igy Jud. 8. v. <5.6.15•. Mgyatokkér-
lek. valami kenyeret a' népnek, mely vagyon nyomóm-
ban, mert meg-f áradtak. Es mofidanakjí Sachot Fe-

lt tG." de on nem az áldozatra kivianya az ele-
. dele hqgy adnák j azért Melchisédek fem arra adta,1 

Hozzák továbbá eló a' Pápáfok, Malac. s . v. 
ii. a' hol az lir így 6611: Minden keljen jó Matti fü-

Jel áldoznak, nékem és tiftta ajándékul. 
De itt az Ur tefte áldozattyánek lemmi árnyéka 

Próféta az UjTeftamentomi állapotról é» abbaa 
a" pogányok hivataláról, hogy tudniillik , tovább 
az Ifteni tiiteletnem határoztatik-meg, csak a'Sidó 

ni fogják az iftent 
Hogy penig itt jo illatu föftót és áldozatott em-

leget a' Ppcféta, abban az időbea még a' térvény a-
latt lévén ugy alkalmaztatja az 8 befzédét a* nép-
hez,hogy azt a' nép meg-foghaffa} és az Óltáron és 
áldozatokon érti azt a'lelki Ifteni tiíteletet, a' mely 
léién az Uj Teftámfcntombao, a'mikor a' Chriftus 
által vég légén mind azokban az Ov Teftamen-

Marc, 13.10. Luc.24. v,̂ 7. Ephef.fcv.17 x8 
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ao 6 11. KSNtk 
a. Canon. Cleros. Hypodiaconi oblationes in tem-
plo domini a fidelibus íuícipiant,6c levitis íuperpö-
nendas áltáribusdeferant, Az az; A vice kap 1,4-
tiokegvházi fiólgák^az Ur templomában az ajándék^* x kata' bivektúl.el vegyék es viglity. Levitákba*. % 
hogy tegyék^ az. élürohra. , Micsoda értelemmel ne-
vezték penig a* régiók a'gent Vacsorák facrificiu ói-
nak áldozatna^abból meg-tetfzik, a' mikor ázt Eu-
chariftiának háládáfnak, hívják. Mert ők az Ur-
vacsorát háláadáinak és dícsiretnek, nem pedig 
bönnekel-t&rléiéne&áldözattyának tartották. A-
gofton Do&or ügy vagyon hogy bivjaazt,a'miá-
runknakáldozattyánakj lib. 9 confeff, cap. u, de 
a'mint ez urán annak hellyén világofíán meg-mu-í 



1 R E S Z. 
Á Páter értelméről éi első rendben tévő 

Szent Írásbeli erőfségetről. 
Így ertyükmár a' Refortnhtufok értelmet 
a^Urvacsorá titka felől-, lájfuk a' Pá-
ter ő kegyelme e^jrifamnakelső r'efiércj 

- •valófékletit-ü. 

A ' Tridentomi Sy- jT^Omlium Tridtml• 
natigy fióll: JÍÍ V_/ mmSeJf. i j. Iiu 

tibnMimig-áldilautin, éonfecrationem D. N. 
Valljuk a'mi Untuk Jíftú Jefum Cbciííum verua 
Chriflujt , igm isim it Duim attjuehominecô , 
trnlm, igazán valóíághf- vele, realucr ac fubttan-
fijis illat fentitaz ént- tialititer fub' fpecie illa. 
hitidólgik fzine alatt (a cumrerüm fenfibiliunu 
fo»ftrne\ és btmiak.) len- ( panú & ráii)contineri 
ni. Ifmet. Ka ki tagú- profitemur. Fráteret 
itándff! »• mi Urunk Jé• Cin l. f. t). Siquis ne-
faiChriJluJnikteJlít, vi- gaícrit in SS. Euchnr,. 
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Hontalannak és ártalmainak lenni állaítyák. Az 
lelki étel penig 6 nállok az, a' mellyel hit és fzere-
tet által a' Chriftuflal edgycsulünk, iivüaknek iá-
jával a' Chriftuft velzfzúk, Ebben csak a'jókat ét 
mélrókat állattyák rcfZesülni. Ezt akar magá-
oaffan «' Sácrauientomoo kivül, akar a' Sácramen-
tomban véceísék, mindenkor idvefségefnek lenni 
vallyáfc. Igy Lombar. lib. 4. fent. dift. p,lgy Lom-
öarüw Magyarázói is. £'Chriftus tefte és vére» 
lelki ételében, és ennek fzükséges voltában, mi Re-
formátusok a' Pápáfokkal meg- edgyezönk, hanem 
a* Sacrameütörni ételében vagyon kőztünk s' köl-
tők a' villongás. 

Hogy a' régi Atyákkal ez iránt a' Pápáfok meg 
nem edgyeznek megvetítik. (1) Mert Agofton-
Do6tor a* Sácratíientomi ételt ellenében veti az i-
gaz és valóságos ételnek, a' láthatott a' láthatatlan-
nak. Csak a' lelki ételt mondgya láthatatlannak, 
igaznak és valóságofnak: a'kik penig nem éfzik 
lelki-képpen» hanem csak Sácramentooú módon, 
tagadgya , hogy azok a' Chriftus teftéc igazán és 

hogy azok a'Chriíhuteftéry csak a" látható Sácra-

tünk Nec ISlidictndifmt mmúucare cerput Ckri-

fti. Azaz: Azok fem mondatnák enni a Chriftttt 
teftét, mivel nemű fzámláltatbAt»A(a' Chriftus tag-
jaihfizú Aug.lib. xi. deCivitDei cap. 25*. 
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peniglc az 6 tulajdő teftérezSácraméTŐnak fó Va-
lóságénak lenni állattyuk, a'mi#a'gerzé%& ígé-í 
jéból tanultuk» és ebből azoknak lelkekre a* kik 
tizeiéinek fzármaz ni mondgyuk mind azt a'lelki 
ajándékot, mellyel a' Chriftus titkos teltében meg-
tartatnak észóldellenek. Ds ezeket olly edgy-
máftól el-válafzthatatlannak tarcyuk, hogy min-
den valaki igazán és valóságoffan éízia' Cbriöus te-
liét, legyen az onnét §ármazand<5gyűmőlcsnek-is 
réfiefe a» órok életre, s A' mint Urunk tanitnttl., 
Joh. 6. v. s JT. Igy magyarázza ezt Agofton Do-
€lor-is a' közelebb elS-hozott helyben. 

(3) Azt állattyák a' Pápáfok hogy a' Chriftus 

nak éinefc alatt ugy elrejti magaf, hogy lem mi-
képpen ott lenni meg ne éreztéthefsék,s6t a mint 
Duraodus íóll s Loquendo d« oculo eorporali dir 
céndum eft, quod corpusChrifti in hoc facromefi-
to non videtur ab oculo, nec fuo, nec alieno. Az 
az 1 Szilván a'tefti faemról azt mondgyuk.* hogy a* 
Chriftus teft ét e Sácramcntomban fenki fam, még 4* 
Chriftusé magáié it nem láthattf*. Lib. 4. fent. dift. 
3 o. q 4. n. 5-. Honnét vótték ezt a'Pápáfofc vagy 
a'fjenc IráíbuJ vagy mellyik Atyából ? Konkoly ez. 

Azért hogy egyenefien a' villongó k érdélnek r lely moft én kőztem és a* Pátei kőzött forog, ve-
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i iS m. KiNTK 
ta. Jzfat hogy hegy tfzik. & facieates opfta cjm? 
isifzákyda* chriítxft, Nam&priusdix'rati e-
bmmlelki-miden, hifii go (ura p-inis vita:; qui 
fUnut ÍM, kivin i ten- venit ad oe, (ion elúrier, 
m is cstldtfdvín az ó & qui credit in tne, non 
muráit! mert elébb is fmstúmjíam i Quicre» 
rtváoit* UAU, én vagyok debaüt in cum Sc opera 
tóéíetnekkenyere, a'ki féiftibanmr ejus, hi po-
én boltim jS meg nem tabant fsngyinem. At-
éhezik, és a' kién ben- que hic v=rior eft Evan-
nemhilzeft, meg neüL, gelii lenfut,quia'alitere» 
fzomjuhozik fobá: a'lik di cato aut bibi íangvis 
kiJím^vaUSbennt, is Cbriftinonpoterat. Fu-
az. é cstitk'ditit tipku- itenim figiirata loculró 
la,az.tkififZák.vataazS Domini, ficutfe S«m»-
Hírit. Esez igazibb eV- ritana:,&incraceíitirc_> 
leim ez. Evangéliumnak., le dixit, quia fidera illiut 
mm egyibarám a' Chri- & falütem noftram firie-
fius tefiit rum ehetik vala bar. Sic Gloffatot in-
éi nz o virít r.em ihittyák telligit hoc Evangéli-
sta. Miveliz. Ur befzc- um, 2c Magnó: Augu-
dt ábrázoló vált. rt1 mint * íliruis, doctrina Sc vere-
Stmttitana Affat/fí^k és Cundiájuxta nobilis, cu-
W kire/lt fán-is mor.i- justanta glória eft,üt. 
py.l valic begy fzortíjitho- nullius laudibüs ciefcat, 
z.ik,,rneitamak}>iti< és a'- aut vituperatione rainir-
mi idvefsigunhjst fzomja- atúri quo- poftpöfito fi-
bizzavM. Igy érti ezt i\uis Wicleff, Rcckeia-
a Magyarán, igy dm' namqasftquitur.lucite-
Udmáunjalísfiemírm. neferij, ísniaiittBndaci; 
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Ezekbóla' Páter illyen conclufiokat csinál, (i) 
Hogy Sk nem csak hittel, hanem bizonnyala Chri. 
Ilus teftít teftfzerlnt vérzife. 

Kelelet. miis hittel és tettel járulunk az Urva. 
osorához. Hittel véfzfzúk a' Chrittus Valóságos él 
bilooyos tettét és vérét; tefti liánkai píoigaz & 
tettének és vérének jelét és pecsétét. Nincsené 
hát femmi külóoiség közöttünk i Igen-is vagyon 
az évés módgyában. Merték azt állattyák, hogy 
ez evésben a'CbriftusSzöz Mária méhéből fel-vett 
tetemeit,aí 6 tetemekkel, tettekkel meg.illetik; mi 
pedig azt, mint lelki konkolyt etóffen tagadgyuk. 

Kellé erre bizonyság! Bellarm, Lib. z. dcj 
Bsllarminus igy fzóll: Éufh. cap. 4. Cíua di. 
M'sátn á? yUjik t tiii ír cunt Patres corpora no. 
ficinhft d' Cbtiftm ttfií: lka ali corpore Chtifli, 
wltápUllatmmtmdgÁki nonintelliguntEuchari. 

..ilhítttlmsigm, « « , ftícipere ex conrschi 
imvéfzmk *• Círi/lm carnisviigquandam feu 
ti/le mcg-ileMW voltmi difpojitionero ad glbrio. 
ttitMf) jóct-nntáifl* famrerumaiooem&VK 
$íldög fel- támxdáfra és * tatn itntnortalem. Pero-
Ulhttatlm ihtn. Pero. nius Catdinalis Trafik * 



11. % ES Z. 1;, 
Pnomus Cardinal viíá- cont.eleffdeEuch:ar,p. 
gfiffabbanfagl i Edgyik. 844 8f». Orgánum u- •; 
fzerfzáw (vagyefztól) num quo acripicmif 
* mellyel tf Cbriftuft cxéí Cbriftumobjtaive&in-
is értelem fierintvefftk, telleSualitereftfides: el-

-Mkit, »' "rum wrő qua Chri-
mennyiben 4 CíriJIull »• ftum rea)itcr lumjroul. 
gjm.vdésíggdvéfifók,, eft os, & manducatio 
a'Jáj, ét 4 tejli Mionjos tum rao comaSu. cor-
meg4üetéffelvati,évh. ÍT- porali. Item. Cójpus 
mct. A cfoiftm ttflemin- Cbriíii, nos immcdwt 
ket minden íizhen vetés perfuíltn eBintiam con-
mjkűlaz i állottja (érint twgere: & id eft <JÜ((A 
mg ír,(avagy megillet) 80!fuftinemus. 
is ti, i mit mi t*m<n(. 

/Ez meg illetéfnek pedig Pipás EJraim hat m6& 

<0 Eii5 meg-illelcs; ispaÉtaUsbtli. Hogy a= 
Ckrittuiteftet tefti feájok, inyek, torkok, hafok, 
meg-tapafitalásával vegyék avagy veimi tanittsák, 
lrálom első könyvinek' eltS pontyában, ónnósv 
magok iráfibólbSvSnelő adtam,és majd alább i: 
ki-adóm. Valivon edgyezé ezaz Atyákkal >. Kim 

Amborus Dcflor igy AmbrofiusSerm. 58 in 
fóll: Meg ne tapafiHlf illud Chrilii ad Mariam 
engemet, mert nem men- -Magd. tom. j. Noli mc 
tem míg fel az jítyikcz.. tangeres nondum enim 
jízaz>miirt\ivin$enge- afeendi ad Patrem : Hoc. 
met illetni vij] taptfitií- eft, quid me continger« 



*;% » A n » » R 
KI, «t ki engem midin az cupis,qua:me dum intéf 
Ult'kíji'o^k.kbtkfre^, mmulüi qu«is, adbuc 
míg bogf a$ Atyához fel- ad Palrem afcendiffe non 
wentemelnem hifzed}Te* credis? Tibi iWum-. 
víkfA még fel nem men- afceadi.quiaapuj fidem 

A'kpfertéMnfekfitm. II- cbro. Easlb pofi. AÍQCB-
. * 6 . Fel-wem«' téjdog ditfeeatis Apoftotit; a-

jipoftolok/takj fel-ment»' fcendttbeatoPaulo, qui 
léldog Fáinak,,*'h} min- noi docuit quoniodo ia 
ifi megnnitott miképpen coqleftibui quxramm 
igxtfsák. í mennyeiekben Salyatorem.diíeni, quz 
*lúvázitótx mondván,*. feperfum Sapitê  ubi 
ifteüyek odafel vadnak a- Chriftus eft jddextram 
zokni íilcselk!dgjetek, a' Patris, 6c qu® furfunu 
hol 4 Chriftus. vagyon az* funt quasriw, non quz 
Jittyítukjpbjén,ésaz*- íupet tetraro, Ergojam 

ntma' fiUiekse. Azért tertj, necfecunditmcar. 
immár nem á'főld felett, nem Salratorem qumrê  
fem*főidben, fim tíftfit,- re debemm, fi volumus 

vízilót, ha meg akarjuk 'ingerefed fecundum 

mm az ifteni felségnek, ii- w . Ut dicamus cum A-
(tófiége fzerint. Hogy ezt poftolo, nunc auremfe-
mmdba]f«k.az ipojlollal, cuodum carnera noa no. 
mofi penig tefi fieriht nem vimuj Chriltum. Au-
ífmérj&k<? ChriJhtft. El. guftinus Comm. in Jo-
lene ez Agoftou Doftor- han traíW.iUa mulier, 
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.;+ 111. K l N r r. 
fztn ? Ciai.»nuk,iriljs m- fcendentem ! lic tamen 
gemet lenni, i minik ti. letangi voluit, &fictán. 
nekedlátfzom. NlMttgy giturabiisáquibuíbeni 
«;? engemet, M4i mtgne tangitur. 
tapafz engemet: mirt nem mentem még fel n 
Sltfáhei, Jemhti mégfri vem menüm, mert 
emétfcha el nem távoztam sl' f ldin Matt 
t,emtaptt[wállyaV4Uiítmiképpe»t4f4fr.t*ltuí 
4Z. Aljéhnfll mentet ? mind4iilt4t ttgj a\urt 
tipift*UKtm, h ugy tapafi,t4Ílják,4i€k ütet, 

_ «T''n,,unM=' 
íodik mód, tpellyet a' Pápáfok álfatnak, a' fogak 

.vagy ioyek altal való fifzreroccsolódáfa, rágála a' 
Chriftus teliének. Hogy ezt állafsák Iréfom eliö 
Könyvének elió pontyában eléggé meg-mutattam, 
és ezennel alíbb Bcrengarius vallásábólGtellyeL. 
a'Rámái Conciliucn.kénUsritcicbúl tSu. ujjob-
ban meg-vilígofitom, Igaz dolog ugyan, hogy 
•Chrifoftomus János az Urvaesorinak foggal Való 
rágadtatáfa fetol, írásában emlekezik.de mint ércie 
íérctskaztaz Atyák Agoílon DoAór igen (épen 
megmagyarázza 6 világ eleiben adgya: Augulli-

jthtípJ (ugymuod; _ , 
fiHl,nem*k.iráiÍAfiSgal. non ijui premit dente. 

(|) A' meg-illetéinek harmadik módgya, mel-
lysra" Chriflui teliének meg-érésében állatnak a' 
Pípiáfok vagyon le-nyelés áltál. Ez kóz8tt8k-it 
a' taiat magok Doébribol világofon kkstfí ik, uj, 



tik. Mert Lorinus Jéluita igy fzó'h 

illyen fikeres éí jól Sízve 

nyelhetné ? Ez meg-éve'i mondgya az Római Ec-
cléfiában fokáig fenn állott, míglen máfodik Mit-
lés Pápa (I) Lix, Romában Conciliomöe hír-, 
íletvén illyen formát ád-ki. 

Érzékenység állá ívta SenfualtFeredendoíc 
bf'ggolMg-ván, dentibusrerendo. 

A'mint ez Barom uiból, ki a' Rámái háznak egy 
nagy ofzlópavolt, ki-terfzik. 

KStfmega Cmitium Báron. Annál, roj> 
gSjtctik(ugpncmd)Mi- írntn. n. &c. Coocili-. 
fbdik Miklís Típa <á*tt noi Ronra celebratuou. I 
Símíím, et holott edgy eft, lub Nicolao fecundo 
Berengárius nevű Arcbi- generalesubi Bereogarii 

üátíísfláí tizenhárom prxfeateNicolao,&co-
rűjpikUclStt, vallaiÁt e- ram centum tredecim E-

- rls hilttl meg-eróflítc , ptfcopis, confeflionem-, 
mellyel, hitesNuátius dl- jutó jurando firma-
iái megiritf formába, íir.íjaa verbis cooceptij 
telyestmícshil, magaté- cumplenoconfilioerro-
vel^éiétmegutdU és ae remfuum detsftatui eft, 
^ímaibi„ilvMll,év,., fidemque etfaoltcanu 



mil,hogf rias ore íccorde profité-
mavt mtturtem, ör, nreeandemfidem ter 
mrilyti a! 7 ifzttleus Mik: nere, quam Kcoerabilis 
IÍSAIJJÍÍ ez. fzent Synat Páter Nicolmsj, & hic. 

-Mtümhu hogy mtg tar-. faiiSa fynodm' renen-
ttam; tudniillik; hogy n' dara tradidit,; panem Si 
kinyír ha bűt £ mtg fen- yitium poft confecratio-

titHéppmfirgateatik, tt- traftari, fratigi & gdeli. 
tettetik, >' bivek fogok Wtn deotibus atferi. Hoc 
Által meg-Mtetilí; £* juijuraodum & Nicolaa , 
ctkMs formáját Mikiit &,toto conqiltarecogni-
ísaltgiftCmciiiom tm, tum & approkatura an-
iont- meglátta éíjmalot« tea fuerat, quod Nicola-

npa Qlaf OrfiÁgnnk., .urbís Iri.liíc,fí,ií!î ,Gcr-
ű^lliámk, Német Ot- mani* & adquscajsquB 
fiágnak minden Váró- toca, quófams Bereoga-
ftita elkjtlde, is min- rii pirveoircpoiuit. 
ér,ívé valahová %:reno^ri»s bité el-mthetett vala. 

Eza' ic-irott formait- Decrer, de CODf. ditt, 
lyenképpeo eröfiitretett t. Ego Btaöigarius. Bul-
meg: t fihtpuk Bulli- la Pontificis ad perpem-
Umk.tmltk.eum. amrei memóriára, 

űe vailyon miciodís Concilioo ez? Meg. 
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111. R E S Z. 
MineműfiókkalftóllIften a^Uj Tefia.-

mentomi Sácramentomokban. 

H ififiúk ifmit igy fzóll a' Páter, f i ) Bog Iftn 
az. Eccléfiának fz&kjégct Sátumentomibati 

tsakttílajdon és nyilván valófzókkflfái ( non alle-
goricis & tropicis.) nem kúlSmbértelmüek^el és máfi 
FTDWKJ&U *' mint AZ. Ov TeftdmeMemUtt. 

FELELET. (I) Ki látott Ifténtül Eccléfiának a* 
datott olly Sácramentomöt, a' melly fsükséges nem 
Volna, holott Iftea mindent bizonyos végre csele-

(II) Mondgyátök ti azt Páter, de magatök íeau 
bibitek, hogy Iften az Úrvacsora Sácramentomá* 
mában csak tulajdon és nyilván való igékkel ióllott 
Volna, holott ldketek ifméretiíöl meg-gySzettet* 
vén itt egy néhány trojmfokar, máft jedzó ízókat, 
kénfzerittettek állatni és meg-eagedni. 

(i) Elió tröpűft, az az, raáftjedzo betűt, ea 6óes» 
kában, Edité, egyett^* állattok, Maldonatus Jé-
íiiitaigy fzóll de Sacraro. torávií p. / 44. 

fía tulajdonképpen afa- Si propric locjui véli* 
ránk fzéüani, ez. a' mon- mus propoíkio ilía falía 
dás, 4' Chriftuóteftétéfi* eft corpusChriűi mandu- . • 
Izu^háifsit. catüĉ . 

Ökat1 adgya Sairae- Sáimer. tora. g.traál'. 
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jtJző ílö-iii a' mellyel Syneoiachenak hívnak, te-
kcredik-ki. Igy magyarázza ezt Jaofenius Jéluj-
ta Concprd. Evaog. p. 91 o. 

(0. Öíódik írópultok vagyon ez igékben: Hl 
Tejlamentlim puhára. ]áufenim Jéfuita a'meg-
nevezett helyen igy Sóll: 

Nem túlajümkippin Non eft propria locutitt 
vaUfiíMfnak.n>iigaez, (nempecalix oovi tefta-
(íudniillik Dj teftannn- menti) quia lexÉvange-. 
tom pohara,) mrtazE- licarnEpiftolaadHebra;. 

Saimeton Jéíuita peniglen ezt igy világofitlya-
meg. Tom.j-.tracL if. 

tgyfzetfmind vagyon ez Simul ineít hí; veibit fi- • 
fiUfna nevek, ei-váltaz.- gura metonyroias, Jqua_t 
tat áfa fóliásának. mótigya, Téftamentum Novum_ . 
«' mmyihen Uj 1efta- dicitur, cum fit ejys lym- , 
menton>nt\moniatik,,hi>- bolüm. 
hit annak jelt. Igy magyarázza ezt Barradius 
Jéíuita-islib. ;. de Eucbar. rom. 4. cap. y. , 

(í) Hatodik tropuft mondotok lenni a' ki-óntéf-
nek igéjében. Cofterus jéfuita igy fzóll! Encbitj, . 
de íacrif. mid cap. 9. }. Ex quibuj, g 

. Ay Chfifiits az. f vére Chriftus peíveram fan-
Uzonpski íntéfe által va- gviniseftufionem rtvera 
lósággal mg Siettetett it occifus fűit & munuul, 
meg-kélt, midim a' kerefzt- cüm incruce pependit", 
fán fugiitt tl-vihfttat- faogvine a' corpore ipfo 

ván 0,3 ítpa-: 



bt»csakjtmak«'hxUl»tk. morris erat rep<efenu-
ibrátoláfavnlá- Vafquez tio. Vazquczin j.Tiioni. 
Jéfuita igy ir. En penig guaift. 78. art. j. dilp. 
fit! iüle^fiíille.bogr?l 199. cap. 1. Ego verő 
ige, moftadátik vagytirc exiftimo verbum DA-
tik,Kutánii-i»ittik,Ugf T U R. f«u F R A N SI. 
muftin,étik ki. f TUR, EFFUNDE. 
*datn*k.,'fotmíkÍIUAIT- TUR, EFFUN D1-
Igioz.fikké'tiniibbkfen-' T UR, quspoDuntur in 
vedéfre és kírcfzlrevitet- additaméntis formarutD, . 
itk, bogi fim tnmti Ut- multö melins ad paflio-
VMsoümg-tirmrtísbi-. nem&crucra referri, 
intésért, quam ad fraftionem & 

tffufionem Eucharifti*. 
Ezen értelemben mondgya Vafquez, hogy vól-

takTbebphila&us.Euthymius, Anlelmusés Chry-
foftomui. Okát adgya Vaíqueza* meg-nevezet« 
hdyen éneimének. 

Mert (úgymond) v̂ r- Quoniam non eft tffufía 
Bek ki-ontála az Urva- (angvinii in Eucbiriftia 
csorában nincsen áldozat permodum lacnficii.led 
tormán, hanem annak rep/sefentatio & figura il-
mutogatáfa és ábrázae- liui: incalice eniai Do-
tya: mert az Ur pohári- mini non feparatur fan-
ban a'vér a' Chriftus te, gvis a corpore Cbrifti, ac 
ftétűlelnem válaStatik, proindereipfaoonefFuu. 
és azokáert valáiággal ditmt,. 
iioímSutstik, 

m i 



II. R E S Z. MP 
(Víi) Hetedik tropuftvagymáftjedzóigét ta-

lál nak itt Pápás Uraim ex igében; Effanditm pro 
Efmdetur Enallege teaiporis. Moft kiöntetik». 
az az, ez űcán. A' minémöióllás formáján a' jelen 
való tétetik a'kóvetkezeadőjért Ezt állattya Jan* 
feoius Jéíuita az ókét tárfaival Salmeronnal és Sá? 
val.Janfen.Concord. Evang.p.gig. íjo. Salmef, 
tniCor. xi. Sa in Matth.aá. 

Mert egy keveri az ti- Quia paulo poft effun** 
ián kel vaU\ibatttni. Jan- dendus erat. Effundir 
íéniu*ugyan ott igy feóik tur p.ro futura effufionr 
Moft ki óntttik,*k«vetke' faélain cruce, ut comr 
zendo ki öntésért, mely lot muniter intelligitur. 
4 kwfrfán, tétetik, <*' mint khónségeffen éviik* 

(Vili) Nyólczadiktropuft vagy el-változtató ír 
géc a* kérdéíben forgó igék ben találták fel a' Pápá-
fok. Ez az élt tettem. 

A'Glofsájokban igy GloíTa Decret. de confe-
jrnak: Á mennyei Sácra- erat. dift. t. Gan. hoc eíi 
vtentom a'meÜybiz.onyof- Coelefte Sacrameniura_r, 
{anki'ibrÁz.ollra ö1 Chri- quod veie repiKÍentat̂  
jtusteftét, mondatik Cbri• Ghrifti carnsm, dipituc-, 
Jiffs teftének t de nem t'A- caroChrifti, fed. impro-
lajdonképpen. sl' honnét príé. Unde dicitur fuo 
jpondatî az ó fzokáfaf*- more, non rei veritate » 
%int, nem A',dolog led fignificante myfterio? 
tAnézve, hánem a' menr ut fit fenfus, vocatur cor-
ziyibm a' titkot jedzi: ugy pus Ghrifti, id eft, figak 
hogy ez. légjen értelme, hi- ficat. 
Vátt\Chnftnttefténekt MzAz.jfdzia'Ckifttti ttftfe. 



mm 
V; •»«>( jelem. Tho- Thwdontro. Dialóg. 

^ F r S S S S 



• M 
W # = = # . 

ssas? 

a t a s & s s w 



E S E 5 S 2 S 

, 4 ? ^ o«o., 



g ü S s g 

i l ü 
SBBBl 
SÜSS 



* s r * M K ÓNT v. 
el nem távolik, fem femmivé nem léfzen, íefö pe-
nig a kenyér helyét a' Chriftus tette el nem foglal-

(*) Haa'háláadáfnak pohara a' Chriftus véré-
vel való közösülésünk, vagy pedig olly Sacramen- ' 
tom, melynek ere je által tétetónk a' Chriftus vére-
ben réfzefsé, a' mint v i6. tartya; tehát az a' Pohác-
nyilván és tulajdonképpen a'Chriftus tefte nem le-
ízen. Mert más a' Chrifturvére, * más azzal való ,. 
réfzesölés, és fiagy kSz'oenvetés vagyon a' vér és 
czkőzök kozótt, raellyekkel a' Chriftus vére hat-
hatóságát és erejét el-nyerjük. Ittpenig fem a'ke-
nyerer;ftma' pohártnem mondgya Chriftus tetté-
nek és vérének, hanem tettével és vérével való ré-

(j) Ha it a'kenyereo és boron a'Chriftus tulaj-
don és valóságos tettét és vérét értyük, következik 
hogy minden Iftentelenek, valakik az Urvacsorá-
hoz járulnak, a'Chriftus titkos tettében edgyé le-
gyenek es hogy azok igaz s' elő tagjai az lír Ecclé-
fiajának a' melly képtelen dolog. 
; (4) A* melly kenytrr'51 monda tik 5 tCor. u.v. 
*4.. Ezazéntefiem, azonról mondatik ittis a' 17, ] 

ver,ben egy kenyér és egy tefi vagyunk, fokán. De.ott 
a'buzábclsötóttkenyér mondatik Cbriftus tetté-
nek. Itt*is hát. Es ha it a' kényét mi tettünké , 
kik fokán egy kenyérnek modatunk, által nem ál-
Jatozik, tehát ott fem. Ki fognak itt a' Jéfuiták. 
Bsllarminusigy akarja magát ebbül ki-fejteni. 

AZUrvmora w Bellarrainui in traél. da 
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»«4. m- K S » X r. 
ezzel ellenkezőt állata és adaki törvény alatt. Igy 
fzóll! Stff, 15, 

Holott f viUgH*k.»'- Cilin in nonnultu 
, melf rífaibtn, némelyek. mundiparttbus qaidatn 

vakmerikíptenAamexjik temeraric afferere prifu-
hnfafr- mant.populumehrittia. 

népnek,* hiUaiisSáirt- nocn debcreSacraoiemü 
nxntomít, 4' Euchariftiae 'lib utraqus 
iornákntind kit ftÁnt íd*t panií&vioifpecie fwici. 
ifUwmi&c. pere&C, 

Hallod világ, e' fzent, Synat vakmerőségnek 
mondgya a'Cbrifluíl követni ét néki engedni! 
$Iézd-meg mit vét utánna: 

Jl' kik '»'l ittlkóivt Pertinacitcr aíirentei 
*>«/? eíenhenvalít kivit- oppofitum, tanquan̂ . 
•uk.,mim Enmkfkmig- bsereticos arcendos & 

is igen graviter pumendot. 
megiiSntetteJfenek. 

iíinét Cofteruspag. 41. a' Seat Iraft nevezi bSlt 
betfineki Baile, cootrov. 6. & 8, i w mt-

• fttmtk, Canus, lib í. csp. 8- >»'£ Mit M 4 ugy 
bogy méltán,reijpkillyéls tpa lrenxus ama' pana, 

Mik}ra 'fie»t Irisííi fcenams lib. i.cap. *, 
flMemk, mnakvÁiAisír Om ex feripturis argu-

igdZ vétna, es nem vílna tionem vertuntur, qua& 
tníltcsígj.és mintha eb nonvstéhabeanr.neqiie 
bM «igifságot azokftl fint ex authoritatCj. & 
tffmMíMk, quiaaonpofiittxbilin-
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i68. III. KÍNTJX. 
fireflen nem adta, hanem bor vólt benne. Itt a-
zérc vagyon metonymia és íynecdoche. A' Te-
ftámentam tétetik az 6 végső akarastyának efckŐ-
zéjért. Mewonymia vagyon hat ht-h és Synec-

doche ez. A' íitk bocsánaty az egéfz váltság dol-
gáért. Synecdocbe ei-is. 

Nem hadgyuk hát mi el az Iráfnak tulajdon ér-
telmér, fem más nem tulajdon értelemre által nem 
viSSök; hanem azt tanittyuk, hogy más az igék-

nyiben azokból axióma, az az, tellye* hiteles mon-
dás formáka tik, Tellycs mondás már ez, ha igy 
toMük-ki: fívcejl corftíi meutn Ez az. én tefiem. 
Ha ezt fcerded mintércsök, tudd-meg Páter, hogy 
fenki kózzőlíunk nem hifii, lem állattya, hogy itr* 
Idvezitőnk csak £ 
gyei met értet vél 
künk ez alatt adnuieni»«.; 
mondád ugy érty&k, a'tnii 
ról tanultuk. 

TcrtijJliaouí ezt igy 
magya-rázza. Ez az én adv. Marcion. cap. 40. 
tcjletn, az az, 4Z. én teliem Hoc eft corpus meum, 
ábrázattya. Agofton Do- id eíhhiq panis eft figura 
&or. £* kenj érn'eminé- corporis mei. Augufti-

mauz e* tejlemnek Sá- ftum. Hic panss fecunr 

t̂ eorpus meijmífift eaknÍMoientá corporis mei. 





A' mi azokat illeti, a' Pap a* Mife Canooábol 
vagy forraltából azokat a* Cottlecratio vagy meg-
fzenteléskor igy mondgya-el: 

Mer ez. áz én teflem, Á Hot eft enim corpus rae-

JSt 4' pohár az.én véreni- ditur. HiCeftcalix fan-
nekj t*j és érőkké való, tef- gvinii mel, noví & aeter-
samentomnak,, hitnek tit- ni teftamenti, myfteri-
kánakpohára, a mely ti é- üm fidei, qui pro vobisŐc 
vettetek és fokaiért ki inti- pro tcultii effúodeiur ia 
tikJiúnSknek bótsiniityitd. remiflioné peccatorum. 

Azt tartyák közSnségeffen hogy mind ezek az i-
gék a' confecraíionak vagy még-fzehteléfnek for-
májának valóságára tartóinak, Úgyhogy ha vala-
mely igécske ebben vagy meg-változik vagy elha-
gyatik, tehát vagy nem lótt-meg a' (confecratio,) 
fenteié;, vagy nem helyeflen lőtt: innét ezeketr 
meg-fientel6 igéknek hívják; Itt három dolgon* 

— v —nfecratio) meg-fzentelés formájára.,. 
Immár nem keveffé villongotok rajta; ha amaz 
formátándk igéjével lé§ené-megá confecratio, vagy 
ez Lombarduséval. Mert azt mondgyátok, hogy 
UttMikysgJ az. Etclejía cseleke fz*K nem jól mikor meg 
(zenteli, vagy Lombardus fóH hámi fan. Némellyik-
tek á' Mife Canocábao le tótt formata mell? áll 
Lombárdus ellent némellyiktek mind a* két formát 
jpváhadgya Bonavcnmra azt tartya, meliui eíTe 
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raitis IdvezitÓnknck el-fordittyátok. Mert mind 
Sz: Lukács s'mind Sz Pál igy téisile. E'pohár üjTefta~ 
mentőm tttn vérem által A' tiFortaátátokba penig 
igy vagyon: Hic eft calix fangvinis mei novi Tefta-
meati. Ez aZ én véremnek, az. «/ Teíidmentemnak 
poháré Nincsen penig fohul fe a' Deák Bibliá-
ban, íe a' ient betűben a' Görögben a' ( Calix fan-
gvinis) vérnek pohár a. Éppen el-fordittyátok ér-
telmérjde rocg-is foldozzátok e' fzerzés igéjét .̂ 
Mert Idvezitőnk Savaiban ez igék nem találtatnak, 
(asrerni&myfterium fidei.) örökkévalóét hitnek, 
titkot. Mely fiókát ide ki toldozott és foldozott 
még m'agatok fem tudgyátok- Ez Iften ellen va= 
gyon, Dfut. 12, v. 5 «. Semmit hozzá ntdgyfe heti' 
ne el ne vegf+ Konkoly van hát ide elegyítve. 

(iV) Ha mit akarnátok ezt kellene a' Sí: Iráf-
ból meg-muíatnotok, hogy ez igéknek, Ez> az. én 

el-mondái a ereje által, a' kenyér Chriftus teftévé cs 
a' poi# az 6 vérévé állattyok fzerint által változ-

fzent írásbéli helyet hozhatnátok eló; de még csak 
árnyékát-is fohul az egéízéent írásban nem talál-

láthattok. £zt cselekedjétek az én emlekenetemre. 
Azért jele# tulajdonképpen való magyarázaté* a* 
tiétek. Ez azentefttm. Az az, ez igéknek aB Pap-
tul való el-mondáfa ereje által, a' kenyérnek kenye-
ri tulajdon állattya, valósága, tulajdonképpen az 
egéfz Chriftufsá, nem csak teftévé, hanem emberi 
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FELELET. Meg-bociáfTon a* jó Uram, de micso-
da ez, hanem gyermeki játék? ott vagyon az Urva-
csorában nagysága, az az, fzélefsége, mélysége, má-
gafsága és minden tulajdonsága a* Chriftulnaje, s' 
még-is nincsen ott helyben álláfa.Ctuffa? Vadnak 
(úgymond ugyan ott) partei extra partes, az az, egf. 
májlul meg-külomb'ozUtttt és[dp rendben egymásk* 

wincsen ttt valami helyben hylso helihcztetéfe v*gy 

Kilátott, ki hallott, valaha ollyan valóságosé* 
tulajdon emberi teftet a' mely légyen valahol, és ott 
a' hol jelen vagyon helyet ne íóglallyon ? Hifzem 
teft fzerint valahol jelen lenni annyit téfzen mint 
ott helyét foglalni. 

Nyilván innét ki-tetízik, hogy Pápifta Uraim a 
ízerzés igéjében és igy az Urvaciorában-is, nem a* 
Chriftus valóságos és terraéfzeti teftét állattyák 
lenni, hanem valami valóság nélkül való fündéres 
teftet. Ide járul az-is a' mit Bellarminus, lib. i. de 
Euch. cap. í. a' Chriftus tefte jelen léte felól mond ; 
Non per modum corporuin, fedpermodum fpiri-
tuum. Azaz; jele» vagyon, vem ugy k mint a' /e-
flekfoktak jelen len»i> hanem *' mint a' lelkek• 

FELELET. Jeles dolog .'igy a* Chriftus te f t^ 
nem valóságos emberi teft, hanem lélek léfzen 

NB. Látódé édes Páterem, csak ez négy ízóci-
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kin: Heceftcorpus maim, azaz, El ti hufitmi 
mennyi felé Sakadtofcegymásüftókét mintczibál-
lyátok, mely lofc értelmét tanyátok. Bár ezek-
nek öfzve hordásában forgolódott válna inkább 
Clsudius Saiocbs Atyátok, hogy fem mint 8+, ha-
ingságot fog méltatlan reánk í D@ talám azt mon-
dod, hogy csak a' mágyarizatban vagyon kőztetek 
4' villongás, a" dologban penig fzép edgyefleg. 

•FÉLÉEET. Ha a'dologra nézve egymás feózt-, 
meg-edgyeztek, mién kelletik ennyire edgyitek-
nek a' máitok magyatázattyát Sldóklemí Láfd 
Düéi jridat a" raeg-nevezett helyűken, z. Val-
ljon mind edgyé, fubftamía in generáli, individu-

corpus Chtifti, prolatio verboi-om, az az, «' kii va-
lísig, »' bajJoii mifrifiothdtdtUMÁg, Mtl, t kf-
»)tr dlíftti, * Cbri/Sm ttfie í j «, igéi. ki-mnJdfd, i 
mellyek kózzül rutul Dcct,rítok egymáíTal czi-
vádváo, ki edgyiket í ki roáfikat a' mutató igivel ki 
fejeztetni akarja f Edgyé, Eft.erit.continetut,, 
tranfamtamr, azaz, 4',lifyti, lernt vagym, íUal-
vált'jzjli? Edgyc í Chriftus valóságos tefte a'tnely-
nekiaennyifége.az az magafsága, faofzfzaságsu, 
fzélefsége, mélysége vagyon s" bizonyos helyben, 
rekefztetets ifmét,corpus nonquantum, indimen-
ftttn, inextenfiitn, non firaatum loco, al az, az oly 
íeft, melynek nagysága, fséhfsége ki-terjedéle nin-
csen és a' mely femmi bizonyai helyet nem foglal? 
Koránt fem. Azért a'dologra nézve-is egymálTal 
«z iráat békéfek nem vtdtok. 
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MI. R S S Z. 307 
ki-jő, hogy az Ecclefia általváltozik vagy illato-
zik a' Chiftus teftévé. 

(V) iGor. 11, EzéK én teftetn, 4' mtly ti érette-
te&dátik* Matih 26. v.»8. Ez át én vérem ttj fSvtt-
signek.. vére, a' mellj fiakért £intett^ bM\ boesd-

1. Az a' teft a' mely a' kere§t-fan valóiágoskép-
pea mi érettünk adatot ollyan vólc a' mely mindé-
nefctúl kik arra néztenek megláttathatott,tapa§tal-
tathatotr, fzenvedhetett ét csak egyhelyben rekeg-
tetett. De efféle teft az Úrvacsora Sáeramentomá-
laan a'kenyérnek és bornak ízine alatt nincsen̂  
femmi, tudniilik.a' mely látható, tapafitalható ét 
Senyvedhető volna, 

a. Az a'vér a' mely mi érettünk a' kereiztfán 
ki-őntetett, minek előtte ki-őntetnék az erekben 
volt a' teftben.és az 6 nemében ki öntetvén akar-
kitöl-is meg-láttathatott. De a' melly az Urva-
cora poharában vagyon nincsen az erekben a' teft-

nem fzenvedett, tehát fzukiégesképpen á követke-
zik, hogy Urunk Jéfus e'fzavaiban, ez az én tejlem, 
értette nem az ő éüz Mária méhéből fel vöt valósá-

az ó Sácramentomi teftet: Es igy ez igékben-^ 

m a' Sácramen-
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tom» hanem a* Chriftus tefte adalék mi etettünk ; 

kakcrt bűnök bocsánattyára, hanem a' Chriftus va-
lóiágos vérea'kerefítfáa, melynek e' pohár Sácra-

4, "Ugy SnteBttkí az Uryacsorána1 Cbriftus 
vére mi érettünk, a' mint adatott a' halálra. D« 
valósággal a' vacsorán halálra érettünk nem adatot,. 
hanem csak aa ó mi érettünk halálra adááó tefte Sá-

Igy Wlazó vérér &1-
TSZ 

ban való tenyér, a' mintjele a'Chriftus tettének 
mondatik Chriftus tefiéaek. Azért. 

-Alé!s6;ága«8g-í«fíita,példáViből.!Igyakor-
nyul-taetélkedés mondatikfrigynek, mert jele és 
pscséttye a'frigynek Gen. 17. v. 10. (1. Rom.4.v. 
li. A'köSikía,Chriftufnaki 1 Cor.>10.41 A'János, 
Illyélnek. Marc, 9: v. íj. A1 Sent Lélek, galambnak 
Luc. j.V.ií. A'frigyláda, Uroak.Num.wj.v.jf. 

A' máCkága ez oróílegni-k igaz. (0 Meif^ 
iCor. 11. a'< anfccratiovagy .rncgfientelesután-
it egynéhánykor mondatikkenyécnefci v. 16.27. 
%S: (1) Mert álon Chriflus a' ki itt a' kenyered 

'mi magyarázatunknak igaz voltát által-
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bea: Heb.ii. v.t. A' hol á hitoek terméljetit le-raj-
zolván nevezi azt v7ro<s-ams-na\ az az, meg-fenek-
lett meg-ÁBopodáfnak mellyel a* hitnek jelenti az A-
poftol mind rrói * wmdbizonyot voltát; mikor pe-
digugyan ott mondgya azt rSv i (ZAtfopewy , 
az az, azjokenak*' mefyk,ntm lámtaiki azt fejezi-
kj azzal,hogy a'hit nem nyilvánvaló vagy által látfié 
hitet adás. i<Zor%. v.i&. Moft látunk t$kir és ha-
mályos beftéd által. Ide való a mit ott a" hitnek 
meg-fíúnéfe és ki-ürefsuléfe felől mond , a' mely lé-
fze* az ór.*?k életben* Mivelazórtmondgya otr" 
a' hitet ki uríffedni é̂  nem el̂ végezodnivagy tfir 
kélletefeégre meni, minta'fzeretetet, mert az vala-
mi fogyatkozáft.úgymint, homályt és nem nyil-
vánvalóságot vifet magában. 

Ide való Agafton Do&ornak ama' mondáfa ét 
magyarázettya Idvezitőnk amaz Savira, johan. 14 
El-tr.égyek hogy helyet kegktsek néktek. 

Mennyen-el, az Ur > Auguft, in Jóban 14. 
hogy Myet kéfzitstsen, EatDorninusurparetlo-
mennyen el hogy láfsák 0- cum; eat ut videatur; ia-
tet ; rejcse el magát hogy teat ut credatur. 
bidqyék. étet. 

Azért innét ellenvetéfedre meg-félelek ; azt«> 
mondom, hogya'htt mondatik annak a' mellyen, 
nemlát(? biteladásának; nem azért,mint ha azo-
k»f a' melíyeket hifzüok tsllyeíiéggel nem láthat-
nók, hanem hogy a' mennyiben azokat hiízfzük , 
nem vefznek az ó fuodamentomoktul nyilván va-
lóságot. Ugyan-is ez a'hit és tudomány kózStt 
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IV- R B S z. |»f 
Bar. meg-tartatik, Ncmellyek azt mondák hogy e 
változás fit conftitutiva, az az, helybeztetó, a' men-
nyiben itt ujjabb bé-vitelt vágyon a' Chriftus tetté-
nek a' kinek alatt, a'kenyérnek állati meg-fzünésc-
fiek edgyúct való jelentésével. 

Némellyek penig azt tartyák, hogy légyen Unt. 

ben a'Cbriftus tettének és vérének állattya a* ke-
nyér és bor minémuségével edgyesöl, c« azokar-
ugy mint fzerzfi ok tanya és oltalmazza. Dee-
zek-is bafonló vagy még nagyobb örvényben ef-
nek-bé a'felsóknél. Mert valahol valami meg-
tartatik vagy edgyesúl, hogy ott az előtt már csi-
nálva légyen vagy oda vitetve» fzfikséges. Láfd 
e'Hiftoriat ama' híres Svavis Péter Polanus Pápás 
Hiftoricuínál ad Concil. Trident. in doélrinâ  
Tranfubftantiationis. 

(z) Ha e'módnak az Iften vólna fzerzS oka és 
bizonysága, a'fzent írásból kellene tudni, de még 
csakárnyékozáfa-is nem találtatik fohul. 

(t) Azt mondod; A' ki midin meg mivelheti 
4zt\at a' mellyek ninesmk.• mién ntm ttrjtfuhttné-
ki azokat 4' mellytk vadnak*. 

FELELET, Nincs kérdésben Iften mit cseleked-
hetik, hanem cselekedni mit akar, Hol igirte If-
ten a' fzent Iráfban aző tettének e'ki-ízélefitésér* 
hogy az égben úllySn, még-is ide alá a' fóld&n az 
oftjában magát ki-terjeíztvén légyen ? 

(*) Ez igy nem által-állatozás, hanem hely vál-
toztatás vagy fzurzes lenne. 



Máfuit. Az ,mb„ „St Aug.traS. injobaa. 
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fom £1*6 K. 9-dik Pontyában derékéi felei Pápái 
Do&oritokból, hogy ott Idvezitőnk az Úrvacso-
ra Sácraméntomáról nem 5611 * melyre fem mit fem 
felelél. Meg-bizonyitám Máfodik Pius nevö Pá-
Pád Iráfiból-is. Ha Donoraidnak nem hifzéfif» 

(i) Idvezitőnk e' fzókat fok idővel íenvedcié-
nek előtte mondotta, azért nem nézhetett az által, 
állatozáfra, mivel még a' vacsora fem volt. Ofz-
tán nem-is lehet itt a' vacsora felől való ígéret, a' 
mint némellyiktek vélekedik; mert a' Chriftus §011 
az ó tettéről, nem ugy mint a' mely a' meg-áldát 
által lenne jövendőben étellé; hanem ugy minta* 
mely már létei Serint, valóságos étel volt. Az én 
lejlem valóságos étel és az én vérem valóságos ital. 

(3) Arról az ételről fzóll a' meg-nevezet hely-
ben Idvezitőnk, a* melljet ha ki éjük> ő benne maradt 
ís i-is 4' Chrijlusban, v. 56, cap 6. De fokán vé-
Éik áz Úrvacsora Sácramentomát, a' kika'Chri-

(4) Mert oly étel ez,a' mellyet Idvezitőnk em-
leget, k meíj tiélkál jenki mm idvetúlhet. v. y 3. D# 
fok kifdedek idvezülnek, kik az Úrvacsora Sácra-
mentomával nem élhetnek. 

S(f) Oly kenyér ez, a' mellyet fenki nem é&k, 
hanem ctak az a'klnekőrók élete vagyon, v. 54, 

(6) Az á kenyér ez, á mellyet e' világ életéjért a-
dandó vala. De a'Sácramétomi kenyeret nem adta 
h világ életéjért; mert az 6 tettet nem a' kerefztfán, 
hanem a' vacsorában adta volna ez világ életéjért. 





tmfciritetinek és kinyimének eledtlíviUmiiuUzal-
ut *' chriftus iiíléuciívésíl, tizenjárammtjeltnvi-
U valóságos ítefoek világojfm mig-k.ivmnyt. hogy 
csuda alt tagadni, vagy azt állaim, kegy hitül fs 
nm/zájjal kfIlyen « éult vinni. 

FELELET. A' mi valóságos eledel c; fájjál vctc-
tikbé, ai a hafnak és telinek eledele, és iteíljtf te-
fti életet fegiti. 

(i) Az egé6 villongás itt csak ebben forog; fal 
a'Chriftus Szíj7, Mária méhéből fel-v6tt teltét az 
Utvacsorában,tulajdonképpeni, avagy nem tulaj, 
dómképpen véfzik és ciik. Ha azt tulajdonkép. 
penéíik és véfik, a'kik azzal élnek. tehát a' Pápá-
lök valláfok meg-áil ; de ha nem tulajdonképpen ; 
a' kenyérnek a'Chriftus teltévé való által váláfa., 
ésállarozáfa el romol és bomol, Jertek elő Jéfu-
itáks'erre világoflagot a'Páter ellen adgyatofc ét 
nyújtsatok. Itt Bellarminus Apád, kiből nagyobb 
régét difpueatiódnak írtad-ki, ugy meg-akad, hogy 

minus lib, 1. dé Euchar. csp, I 9 18. 
Hozzálátn>(igy6óll) Addo fi de ratiorit^ 

i> »Z ivís mivéltáhaz mandû atioms ellet at-
tatoi.nt\ *' figgal valí tritio dentibus ú&Lj, 
rágás, ét Chriflus liftét Corput Chrifíi proprib 
tulajdon-hippin tmik, raanducari in Euchari-
« ürvacsoriban, nem ítianon Tropicé. Non 
ábrázolásképpen. Mert enim dicimui corpus 
nem monigyu\hogi egy- Chriöiabfoluti mandu-
tmlljákn íjtfíik a' CM- eaii fed manducKÍ fub 
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lovefzfzofyt. Es való- noftros, quamverusifte_. 

Valóságosan étiek, volna, ™, nutríat. Panis deni- , 
holott nem a'kényeret, ha- que verus; ut oftendar* 
nemáz ó valóságot teftét quidinterfn inter paoem 
*dta minékúnk.étkál-) ha- qui manna áíccbatur & 
*** mivel hogy jobbat} és ejuj corpus: ille enim vij 
valótágoJfMan tápláttya á tara non nifi tempóra-
mi lelkűnket, hogy fem lem dedit, corpq# Cfari-
mint a' valóságos étel a' fii Kternam tribwf0 mi teft Sitkét. Végezetre valóságos kényéi* 
nek» hogy meg? vttttajfa micsoda k&lombség légyen 
*'ktnyér kózőtt, mely,mannánakneveztctikésaz § 
tefte kpzótt. Mert az nem egyebet, hanem csak,. 
tefti életet adott, a' Chriílus teft edd örökéletet. 

Hallod Páter/ Mi-is ezen hifzemben vagyunk, 
'mint lelkiképpen a' lelket táplálni va 

Leo Pápa-ij, V Chriftuft a? mennyiben izenvedett a 
kerefitfán, a' Hufvéti Báránnyal, mely azt ábrázol 
lya vala, ófzve hafonlitváo világoflan tanittyauj 
Leo Serm. 7.de PaíT. Domini. 
Szűkség +ala (ugjmond) Oportebat ut ovenu 

hogy az ábrázoló juhot, fignificativam, ovii vera 
d vaUságos \nb el-hári- removeret. 

Mert jóllehet a'Páfcbának ábrázoló juha való- " 
lágofí̂ bb vala (veritate proprictatii) a' tnlajdonság 
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egvben, hanem csak ginből és tettből vérből. Bol-
dog Iften mire kell itt ki-fokadniok ! holott neiru 
a1 kenyér éitíét, fem a' bor ábrmttyác mondgyák a' 
fent Evangelifták és Pál Apóitól, hogy Idvezitpnk 
kezében vótte, meg-fzegtéésa' tanítványoknak 
oltogatta, ezt taonávíu, vesétek fgyétek&c. Nem 
a'kenyér és boríine hát, a' mint tiillattyátok, ha-
nem maga a* valóságos kenyér és bor jedzika'Chri- . 
Ilus teftér és vérét. v 

(%} Ha gintén tneg-engedhetnSk-is néktek azt 
Páter, (jóllehet fzent írás ellen arra nem mehe-
tünk) hogy a'kenyér és bor fiinejedzené a' Chri-
ftus tettét és vérér,-mindazáltal még-is nem mond-
hatnánk vagy mi, midőn a' §int elzfzük, vagy a* 
Sidók, midőn a' mannát őtrék és a' kófzikla vizét it-
ták, lelki ételt enni és lelki italt innya. Mert mind 
a' manna és a' kófzikla vize, s'mind a' kenyér és 
bor fiine, a'jedzett dolog vétéle nélkül, mely a' 
Chriftus, csak tefti étel és ital, 

(i) Ha a' Sidók a'mannát évén és a' kóGikla vi-
zétiván mondatnak azon egy lelki eledelt velőnk 
enni, cs azon lelki ita|t inni, mivel velünk egyben 
a'Chriftusban hitteneü, tehát ók is a* mannát évén 
es a' kófzikla vizétiván, nem Csak a' jelt vőtték hit { áltaU hanem egyfierimind a'jedzett dolgot-w, mely 

és magokhoz kapcsolták. 
(4) Ha a' Sidók a* Chriftus kegyel mében-is, a* 

mint mondod, réít vőttenek, tehát ük, nem csak a' 
jelt, hanem magát-isá jedzett dolgot, mely a' Chri-
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ugy mint,a' régmmcghUt! Kelié erre 
bizonyság ? Nyflenus orat de refur. Chrifti igy (áll; 

A' ki Ott a t t'Jl't Qui didit corput fu-
tUdelftl, nyilván megmu- um ad comedtndum, a, 
taítfd, h10 rnámjbm pmt) demonftrat jam_. 
ment 4' Urdnjnik áldó- perfeaam agni immola-
zattjH. Mtrta'mcg-tvéf tiofiem. Non cnim ad 
re alkálvtatos nem vélni edíndüm idoncuoi cíTet 
«y/óáS«4»«t!<^c. corpusanimantium. 

Nagy Gergely Pápa- Gregoriua Magnui 
A' Chviftut (úgymond) Papa apud Grat. de con-
A' \i magáim halbttatUn licr. dift. *. tit. qud fit". 
ktffm éli, ifmit e' Utak: CbiiSusin feipío ímmor-

Leo Pápa-is41 látni. Mll- hoc myftcrio moritun,. 
tán «'Dávid(itmHyíbta Leo Papa Serm. 16. de 
a' fitnvídífntk. hiftcriája paff. domini. Merítő fub 
elSl tl haittotii. Mert Daviclii períona prarmit-
i DáviivaUságoffanfón- titur biftoria crucis-Ve-
vedet a' Chi{lutbm, • mi- re enim Dávid in Chri-
wl mlósdiíjfau i Chri- l)o «ft paffus, quia veré 
ftui a' DdviJlm tefiha Chriftusin Dávid eftear-
mtftfvtitltlt. necrucifixui, 

A'Chriftus teft'enektejlifájjál-való -ví-
te/ének haftná/atlanságáról. 

Mit felely fzent János g.rék i%. vcrKben W 
tSttfíavairatáveiitóaknck, értem; tudni-
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hol-is a'hafzontalan réfze a' Chiluínak ki-válafi-
tatván a' vizallet által ki-adat tátik ; harmadik e-
inéíztéft állat lenni minden tagokban , a* hol-is a* 
haizon nélkül való réfzt a' porufokon, az az, a' te-
ftcn lévS sűrű apró lyukacskákon, vereték, goz és 
ki-föftólgés által mondgya ki-vettetni. 

Innét azt kérdem már Páter tálled i Ha a' Cbri-
ftüiterméízeti tefte a* gyomorban bé-mégyen_ , 
mond-meg hol mégyen-ki onnét ? vagy hová lé-
ízen ? Ha benn marad éa fzivet, vért, teftet táplál, 
tehát csak egy ember eheti-meg azt ét nem más. 
Mert a' Chriftus tulajdoa tefte mindenekben ha-
íonlatos a* miteftöakh&zaz egy bűntől ki-válva«,. 
Hebr ». v. 17. és 4, v. 15. Ha peoig edgyikönket 
valaki, mint Jóoáfta'Cheí hah le nyelné, máinak 
abban femrni íem maradna is nem jutna, (z) Azt 
kérdem; Ha valaki Páter a' te tettedet, akar máiée 
meg-enné (kit Itten távoztaffon í; vallyon annak 
edgyik réfze, az árnyékekben nem menn«c ? 

Nem-is elég hogy itt arra fogtok.ki; ofzdbatat-
Unkipftn tfzfztkj*' Cbrifltts tejlét és ugy hogy a' nem 
/lenvsdbett, azért meg fem emé/ztethetik. (1) Mt rc 
haa'Chriftuiíulajdon teftet tulajdonképpen enné-
tek, ugy kellene azt ennetek mint akarmely ember-
nek tulajdon tettét} mivel a' Cbriftufnak igaz va-
lóságos emberi és nem tfindéres tette vagyon. (1) 
Ha a' kenyér a'Chriftus tettévé által változik az Ur 
vacsorában, és azt éfzitek, tehát ollyan tettnek kell 
annak lenni, a'minemű tefte vólta'Chriftuínakaz 
Úrvacsora Serzcfekor; dc meg akkor 6 felségének 
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az alázatos állapotban lévén ollyan tefte volt, a* 
mely a' kerefztíán ottan hamar időn fzenveahetett; 
és igy fsenvedne a' Chriftus.tefte ma is, haazoftya 

; non eft Sacramentum; azaz. Sem a' kenyér fem a 
bor nem Sácramenium az igaz vélle éléfen kivul. 

s (x) Netn hogy az oktalan állat venné a' Sácra men-
torai kenyeret és borr, a' mennyiben Uri vacsora j 
de még av hit nélkül oda járult ember fem véfzen* 
tulajdonképpen fzólván itt Sácramentomi kenye- / 
ret cs bort, hanem egyedül csak a' válaiztott híveké 
ez a' vacsora; mivel a' ki itt a'jegyet a* mennyiben ; 
jegy véfzi, hogy a' jegyzendő dólgot-is vegye fcÜk-
ségei. Igy érteíFslól Agoíton Do&or-is, a' mint 
Irálom elsó réfzének Hetedik pontyában az ótődik 
Száz alatt magából Agoftonból ezt meg-bizonyi- , 
tám, melyre még oda a* válafz. (x) Azt feleled, i 

" tta' chriftus, £ hol az Iften vagyon ? * 

icsek után. azt áttáttyuk, hogy a' Chriftus is m 
ml vágón, vagy el-távozik. 

FELELET; (0 Páter, nincsen it moft fzó a' Chri- % 
ílus Iftenségéról, mely fzerint mindenütt jelen va-
gyón, és femmitól, úgymint, igaz világoífág nap-



ja, meg nem BsocskoStaihatík, hanem aa&a' Chri? 
ftui rcfte.a' melyre fem az Iften rút, fen az napról, 
nincsen femrai következét, forog kérdésben .̂ 
Hogy az Iftesről a'teftte tóvclkezéine légyea. 
tnog-tetfzik; menaz iften lélek i a'iélct pedig te-
fii íennyet magira nem vehet. A' napról fem le-
bei. (i) Mert a'napocmazóilUíiya, hanem 
ereje f hsthatdiigs fzerint mondatik a" ganéj vagy 
Cemet kSzítt lenni; ti pedig azt álíattyátek, hogy 
a; Chriftuj tulajdon teliét illsttya farint éíik az 
oktalan illatok, (i) Mert a' nap nemit eledel, 
a' minémfl nállatok a' Cbrilhii tefte. 

FELIV. (I) En ez feleleted ellen Eílíut mere» 
zet« Doétarod éctctuét gSrditem elődben, ki *" 
Chriftus tefte mindenütt jelen kileheli kérdés alkal-
matolsigíval a' Lutheri nufok ellen igy barczol. 

•A Cbrifttu méltiiága Eftius in Sent, dift, 
eltm -válna (úgymond ) 10. (. t. Coniradignita. 
had CkfijÍHittflt éthlie remChrifti effet, ficorpí 
akármely alá valé Unm• & aníma Chrifti in qm-
tetittdlUihn,« akármely libet vili Amieteamta & 

vika—íihta'fíldiled' ci, effsnt—&cumi 
gjf.tt a' mi Maíaktl tt- conculcari pedibua so-
f adtatni mmdanri. ftrísdicarar. 

( 0 Haa'Cbrífttntefteaddig a'gyomorbanje. 
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wllyuk s'illattyuk mindnyájan, hogy IdvezitSnk-
t616áa,lil»ánegéli gjsólciteefztendik forgála 
alatt 0amafeemi« Jánofig, a'asintalább annak bo-
lyén ezt raeg-cuaiom, febire 6 hamva nem va-
la ez ti aital allatozáftok véiekedétének. 

Láfluk az El«6 Százban tnir találtál. 
Sunt Ignat Mtrtit S. Ignatius Martyr, 

(azt mondod) így fóll: in Ep. ad Smirnenl, jux-
Ntm vífúkbíat Untr ta vetufta execpplariaj 
tmit ftmat. íldoiato- f quateadhuc Floreotis 
kft, mert mm v»tr&!iag, fcBibliotbeca MídicttiU 
hty M Urvamrt J mi tefte Turiano de Sacra-. 
Uvezili Ji/iu Cbtiftn- Euch.) fic habét de Si-
fiáfytfle, mone Mago ejulque.. 
tűnk (icmiiitt. A• kft aflielil. Euchariliias & 
nitt tUetie tmmAmtkjUi oblatione: non adtait-
Ifim tjdniílyíiuk, viflfd- tűnt, quod non confite-
w»íkUvín tl-vt/imk,. antur Eucbariftiam effe 

«arnetn falvatorá noltrl Jéíu Chrifti, quac 
pro peccatíi noftrii pafla eft. Qui Igituc, 

licuntdonoDeíalfercanteipereunt. 
aTheodoretrfis Dialóg. j-Ignatbéli 

n w m Ez ellenvetéfnek tánczol Bellartui-
fiuít árfil és tombol Cardinal Baroniut él magá-
nak mint egy gySzedelmeskedónekláttatik Cardi-
síl Peroniui, de meg-c»allyák magokat. 

Erre azért racg-felelek (,) KSzéniégeflW 
(') Kiváltképpen ez nevezet (érint e'helyre.. 

K&zSniégeffen a' kivetkezendő dolgoltnak-ii 
1 Mondom, hogy a' Izem írái há-



vm. R E s z. 377 rom nemit Gá ailállya el& a' Chriftus teftének, (i) 
Ekő, az lerméfzet krinivaló tefte, a' mellyet a' 
6ent Léleknek csudálatos munkálkcdála által »' 
boldog Szűznek méhében vitt fel. Így kot 
Math. 26. v. 11. é: 17 v. 58. yp, Sidókhoz irt le-
vél. 10. v. 5, (1) A- titkot teft, mely azslftennefc 
EccléCája vagy a' válafztott híveknek győlekezc-
tt, 1 Cor. íi. v. 17. Ti fidii^cMftai liftértJui. 
Eph.i.v.»j,»3 és4.v.M.és;.v. »j. 30. Colof. 
i.r. 18 14- (3) Harmadika' Sácramentomi 
avagy emlekeztetS tefte; mely az Uri vacsorának 
kenyere;)' mintez ideiglen megkalló'r. 

A' régi Átyák-is a' fzent Iráfnak gava járását kö-
vetvén,*' titkos teften kívül, mely az Ifttnnek Ee-
cléfiája, más két tettéről emlekeznek a'Chriflulnak, 
úgymint terméfzeti tettétűi él jegyi vagy Sácra-
mentorai tettéről. Erről ugy iáinak mlnttcllyef. 
léggel lelki. Itteni, és titkokkal tellyes teltről, ugy-
sniat, a'mely az Iftennek meg-beciülbetetlaa jóté-
teménye él erejeáltal rendeltetett. Igy hafooló-
képpen vért-i* két félét tulajdonítanak ó felségé-
nek. Edgyik terméíeti vér; a'máfik penig lelki, 
titkoléi Itteni, a' minéműt véfzűnk a' $ácramen-

Hogy ez igy légyen* Ciemeni Alexandrl-
meg-tetfzik. Alexandriai nuilib. x, Pzdag, cap. 
Krlerara. Kit fiit <t a. Duplex eft Cbrilti 
Chrifiiavlmcdffihviti) fangvis; unui eft fangvis 
tefti'ét. mtlr íhalfítit- ejua carneus, p-rquem_ 
tolunk ""l * rmlttiiig- liberamurácorrupiionei 

M At t aliui, 
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pillákkal meg nem edgyez, igy matatom-meg; 
Mert a' Pápifták mindnyájan irtóznak tellytfség-
gel a' Chriftus befzédének e' betű fierint való értel-
métől. A' ksnyér d Chriftus tefti. Mert a' rr.iqt 
fellytbb káftokbólmeg-bizonyitám édes Páterem, 
li azt mondgyátok. nem inkább mondhatni ezt; »' 
kenyér £ Chriftus liftt tulajdmkiffiit, mint ha mon-
datnék.- A! chriftus Stliil, avagy A' JUÍÁS vagy If- • 
u» vtgrirdig, a'mintGordoniuf Jéiuuátok izóll, 
Lífd feflyebba'j-dikréfzben, pag.297. Ugyan-
it mertigya'ti általállatozáftok fundamentoma ki-
dűlne. Mivel a' mi a' Chriftus tefte, «z, a' Chri-
flus teftévé változni nem mondatbatik. Ignatius 
pedig hallod mit mond. Ai Orvaim* (úgymond) 
a Chriftm tifte. 

immár azt kérdem. Ez Ignát Savaiban, vagy 
meg-k&Srnbóztetik az Úrvacsora a' Chriftus tetté-
től, vagy Sfzve intetik és vélle egy léken. Hogy 
őfzve ónrelsék él vélle egy légyen azt nem mond-
hatod; mert igy egyenlőképpen mondhatnád e' 
kettőt; íA z Urvmna / Chriftus ttftc: is a-chri-
ftm ufte Urvatma. Mint példának okáért, ha tu-
lajdonképpen mondhatnók e' mondáft; Ezazem-
hrfztmír, vikont azt-is mondhatnók, tíznyír a 
lía' [zmármber. De ennél máréktelenb és'ü-
Ietlenb miiebet. Ha penig az Úrvacsora és a' Cbri-
flm tefte egjraáftul meg.kúlímbiztetnck, tehát, 
fzőkiégesképpcn, ezIgnátJavai, ábrázolóéi Sá-
cramen'omi góllá: formáját vilelik magokban., 
(ttdmilik 1 Az Úrvacsora judzi a' Chriflus teűéc—. 
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Hagy «igy légyen ezen lgeá: hói mcg-tetSik. lg. 
nat. m Epift. ad Philadclphienía. AGRCS TÓÍS Ü-«-
m&p'<p9ti, Azaz, A' kintit tueg-tíretett minde-
veknek, Hallod Páter Ignatiiu a' Confecratio vagy 
meg áldás után Itenyérn-k mondgya, ét hogy meg 
töretett azt állattys ? De tiaztállatiyátok, a- mint 

t) Hogy ez jámbor Jgnár ka' dolgot vei 
[ert fenti mi 

fellyebb Iráfom első Könyvének 6. y. pontyában 
búiégiffen meg-tmitartam. SStmaga-u a Ró-
mai Anyaháznak közönséget Glotéja eze, ezen. 
módon magyarázza. Gkíli Otdio. in C. hoc eft-
de Confecr, dift. u 

A'mtmitiSictámm- Calrfte Sacramen-
tom,4 mety ábrázó Ily a *• tn 
Chrifut Icftít, monditik íbl 
Cbrifltu Ültének., de nem di_ 
tutajdonképpen-S hámét fed impropné. Uadedi-
mondatik, az ímddgja(e- cirur luo modo, fed non 
riltt.de nem A'dolog -na- rei veritate.íed iigmfi-
lítíga forint, benemied- ezote myfterio, ur fit fen -
tátitok forint, Xgjhogt vocatur Chriftt c«-
« % í » irtelme, btrnt- pw.idlflfigní&at, 
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axon levelíbSUgDátnak a' dolog világot, midin, 

teft «cl- Rerum íioquitjlncor-
kíít való, (c font itiHcíctt, poralíuro ncque fpeciet 
fi kéfí.fcoSjm rifzmkí- cft,neque figura, nequa 
jit' mtljntlt VOIm Vífittr particula hab«w for-

« í timífuimk.mtií- propteroatura fimplici-

(2) Ofztán ámbíra'dolog ugy vólnaij, roir-
ayernétélt véllcí hífera nem tagadgyuk mi, hogy 
ax Utvacsota ábráíoló c: titkosképpen »z Ur tefte 
nem válna, a" mint azok az Eretnekek tagadgyík 
vala. Nem-is gondolom, le nem olvafom, hogy 
tiiiPípiftak azt állalfátok, hogy vagy az llrvacw-
raállattya, vagy maga ar Sácramentom fzenvedett 
volna miérettünk e* támadott vóltla-fel a' halál-

led feléié'jámbor Igsát állat. 
p ) Ha az Úrvacsora a'valótágot ttrtnek Sí-

cramentoras, ugy hogy Eretnetóg légyen elleni 
ben valótállatni, tehát ti PápííUk ex iránt méltán 
vádoltattok Eretnek,éggel, mert ti ax Urvaciorá-
ban teliét tulajdonítotok a* CbtilMnak ic ' ' 

fellyebblrálloltból meg-tnucatám. Ha Ignác a-
zok ellen difpmál, a' minta' meg-aevex«tt heyíicti 
Bellarmious állattya, a' kik a' Chiiflur igaz emberi 







| dgbt «t két.égbeo nem hivrák, raja ne cm-
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sem Siót, hanem magát á valóságot kel érteni, még 
pedig nem azt a' valóságot a' mely a'Éájnak ki-gól-
gálcatik, hanem azt, a'mely tf lélektől hir által 

Kifog itt Bellarminus Jéfuitátok, s' azt mond-í 
gya ; Species cumopponituranigmatiidem figni-
ficare quod vericas collata figura. A' species (ugy-
mond) mikor eütnében téteti^ a' homálynak^ annyit 
tifzen mint az ábrázatnak adatott valóság. 
FELELET. Ez Páter ellenetek való fegyver; mert 
ti aztállattyátok, hogy nállatok a'Chriftas tettének 
valótága a* Sácramentomban homály kivűl va-
gyon; mindazáltal a'Sácramentoroi fpeciefeket a' 
a'kenyérnek és bornak valósága aélköl mutogat-
tyátok. (t) Mikor Qrigénes az eló gördített he-
lyen a'Chrittus tettét valóságos ételnek mondgya, 
hellyeíTen állattyasde tudd meg hogy aznemfzáj-
nak és hafnak, hanem léleknek és elmének eledele. 

Origenes nem kölömben veti eleiben a' mi kerek-
ségőnket az Ov tSrvénybéli keregtségnek, mint az 

azáltal a'mint ti-is meg-vallyátok a' kerefztség vi* 
zében a' dolog valóságára nézve változás fem mi-
is nincsen, az az, a' kereitŝ jnek vize állattya fo-
rint a'Chriftus vérévé által nem változik, ugy hogy 
a' keregtség vizének fen maradott ginét nevezne 
ípeciefnek. (§) Vedd egedben Páter eztis, hogy 
ámbára'manna-is Példázta légyen a' Chriflus tef-
tér, a' mint ma az Úrvacsora kenyere; roindazoa-

Cq w , 
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ufelSt.ium látfrik hvgv Cypriani Epi 
CyfriamséA CirlMbíli ihaginenfis. 
Pijpőkf vünt. Ez elég vólna ez í 
báiía verésére; holott etUi' Deák Sókat 
bari flfe, tudatlanságai® igta hátra veri a 
jfianus ékefíen íóllásátul, ki lóba a' 
agy a' rotntezáíl eypriao.nyakon nem 
na) Díilnhuiui, noadiráerobratur. ir 
rwtí injunatur&e. Hlyen Wp 
ijl Cyp.-tin. 

c í) H»gy ezáll Cyprián mondgya az Urvacso. 
lát az Urbeéédefeeiint néba neveztetni Ur.tefti. 
saek és vérének, néha kenyérnek, ez iránt ellene. 
«fe hadakozik, raert ti 32t állastyátok, hogy a Con-
fecratio vagy-Sentelés után többé nem kenyér, ha. 
nem lelt, Miére hivatik hát az atán lokíor ke-
nyérnek, iCor.u? 

(j) Ugy mongya ez áll Cyprián a' közönséges. 
kenyeret él bort Chriltua teliévé és vérévé változ-
ni, hogy a' kenyérnek kenyéri állattya éi valósági, 
tneg.roaradgyon, mivel ugyan ott igy Sóll: No* 

>m kíftlrü-
l)úi fogainkat, hmm csí^tiftítpümnk 4 . , 
rtl fingják fi efzflik Ugyan ott tagy mondgjw 
a" kenyeret ésbort Chriftus teltévé ii vérévé változ-
ni. Ibidem. üt fimile accipiat ab ipfornet Chíi-
fio, in quo satura hamana appareW, & divina la-
lebat. Azaz: Bog} bafimldttp*g9t veg/e* á:w'» 
ptigétnl 4 £kijh>ltil, »'*#*• nambtri ttmífet 
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IÁI fák, vala, is«ifteni Hroiifut el- rejtve itóM A' 
melly hafonlatofsággal ez áll Cyprián aztakarja-. 
jelenteni, hogy a' mint a' Chrittulban a' két termé-
ketek. Itteni és emberi, megniaradtanak; igy e" 
Sácramentomban-is, a' mennyei és fóldi dolgok 
cieg-maradnak. 

(4) Meg-mutatám Páter oda fellyebb, hogy ti 

et chriStus tefte 1 »• mi kenyér, 4 lé/ken »' chriftus tef-
te: tC mi kenyér vílt, meft chrtftus tefte-. 4 kenyér 
lé/zen mojl, vagy et után, víg tilt már, Chriftm tef-
te i <t kenf ír lehetett vag-j ez "ti* lehet Chriftus te-
fte: t'kenyirviluákfihriftieitefttvi! JV Chriftus 
uSle liften, teremtetik; kfnyírből léjzen vagy lóit 4 
Chriftus tefte &e, Még-is magatok elméje elleiu 
Bellarminufod után futván e'Cyprianttftélőnkben 
mered gördíteni; holott ez azt mondgya. fú is ifte 
cmmmtii in tarnem & pingviné m mutítus. Az az: 
£• itízin'éget kfmir Cbriflíis husávÁ is vérivé válta-
tolt. NB. ValamennyiSer azért a' régi Atyák 
Iráfibin illyenSoHa"- ' J L 

-únkben éselégedendő magyarázat amaz igék ér-
telmére s Ez, tudniillika'kenyér, atin leftem. Merc 
ti ez illyen Sóllás formájával való éléit tilalmazzá-
tok,fem tulajdonképpen érteni nem akarjátok. 

C j) E' fzóllás formáját ex áll Cyprián vótte az 
Atyáktul; mivel Amborus Doótor igy fzóll. Pánit 
fit corpus Chrifti & in illud mutatuf. Azaz: «' kf-
pjír léjzin 4 Chriftm tefte is md vihetik,. De ez 
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toftetel?.il a' kik ai eftyát véditek és vélle éltek, va-
lósággal által változzék és állat forint a' Chriftus 
teftévé ? Avagy a yi tefti tagaitok állat geriat a'Chri-
#U$ tcrméíeti t agaival o§ve egyelediké ? 

Azért hogy befzédemet bé-fommállyam é* re-
kefiiem; aiiis meg-engedgyök azt, hogy a'kóz&a-

vé és vérévé változzék; de e' változás, fem a* ke-
nyérnek kenyeri, fem a" bornak bon, terméízetée . 

> mert a' lélek nélkül való elementomok vagy éltető 
f * állatok, ugy mint, a' kenyér és bor, a* halhatatlan 

életnek télinek efzkózei.» 
A'Nsgyedik Ssculuói vagy Szái-is nem többet 

kedvez néktek. Deláffuk abból való tacuida? 
In 4. Saetulo (fgy íóllafz) S. Cyrilius Hiirofa-

limit. Catech. 4. Myftag. Cúm Chriftus ipíe affir-
tnat & dicat de pane hoc eft corpus meum &c. í(i~ 
ti-ada merjen kételkedni mivel «#' Chriftus mondgya 4* 
fyttférról, et 4t én teftem. o í z okáért tutidén bi* 
Zennyal éMytínk.á' Chriftttt ttftével és vérével, mert <£ 
kgnyérnekfiné alatt Adatik néked *5 i tefte &•«. Bi-

tudván, hogy a' mi (ott) kenyérnek tetfzik 
vagy látfzik, nevt kf nyít> hmm a' Chriftus tefte, uqha " • 

FELKLET. Ez Jérwálembéli Cyrillas, nem a-

, aregyedsk Sectalumban vagy Százban élt, mellyot-
edgynéfaány er&íségekkel meg.bizonyit Mattba, 



mi. R E S Z. 41, 
járjon akárki 15tc légyen,, nincsen ellenünk; g mel. 
lyet igy mutálok-meg. (1) Miis Cyrilluffal azt 
éllatcj uk és vallyuk, hogy a'kenyér az Urvaciorá-
ban a' Cbriftui tefte, és hogy abban femtnit fem kell 
kélelkedni;csak hogyéfz« kell venni; hogy az »' 
Chriftafnak nem tertnéf eti, hanem Sicramentomi 
tefte. (x) Alt mondgya itt Cyrilius: <«' k'»f'r 
ÁCkrijluitejlt De ezíóllás formája ellenséges 
8'Pápáfoknál. Azért Cyrilius nem edgyez veletek. 

(3] Azt-iimeg-vallyuk, hogy a' Chriftus teliét 
»' Ipivek e'Vacsorában valóságoffan v#ik; csafir 
hogy nem tefti, hanem lelki fájjál, még pedig fok-
kal bóldogabbui az idvefségre, hogy fem mint akár-
mely tefti illetéilU vehetnék ; a' mcllycrt tj Pápili 

(4) Natnftibfpecie panis datur tibi Corpu;, & 
fub ípccicvinidaturtibif;ingvÍ5. Azaz; Mnt 4 
kenyérntk ftine alatt (a-pint fWitod)aWt nékgd 
« ó tefte 

FELELÊ . Jtta'Deák fordítás úrin A Magyar* 
ban*is Páter meg-botlafz. Mert 0'Cyrilius Gö-
rög lévén GórSgíilirtii'Görögben penig igy vá-
gyul! . Íi Ttíxa, in typo, a» az, a' isiben adatik,*! 
4' tfftM&n mondgya azt Cyrilius » i n Spe-
cic, azaz, a' fiinten. Mis édes Páterem a' typus. 
az aj, az ibtáí. 41 vagy jeli mája'Species avagy fin, 
a' mint ti vcízireki ezek igen meSSe jirnakedgymá-
fiul. A" manna és a' kófzikla Urunk Súletéie e-
lótt fok fzií eCtendövel, typus, ihái4t ésjil vak i 
de»'Spet̂ f«|ineiBÍn4a'mwnáÍMB mind n'viz. 
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ben benne vala. Az Aízfzony emberi k8ntSs, ib-
rázollya az Afifonyr, és annak jele; de a' kSntSs fe-
fléke nem mondathatik typufnak .jelnek, *Mu-
tsnaki hanem fzimek,, 

ö) Azcmondgyaé Cyrilh,«'mi Jkttiyirntklat-

mmf«ftiifmn'tést4- Ne ergo confidereí. 

ftuiicfteéivircK Ur he- Sc nudum vinum i cor-
fzédefzerint. Mert jíh- pu« enim efl & fangvii 
teliz írztkf»r'égízt ti- Chrifii, lecundum ipfius 

tlinkfen, mMmÁ, Doroioiverba. Quaoivil 
tal t bit trijjttesen-meg enim fenliu hoc tibi fiig-
tigellet, kap ti kiftMl- gerit.tamen fidestecon-
Ul <i áéígot ne itilyrí. firmát, ne exguttu uau 

A' holott vedd efzedbeo (i) Cyrillui ikenyeret • 

:nc bennünket, hogy ne csak a' kílsót, mel-
lyet az e'rlékenység mutat elSttfink, vifgállyuk, 
sgy mint, a'puSta kenyeret éspufzta bort, baneto 
a' hit eróífitcsen meg minket, hegy itt a' mennyeire 
is leikké «r»elkedhefsűak;fd, és ae legyünk ezek-



r&l a' tefti ízzel ítéletet j tőivel ezekoek-is ízek teft 
fzerint csak ollyan mint a' közönséges éspufzta ke-
nyérnek és bornak. * 
séges és pugta kenyér és boi 

. és Iften igéje által meg-gent 
azt tanitiya Cyrillus hogy < 

un közön* 
könyörgés 

teltetett kenyér és bor , 
ennek meg-gentcléséröl 
ím tehet. Hogy értei-

mái ehez hafenló fóliásából fei-tetfzik, ki a' meg-
ienteltetett kenet felól-isigy íóll. Cyrillus Catech, 
3 Myft. Non effe nudum üngventum pofi con-
fecrationcm, íedefíe x/*£ ltyid eft, donutn gra-
tiar. Az az í Nem pajzta kenet ( ügymond >' mg 
fientelés titán, htnem {egyelem ajándéka. No Pá-
ter azt hozodé innét ki hogy a* kenet a' meg-fzen-
fcelés után kegyelem ajándékává által változik# 

Érzette ennek erejét BeHarminusJéfuita, Lib. *. 
de Euch.cap. i j. azért tótt Chtifittát a' Chxrifm* 
helyet, holott ez Cyrillus Görög író lévén 
ca.fLa.-t mond iráiában, a' mely fokkal többet ét 
nagyobbat télien a'meg-fientelt olajnál. Azért-
hogy a'kenyeret és bort mondgya-is nem pugta ke-
nyérnek és bornak, onnét általállatozáfod tudomá-
nya ki nem sul. 

CO Hogy Cyrillus az Úrvacsora felöl azt monda 
gya s NegondtUi azt mint pufzta kenyeret is Un• 
igyeteketeznetn íegitti, mivel a' keregtségröl-is»-
%'melyben mindazáltal Altalállatozáft nem íarta* 
tok, azont tanittya s 
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ftui tefte vifel magában i teháta' kenyér tulajdoni 
keppc i" Chriíb teftévé által nem változik. Mert ug' 
Meg-éítenők és tudnók ennek mődgyát, mint lé. 
gyen, tudniillik, által változásképpen; és a' képMS 
» hafonlatofságra nézve-is a' kenyér nem lennc_j 
Chriftus tefte; a" mellyet mindazáltal állat Epi-
phaoius. (+) Ha az a" Chriftus tefte, a' mi kerek 
ét gómbelyegformáju és érzékenylég nélkül va-
ló, a' tnint Epiphaoius tanittya, teháta'Chriftusvaí 
lóiágos téfte állattya fzarint nemléfzenazllrva-
csorában, fem a' kenyér Chriftus teftévé nem válik. 
Mert a' C hríftus tefte, mellyet ftl-vőrt a> Szűz Má-
riának méhében, fe nem gőmbelyeg formájú, ft_. 
sem érzékenység aélkul való,s5t éló teft. (5) Hu 
a' kenyér és bot, le nem egyenlő, fe nem hafonló, fe 
a' tettben lévó képéhez a'Chritufnak, fe lllenségé-

nsintitt Epiphanias tanittya, teháta'kenyér és bor 
Chriftus teftévé és vérévé állat (érint által nem vál-
tó-tik. (6) Hogy a" Sácramentom kenyerea" Chri-
öüs valóságos Sácramentomi tefte légyen azt mii: 
Epiphaniuffal meg-vjllyuk. 

Harmadik tanod Am- S, Ambrofius I.ib, 4. 
horusDoóbr.kiigyfiSIl: deSacram.cap.í. Panis 
E' ks*]ér,k.airéra' SJca- ifte paniseliante verba- , 

íott az áídtshiízií j.ira- céfferit conteífátio, de_, 
Und, a'kenyériéi ctntflm panefiicaroChrifti. 
ÉTFKUJKP. FEIÍELET. Boldog Iften, ha hat-
ható vólna az általíilatozáfnak vagy a' chriftufnak 

" itta-: 



Illati jelen létének eftéle Sólláíbkbcl való kóvetkc-
* zéfe, mennyi által-változáftésállaci jelen léteit kel-
lene minden tne g-kere Étel kedtek ben meg-enged-
lietekí Elsőt, melyről íóll Leo Római Pápa. 

Az. Ujjá fiMetett em- Leo de paff. Serm, 14J 
ícrne\(ugycnond) hitfti C*r° regeoiii fit Caro 
ií/iena' meg-fefzittetett crucifixi. (1) Anathafi* 
Chriftus hu/a. Máfodik ui Orat. 4. contr. Ária-
a* melyről emlekezik A- nos- Regeneraticaro.vi-
thanaíius. Azujjáfzu- vificatur & rationalis fa-
letett ember bu[4 meg-ele- &a A<sya>déta-a9 id eft, 

vén, igévé létt és Ifiemi eft. ,(%) Gbryfoftorauá 
lett. Harmadik Crifofto- in Golofs. cap. a. Ho* 
mufnál.kia'meg-keref?- mii. 6. In alteram crea* 
telfeedett emberről igy turam évadit— Fingj. 
§óll: Mis teremtett ál- lurin aqua quideni no-
lattá válik:-- Bizonyára vus illebomo, accipit_a 
fórmálütika'vízben a- verő alitec animanteow : 
txazuj ember, véfzxnpe- fpiritum. 
dig másképpen meg-elevenítő lelket. 

(4) Amborus Do&or. Ambrof. Panem fiorí 
A' kinyer léfzen a' Ckri- corpus Chrífti üt bapti-
ftfít teftet a' mint hogy a* zatus fit nova cceatura.*; 
tneg-kerefítelkedettember Láfd Svarezt in 3. Tho* 
lifien njt^emtett áSdt. ma.difp^o. S-9. The-

~ (j) Teofila&us. ophylaéhis in Marc. 14.* 
Chriftusteft$ kenyérrévdt- &in Matth. ió, Cor-
tozik. pus Ghrifti in panemw 



*io m. % i AT i V. 
De ezeket rifemengeditek-meg.i'Mt amazlat 

borul Do&ornak S kf- Svarefiuiin j Tbom. 
nyírbil léfzen i Chriftus diífi. ;o Se&. g. Hae 
KÍíí,igySóllSrarezJé- utiturvoce Aabtofius, . 
fuititok. K/iivalél Am- ía non illa particuk DE 
berni, de amaz, igíclkit, in í'igore accipienda eft ; 
ból « ó kf mén} légében quia fic fignificarec con-
nem ktüvenni; mtn ugy lubíimlialitaccm velfub-
iigy&tt vili államtígot ftantiam psnit tíanfirtj 
jelentene, vagy a' kenyér incoipusCbrifti. 
Uaítyímk*'Chriftus teftévé való. illat menetelét. 

Vallyon mit kell itt Papilla Uraim felilletek w 
tíloi, kik ez Amborüí Doóior Italának figorából 

; keraényiégébSI akarjátok Altalallaíoziítoknafe 
tudományát nyakúikban kötni, avagy nem véSí-
teké eSetekbeo hogy alánból egyfzerfmind egye-
Beffen ki-jó, a'mint Svarez Jéfuita egében vőtteiji 
' kenyér és Chriftus tefte kóiStt lévS gemélyi egy-

ságnak eretneksége (i) HiSem édes Pá-
,tlem hadgyátok ti helyben, a' roiotfellyebb 

léfzen a-Ckriftus tefte: A• kenjMSl lifun vagy lőtt . 
a* Chriftus tefte', sSt káfhoztattyátok. La még- 1 

ilelómben mered górditeni Elébb mégy Am- -
borúiban ki igy Sóll: t' Sertoo Chr-fti conficit "1 
Chilim btfude té/iit' h« facramentütni Si -
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dében annyi erő, hogv a' kenyeret ó teftévé váltó?-
tafía. Mert ug'mond ő amaz ige, a* mely- által min-
denek löttenefc, és teremtettének: a: mellyel az Ov 
teremtett állat ujja változik ; a' mely által, a' ter-

ható Iften igéje, kf 

(A) Alt mutattya-raeg a'kenyér miképpen yák 
lozik Chriftus teftévé; nem állati változás 6eriot* 
mintha a' kenyér termékednek kellene meg-Sön-
Mi és a' heHyében a' Chriftus termégeti teftének áU 
tani i ha nem Sácramentomi változás fzerint, a*mel-
lyel tovább nem közönsége* kenyér,, hanem kör 
zönséges kenyér lenni meg-6ünvén, léjten Ch°ri- „ 
fius tefte, az az, a' mint önnön maga e/Ambornt 
tigyan ott magyarázza az ő teftének hafonlatofsá-
ga ésibrázattya. 

De tátim (igy íóll) $ed forte dicis fpeck 
4Kt mondod, <£ vérnek ne-, eoifang viaisnon videó: 



rm. unsz. 41, 
mit mm látom, llgy 2e Sed habét fimilitudinem. 
nnejm hajenlatoJagA. Sicut enim lliortii Emili-
Meri*'mint fkaidnak tudmem fumpíifti i iti-
kafimlatofiifít vitted: éliamfi—J : 

Hffai S drágalátos virí- tiofifat^ 
mkss.bafinlato/iágát ifiod, nullusho; . 
bog femmi irtózat t vír^ tc pretium tar 

ílula'mtg-váltás árrát mmkálidgva. 
Ez A mborui Savai fokképpen ellenelek vadnak. 

( 0 Mert nyilván mondgya a' mennyei Sátramén, 
lomokban a' Chriftus béliedét munkálkodónak,,, 
ugy hogy, fiat epe erant, & in aliud cpnvertan-

tsmájpi változzanak, Látod ?. Ugy mondgya a' 
kenyeret Chriftus teftének éaa'bort az. ó vérének,. 
hog> mindazonáltal légyen az a'mi vala, az az, tat-
tsa-mcg kenyéri és bori illattyát.Azéttedgyikii ál-
tal nem állatozik. (a) A'mint mi kik óv terei 

)k vagyunk a'keteEuég meg-áldáia áll 
ett állatta Válunk, ugymondgya a'kény 

tftésbottaz Úrvacsora meg-áldárfval ChriftusuC-
^áa^rW^ltozm. EbamázAl. 
É̂ tint nemlcfzen. Azért ez lém. Így tr,ui»t-
tya ezt ugyan ott meg: 

Mert teis valál óv te- Nam&tu, erásvetus . 

tta meg-fúnteltettél ttj te- confecratus ej, novasre-
remttt .illattá lőttél. atura effé cocpiffii. 

Amott moadgya vala a' teíméSetet u Urvacso-



való a' mit Alexandriai Cyrillus mond. Cyrillus 
Alexandrinus in Joh. l. cap. 41. 

Az.fent Lélekjit\ mtin- Per operationem Spi-
kálkodáfa által a' láthat6 rűs S. íenfibilis iaqua in 
viz. néminemű ifteni és ki- divinam quandam & in-
befzélhetetlen erővé áltál- enarrabilem yirtutem.. 

Hallod Páter, imé Cyrillus a' kerekséget Ifteni 
ferméSetté mondgya által változni,, vallyon at q 
erejében végedé ezeket? (3) Ha az Urvacsorá-
ban a'kenyér állattyának meg-maradását azért kel-
jyen tagadni, hogy Amborus Doftor a* meg ál-
dás után azt a* mit a' terméke alkutott ott lenni 
tagadgya, tehát hafonlóképpena' kenyérnek, nagy. 
•ágát, mélységét, félefségét, haGGaságát és ezek-
hez haíonlo tóbb minémüségit-is vagy tulajdonsá-
git-is kellene tagadni; mivel ezeket-ii hafonló-
képpen a* terméSett alkutotta. (4) Az ellenve-
téinek-is el-háritáfa ezent világofittya. De talám 
ézt mondod, (igy §611) a'vérnek fteciefsét, nemét, nem 
látom, Meg-felel s' azt mondgya, Meg-vagfbn 
*'Chriftus halálának és drágalátos vérénfi hafonla-
tofsága. Immár pedig valami a' dolognak hafonla-
tolsága, az nem maga a' dolog. Azért a* kenyér 
és bor Amborus Do&or értelme Gerinta' Chriftus 
leltének és vérének csak hafoalatofsága lévén,Cbri-
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fok titel^éfeket tl-fun- expurgatorius pag. i i , 
vtdúnk. és vétke- Nos in C«hoücis veteri-
kftkffféibittyúk,mig_meit- bus plurímoifejitnujer- ' 
yűk.,m k>-gt>»doltkíl- ro,c,'&txtenuan)us,cx-
tótt dolgokkal, /íkfztrt*- eufamús, excogiraco có-
'£Ádguk.% t' UUndi értei- mentő petfcpánegamni, 
tntt nidfatmK nijo\, & commotJum (enfunw 
midőn <j' vetélkedéfckíev aömgimui, dum oppo-
VAgfatellíitkfí' /elekkll nuntur in díípututioni-
valé barcsim vatetr.tk bus, aut in E-fflicHonibus, • 
nlink̂ ca. aut In coi.fflichombm 

cüm Advetfariis. 
Vallyon igy kellé az Atyákkal binnotok? Itél-

dik rcízból vótr ellenvctéledre-ii könnyen, a'ho-
. lott Ambörqs'igy 66111 Minekelőtte*' kinyit 

meg-Á'Mtfk t' kenyér , dt d chriftus fruyai £«,-
Zí jdmhm, K Chujilfs tefte. Mert ugyan 

arázza igy Eójván; Picit Sacer-
idd né- des: fac tiobî  hanc ob-
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Azt mondod; Ugy de ugyan ott azt mondgya e' 
íent Amborus, hogy mely ttfta udmk «' Tiftk. «' 
Siiuilfttkten, mit k/nfid tehát * umíjketnik. 
rendit i Chriftus tiíiílen, mivel unriftm fdttt« Br 
SzíttálJÍületen. Dc azt mondod, Non eft tropi-
ce ham: ex Virgine,az az, lírai úMzolískitllaJzír 
letett a' Száztól, 

Fei.el.et. (0 Hallódé Pétét, kérlek De telcsrd 

ficimuí corpusex Vifgine eft, ne™ 

Í*WfcíVt*k>k>kxz A-: quí Apoftolico gradu* 
foftole{hil)éle« kivetkez- fuccedente:, Chrifti cor-
vénifChriftuneffiitftíi* pus fucro ore conficiunt. 
fziitkkA lfc>k- loiraár Páter tudd-meg, hogy 

NemM»-kenyéri,(igy Non iftepamseít.qui 
fióll) «' mely S teperne- vadít in corpus, fed ille_» 

niUlkmKM'tt1í>gí">°lit<P- ,W«-
(<») Azt mondod, Non eft tropice natus ex Vur-. 

gine, n az, Ncmi!̂ tírké&eng&Ututttt-)t$$t* 



4t% J//. KoNYV. 
ha tropice, az az, ábrázolásképpen nem Efiletett a* 
fzent Szűzrpl, (a'mint hogy azt ez ideig kózzfil-
lönk foha íenki nem állatta, fe nem állattya) tehát 
oftya módon fem gfiSetctt. Azért az oftya kenye-

$or el-hárittya. Ambrol. de Sacr. lib. 4. cap. 4, 
Bogy hogy lehet AZ. / Quomodo poteft, quj 

t»i kfnyér a' Chriftus te- panis eft efle corpyf 
fit' Chrifti. 

Látod, azt állattya, hogy a' kenyér mindenkor 
kenyér, az az,kebyeri tcrm égetit meg,tartym, mind--
azáltal még-i« ugyan csak Chriftus tefte affelól, s' \ 
azt kérdi hogy lehet az meg, tudniillik, hogy ke-
nyéris légyen teft 1$ egygirfmind. (4.) Tí Pápi-
öák ezt az Amborus Doótor mondását, A' kfnyír 
a' Chriftus tefte, hamifnak tartyátok. Azért ez i-
ránc véle egy valláfop nem vadtok. (5) Hogy 
penig Amborus azt mondgya; mit kert fed a' t-ermé-
fzetnekrendita' Chriftusteftébeti, onnét állatodé a' 
l^y6nekCbriewteeWv:'' " ' 
sát. Meg-csalatkor 1 * 
kereitségvizéról-is, L 
mi állatiáltalváltozáft nem tartotok, _ f 

Nincsen ( úgymond) Ambrof. Jeiis qui myft. 
itt X terméfzetnek^femmi init. cap.p. Nűlluj eft 
rendi b4ot vagyon a'kf- hicordo natura:, ubieft 
gfeltmnth felsége. excellentia grati«. 
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Igy állattyuk Páter raiis, hogy a'kenyér az Ur-
vacsorában el-változik, nem kúúfi £jrmájára,6iní-

méfzet Valentiai Jéíuitád Serint az 6 munkájáért̂  
és tulajdonságáért vétetik. Mert nem adatik to-
vább a' mi teltünk táplálására; hanem a' mi klltün-

hogŷ az a' kenyér azelőtt csak a- teftet táplálhat-
tya vala lerméÉet Serint, moft már lelkiképpen a' 
lelket táplállya. 

(i) A1 mint a'Chriftus Seméllyében látfott n, 
emberségésel-vólt rejtve allftenség, ugy mond-
gya CyprianusDoítor, a' Chriflus teliét vagy men. 
oyei dolgot és a' keoyeret vagy fSldi dolgot e' Sá-
cramentomban lenni; egyéb aránt el óíve halon-
litás hallontalan volna. De a' Chrilluiban fenu 
az Iftenség emberséggé,lem az emberség lltenség-
gé nem változott. Azért amott lem ketlollyar* 

-g- IftttliVilísig. A' he. r _ „ 
ftürín vaevon. ott mindenütt az emberi te 
:t jelen nincsen, (y) Ide méltán meg-kivá 
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Marciin Eretnék-isf in- porisiaillo dcdignatuj 
kább akarta útit látóit lá- veútafem. 
táfnak, hinni « egéfz teft ialíúgál miltatUmak 

(4) Hogy a' Chriftuft az oltáron ugy mondgya 
lenni mint volt a'jiSolbjn, és hogy ott tnindea. 
kctscgnclkűl útct mcg-láttyuk, igyeteketedgyik-
is nem legiti; mert 6 effile íólláflal máfutt-ii él, a' 
holot mindazáltal Altalállatozáft né tartotok: Mit 
fígfí cselekedni te eb em- Chryfoftomm tom. r-
far? (igy Sói!) A' Pa fái p, jSj. edit. Sasil.in no-
K afztthál, midén tt li- Cosmeterii. Quidtufa-
toda'meg-Slettttéiterlit1 cicjőhomo? Sacérdoi 
mg-meczczitt bar ír,t. fiat ad menfam quando 
Máfutt az Evacgelionu tu vldci irr. 
halgatáfi felóll-ia igy tpay/amy, ovem mafla-
Sáli: Nekünk figyelmi- tam & jugulatam. Idem 
núnk. feí<B igékre, hogj Chryfoflom. hom. 1. iiu 
látván maláta' Királyt Matth. Nos attendere 
ilniAZ.Q tf-h[lilhcMten debemút ad fermonej, 
diciSfytifrilyifiikiben, ut Regem iplum viden-
is az. Angyalokat udvar- t« íViri 
1"" • r '̂ra, fedtntem in tbro. 
no tnexplieabilíi glonat, & Angelosaflifteotes üli. 



42 Hye» formában éhezi & hotn. xo. in íCor. ia 
fifüfi. EW kikpldul és Morál. Non deferamus 
ti vífzi. £zt midőn lá- Jéíiim in hujüfmodi for-
todféüftd átct és'iffztcl- ma. Ipfe eft,quimendi-
Ifed. cat & accipit: faunc cuaa 

videris átek<r$riTi reve-rere eum. 
Avagy nem edgyet téfzneké e* fóliás formái; a-

ttott alt moftdgya, hogy a* Chriftuft mint jáfzol-

mínt meg-óletett bárányt : Ámort a'királyi teftet 
ülvén a* királyi Gékbeo, itt halonlóképpen az. E-
vangeliombanazon királt hogy láthatni a' királyi 
Éékbsn ülni azt állattya, és hogy a'mint a' Maga-
fok, ugy az adakozó emberek a' fzegények Gemél-
lyében azon Chriftufttiíztelifcí Avagy azt hozzá-
toké-ki innét, hogy az Ur vacsorában a* Chriftus 
bizonyoffan raeg-óletik, avagy hogy az Eyangeli-
om igéjében ül a' királyi (fékben, vagy ped?g, hogy 
a'fiegényben kellyen útet mint gemélyéerint jelen , 
W&tiWni? Illyen (óllá, Formát láthatSHicro. ' 
nymufnál is, mellyet Sofronusénak alitaaafe, ki 
Paula aéfionynak, Hieronymus tanítványának igy i 
ízóll: Hier. de affua»p. Maria ad í̂ulam & Eu-
ftoch, tom. 4, Ad prarírpco Paula,lé ;efta«natq \ 

A'jÁfzolnÁlob Pauia puero, ioter crê iffdia 
Jfzfzony, a' mint " erre qovi parrűj & qucielas 
tn^ad vagy bizonyság, nefcii ploratus, pro'fe- • 
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ma bit. Tbeodoretus-is quidem id quod erar-
• ezt állattya. A'mi meg- iymboli ac íigni nomen 

tartónk, (úgymond) a'ne- impöfutt, fyrobolo au« 

(eftét a' jegynckjs abráztt- írem. Qui quod natura 
nak nevével nevezte, és a\ corpus eíhruicum & pa-
jegyetvifzont az ó te/lé- nem appéilavit, &yitem 

Á ki azt a mittrmépte fie* vit, is fymbola & figna_/j 
rintteft, búzának'nevezte qux viderurappellatione 
és kenyérnek* és ifméi ma- corporis & fangvinis ho-
gát fzólotokénekj azon, noravit, non naturarru 
az, ábrázatokat és jele- quidem mutáns fed na-
ket, a mellyek láttatnak, tura: grariam adjiciem. 
azó tétlenek és vérének nevezetiveifeltifztelte, ugy 
vagyon bennek 1' terméfzetet mg nem változtatván, 
hanem a terméfzetloez a' kegyelmet bszzá adván. 

Egy nevezetes Synac Synodui Trullenfis 
igy §óll, kárhoztatván a- can, \ x. Nihil ampliüs 
zokat, kik csak vízzel a- quam corpus & fangvit 
karnak vala az Urvacso-' Do«iiniófteratut.,idefl-, 
rában élni. Semmi egyéb quam panis U vinum a-

jafsék* hanem csak*z Ur tefte és vére, az az,« kenfér 
es a' vízzel meg- elegyittetett bor. NB. Mivel ab: 
ban az időben a' bort vizzel meg.fzo! 
legyiteni. A' Chartagobéligyöléf-isezt 

gineafe tempore Bonifaciicar 



hez az Atyákhoz Cíéioz él érteimét ezektfil vert-
éi fzivta, nincs azért ellenflnk. fi) Semmiéi é-
des Páterem, dé ba Semedet fel-oyitod is Cyrillus 
írását raeg-vifgálod, a' kereítség felél nagyobbat-, 
is mond ennél, igy fzól- Cyrillus Alex. in Joh, 
ván: 4' mtg-ktrifztil- Lib. i,cap.4í. B.ptiza-

.... hozodé azért ki innét, hogy a'meg-kerelz: 
telkedért féríitt vagy afoflonyi állat, még a' bypo-
Clita-ii Iftenné változzék állattya 6eriot által ? Qj-
jon ílíen még csak gondoláttyátul is! ,(}) Mi-
dőn Cyrillui azt mondgya, hogy «: irtéinánkas 
éfculrt ütttttt tejül és tírtíl, ez elmédben nehéz-
séget ne csináilyon, mivel ez lUyizóllag formáját-, 
az Oratorok Hyperbolénak hívják, pielly«fekel ha 
ipeg-olvafni nem reftelled, az Atyáit iráiit tellyef-
nck lenni meg- tapaítalod., Így (áll Ongetles; • 

Az ÉVAngelimtk.mtl- Origenes homil. i, in, 
Ifii « i DcrétM mcg n- Exod. Evsngeliaquie-

gon vit fzincvel per uoiv«íu<n imjndum 
nak; Agofton Docior-is rutilant craore. Auguft. 

T«n: A1 kire/ittíg hon- rabét baptlfmus, nifi 



2 S 3 3 

» ' P°3 



smm 





IX. R ESZ: 4f* 
Továbbá ezen ellenkező felet meg-feddi ol-

lyan dolognak ábrázattyával, a' mely félelemmel és 
relzketéflel tellyes, a* mely a' Chriftus teftének éte-
le. Szivei (úgymond) es fzájjal-Noha ifzonyttb-
na^látfzikenthéri teftet enni, hogy fem mint ölni, ét 
emberi vert innya, hogy fem ontani. Mindgyártr 
igy fzóll utánna: Es Arque in omnibui 
minden fzent Iráfikban ha fao&is Scripturis, fe-
vaUmi ábrázolásképpen cundum fanae fidei regu-
mondott fzó v*gi cselek?- lam fíguraté di&um vei 
det, az. igaz hit regula}* faóturo fi quid exponi-
fzerint Magyaráztatik, a- tur, de quibus libet rebut 
kcirminémü dolgo\ról és 6c verbis, quas faeris pa-
fzókjólx? mellyel a1 fzent ginis continentur, expo-

gyarázat abból hozattaftk afpernanter, fed fapieo-

nem bölcsen haüyuk• Hallódé Patet, ezt el-badnod 
nem kellett volna, és minden nehézség el-baró-

&or regulát ád élőnkben, hogy ha a' fzent Iráíban* 

kai a* Chriftus teftét ésififuk aző vérét, a' mely 
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mert azért nem lehetett, hogy Dávid ember vólt_ i 
és igy eza'Cbriftuftólfem lehetett volna-meg az 
mennyiben ember, Ha penig ez a' Cbriftufon a* 
mennyiben ember meg-eíhetett avagy csak betű 
íerint Ifteni erö általa' Dávidon-is meg-eíhetett-, 
volna, (x) Ti Patér ugy állattyátok a' Chriftu* 
teftét az Urvacsorában jelen lenni, hogy ott helyet 
ne foglallyon a' mely egyeneffen ellene Vagyon A-
goftoa Donornak, Mivel 6 eztolly lehetetlen̂  
dolognak tartya, mind a* Chriftus s' mind mái a-
karmely emberre nézve, hogy innét egyátallyában 
iükiégesképpeH hozza-bé az emberi teft valoságá-

A-'juftin.epift. j 7 . ad Darf 
He corporibui & nufquam 

•runrjcc quia nuiquara erunt, nec erunt. Az az , 
Vedd-el A' teflektül £ helybén mit faterjtdéft ésfo-
hol fem Ufwekj és mivtlfohul fem liftnek? nem-is 
liftnek; Azért a' dolog igy lévén a' mint Ago-
Aoo Do&or 6611 az ember Chriftus magát a' maga 
kezében nem hordozta. 

(a) Agofton Do&or ez c Savának keménységét, 
Ugyan ott. ha alább meg-olvaftad vólna, a' mi ér-
telmünk fzerint meg-lágyittya. (i) Mert e' fzó-
kat, miképpen értethejfs'k betű ftevint &e. tellycfséĝ  . 
gel el-hadgya és csak igy adgya elő: Quomodo f 

Miképpen hordoztnti\ ferebaturinmanibus'fu-
vala AZ. 5 kezeiben ? Mert is ? Quia cum commen-
midőn ajánlaná AZ Ó teftét daret ipfum corpus 8c 
is vérét, vitte azt az ó fangvinem, accepit io_ 
itzébtn, * mellyet tudnak, maausfuaî uodnorunt 



midíntammimívEt.a7. ret, Hoc eft corpus m«-

(2) Erted l Imi azt mondgya, hogy a" Chri-
flus azt hordotta Itezében és azt vitte, / mellyet 
tud»»\ »• hívek i de tudgyurk a' íent Iráíbái; hogy 
a' kenyeret vötte kezében. Azért nem a' magi, 
tulajdon terméked teftét, hanem Sácramentotni te-
Rét a'kenyeret hordozta kezében. Mert nyilván 
taniuyá, hogy i mega mtgit hoidotu nímincmi 
tnédon, azaz, Sácramentomi módon. Hogy e7.t_ 
Sácramentomi módon ércse , magából Ago-
fton Doclorból nyilván vagyon. Mivel S egy 
egéfzlevelet irt erről, melyben fok llép példák ál-
tal mint meg annyi túkőrők által vil.í'goflin meg-
mutattya mi légyen a' Sácramentomi fóliái formá-
ja, a' holott illyen regulát ád élőnkben. A- Sí-
ITAMEMOMOK (ugymond) Auguft. epift. ad Bi-
«• hlfivbufOgto " : f - - - - - - -
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veiAgotfoo Do&or krróí-is haíonlókeppsn MIL 
mondván r Senkinek,fem- Nulii aliquatenüsara-
mréfzktu kételkedni nem bigeodum tft, unum-
k-ti- minden r:fies qucmque participctr. efle 
nem lenne az Ur téftcben és corporis&íangvinii Do-
•uériUn, midén a' brtft- minicí, qüsndoin bapti* 

^ ségbcn chriflus tagjává fmate membrum effici-
tetettk' -és a' kisdedek is tur Chrifti--- & parvufi 
t' úárramentomban némi- hoé facraccento aliquo-
némáképpen ré/it véfz^ modo parcicipanr, nem-
Mit tudniillik, a" jedzett pe. quantura ad rem fi-
dolotirdnézveés mondhat- goatam, Scdici pofluot-
tii feli Hők > hogfük*' Chri- carnem Chrifti mandu-
ftus teftét éfek, és vérét care * bibére fangvi-

( ) Hogy Agofton DoAor azt mondgya, Senki 
az b teftét nem éfii, hanem ha elébb tifztelte hagymád-

kedétt öregek minek éi&tte meg-kerclielkedn,̂  
-nek, a'mint Athanafiúi toll, tigttletct régnek vala. 

tu4\bit tudományát Cattcbumeni ado--
. (úgymond) ujjohnan ta- rant Pa: rem &fílium_>; 
ntilók imádi'jál^az. Atyát & perfe&i non fuot an-
és a' Fiút, és mind addig ttquam bspfizantur in-
nem tókéüetejfekymig az nomine Patris, Filii & > 
Atjápák, fiúnak.és fzent Sptriiús fus&u 
LéUkpek Ktvíben meg mm kfrcfutlktilníK-, val-
ljon azt fcojűdé inner ki, hogy «ck a' Sácíanun. 
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tekts imádandó* a' fzent Írás fzavai. )( )( 
' (3) Hifzera Patér az oktalan állat a'Chriftus te-

ftét nem imádbattya, holott néki okos lelke nin, 
csen, bit hogy ehari-meg a'ti értelmetek §erint az 
oftyát vévén, i Chriftus teftét? Látod Páter a'te ta-
núid tünetének mi ellenünk, s6t ellenetek fegyvert 
fognak mi mellettünk, 

A' túlem eleiben gördített /ítváhrt 'vdá 
feleletitól.' 

mellől könnyen akarfz el menni. Agofton ama8 

havára, Mit kffzitedfogadat és hasidat, azt mon-
dod, nem fzóll az ürvacstráwl, hanem a' SácumenWn 
kivúW Cbríftm hiúról, a' mint az olvass meg lát-
hattya. jóllehet a' SácramentmzM is azokat a' befe-
dek? t meg. engedhetij&k^ holott Agofttn kinem rckefZ' 
ti a tefti étel:, hanem i lelkit-is, mely a' hitét bog} tér 
kélletes légyen az évés, meg-kivámya. 

FELELET, (I) Páter,oda felIráfodnak,§. *. a* 
. Chriftus teftének bittel való ételét, csak commen-
tumnak, az az, költött dolognak állatád, s' la moft 
itt reá fzorultál, (1) Egy a' hitminda' Sátra-
mén tori? baci s' mind a' Sácramentom kivül. (3) 
Arról az ételről góll itt Agofton Doéior, a' hova 
•mbar fogat és haíat fiokott vinni. De azt a" Sa-
cramentomi vacsorához fzoktavioni. Azért ar-



dig nem fogat és bafat; hanem tólet, értelmet i 
akaratot lioktaka' vilafitott 1-iivrkvinni. (4) Si 

leg-tefiesüitChriffui hitilnl; mind-
ez â -ti igyetek elesésére hogy a' Chri-

i4s képpen net , 

nyittyák. Agoftoo Do- Atlguft. Traft. 16. in 
aorigy fzóll; Ez A- kf Joh. Panii ifte, quatrit-
njíra'hhimhtiuk.ihií- eíuriem interioris homi-
gétkgrifi, Ifmét. Ilulgy nis. ltero. Crede & 
et öltéi. Ugyanott. A' roaoducafti. Ihidtm,. 
ki beit óképpen ifit, nem 4 Qui manducat iotiis, 
k} ktt!ik.épp'» i * non foris; qui mandu-
vel nem 1' ki fegg*t cat porde, non qui pre-
tígU. Bálás Doctor így mit dentc. Bafilim in, 
(óll: Fwjoh a' beltó tm- Pfal.35. Eft fpirituale_. 
hraeklelki fiája. mit/el os 
e'keofér vételik. qi 

Amborus pofto^, t 
Nemi fíliSti kfU áletu- terris tangendús eft, fed 
pafztahi, hamm fii furfun ad dexiram Dei. 
<K égbtn. Agofton Do- Augultinui. Noluitfc^ 
ófcor,Nf m tkfiit itt illettet- hí 
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M, A' Ü hitt AZ illette ü- tetigit. Cyprián. de cce-
tet. De ezeket feiiyebb na Dbmini. Celebrantef 
bővebben hoztam elő. Sacramenta commone-
Cy prian-is igy §óll t Mi- rrur,quafiur5gulara fin-
kora' Sáírámentomok^Al densőc riráioana pecui 
élünké intettetünk, hogy revocare ad fauces & mi-
mint egy bafatt kór mű ét nutatim commoWe Do-
kéródzó barom a' tor\un- pioicae inftitutionis ex* 
kon fel-{érS(kák, és ^- emplura, uc íecr,per paf-
rónkétít megrórólljúktZ Ü- Gofitin memória--Ter-
ri rendeléfnek, példáját , tulíianus de Refurr. car-

nyelni, értelem által meg- mini. Qtjód;fides afpicit 
rágni és hit áltAl ki adni, pafeit animam, & aeter-
Bertrarn Do&or-is. yá' nae vitae fubftantiam fub-
mita'hit fzemléla' legel- roiniftrat, dum non at-
teti A' lelket és AZ örökélet- ténditur quod dente pre-
nék valóságát ki-fc.ólgál- raúur, fed quod in 
tatt/a, midőn nem arra Spiriiuáim cogitandura 

. Vigyáznak 4' hivekj mit eft. 
foggal rágfiAk, hanem a' miról hitben lelkiképpen kiH 
elmélkedni. 
_ Hát Páter a'tóbb Atyák tanúbizonyságokra-, 
mit felelfz i Azt mondod, hogy meg felelfzrovi- : 
dedenazettenvetéfekre. Hahol A' fzentséges Atyák 
*Z tírvafsorát mvezik^rázatnak^mkt hdfonlatefi 
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Hozzatok elö bárcsak egy példát, ím afg enged-
gyük, légyúnk meg-gyózettettek. Nyilván a' 
kenyér és bor, ha a' teftnek jelei, nem maga a' teft a* 
minek jelei: á ha a' teft maga léjand, nem a'jelek, 
hanem magaa-dolog. 

Mert Agofton Doflor Auguft. lib. i. de Do-
igy €óll: sr jelölj dolog, arinaChrifticap' i. gi-
a'melj tzon £kfpenkivúl, gnum eft res prater fpe. 
a1 mellyet « érúkenjsé- ciem quam ingerit fenfi-
gth'k. eíeihtn vét, máft bus.aliudexlefaciensia 
mtgátuli»eg-kSl'i»tözle- cogitationem venire. I-
teltet juttat embernek, e- bî em.: Nequis in el, at-
fccben. Ifmét, Senki a- tendatquodíunt.fedpQ- ' 
zokbtnarrínevigyázjíon, tíítiquodíigna funt, id 
hogjvtdnak, hanem hogy eft,quod fignificant. Ibi-
jelek,azaz,jelentenekíA- demlib,;.cap. f. Eam 
lább. Végezetre {igyíóll) demilai miiérabilem a-
eza'léleknek fzánakozdjia nimi fervitutero i fle, íi-
méltifogsága tiogy £ jele- gnaprorebusaccipere,& 
kft magájírt «' dologírt lupra cwsmiram torpa-
nják, és azelmének fze- reamoculura mentis ad 
mit tefli teremtett áütt hautiendum etemujiL. 
felett az órSkté váló vilá- lumen levare non pofii. 

Pápifták, kik a' Chriftus valóságos tefte és vers gya. 
nánt vtSitek a' kenyeret és bort, a" m<S{í̂ (a'Biint 
Nazianzecin fzóll in iaud«m Gorgon.; £ Chri-
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fius tefténekjt vérének,példáf. )( _ )( 

(g) Ha hol az Atyák áz Urvacsorát, ábrázat-
nak, jelnek és hafonlatofságnak nevelik, hogy on-
nét a'Chriftus teftének és vérének valóságát ki nem 
rekedik, jól mondod , mert ha a' valóságos teft 
nem volna, annak az o példája vagy jele fem vólna. 
Mivel a' mi nincs, annak jele és példája fincs. In-
nét mondgya Tertullia- Tertüll. iibr- 4. conr. 
nus: Az ábrázat nem le* Marc. Figura non fuií-
bftett válna meg, haa'va* fet, niíi veritatis corpus 
ttUgnak teíle nem volt fülűét. Vacua enim r«, 
vólna. Mert az árefs do- quod eft phantaíma figu-
logra'tninémüa' látót Id- ramcaperenon potelt. 
tds ábrázatot vagy jegyet magára fel nem vehet. 

"Ugyanis, mi roindeh Sácramentomban jelt s* pe-
csétet, és dójgöt a' mit jelent és pecsétel, állatunk, 
és a' Sácramentomot az Atyákkal edgyött mind a* 
feölsSs' mind a'belső cselekedetért ve&6ük. De ott 
nem forog Páter a'kérdés; hanem itt, tudniillik; a* 
jegf áltaiváltozhátiké a' jedzett dologgá* vagy, a* 
Chriftus a' boldog íiüztül v5tt tellyes tnagafiágU, 
tefte Éeriat bé-reke§tetheciké a' oftya kényt rücské-
ben, és annak akarmely kifded mörfalékocskijá-
ban is, és lehetémég-isszaz általváltozott kenyér, 
jel ? A* manna, a' kSéikla jelek valának ;j«dzett_, 
dolog a' Chriftus; de a- Qhriftus általváltozás fze-

iefztségben-is Vagyon mind jel s' mind jedzett do-
log. A' víz a' minket bűneinkből mofogaró Chri-
flus vérének jele, a* bé-mentéinek vagy éntózőzéf-



nek munkája a* Chriftus halálának el-temettetéfé-
nek és fel-támadáiának jele j De vallyon Páter e« 
Zeka' jelek magává a* dologgá a* mellyet jegyez-
nek, áüáttyok fierint általvaltoznaké? Serkeny-

Láffuk már példáidat,meílyekkel erteímedet vilá-
goíítani akarod. Mert (azt mondod) fzent Pálit 
A'Chriftus bálálból való feltámadását 4' mifel-táma-
dáfunknak a'bűnnek balalábll a' kfgyelem életere ha-
fotilatofságának mondgya lenni. 

FELELET. Mit HÓIÉ innét-ki ? Azt mondod.', 
cA vagy innét mondhat nié, hogy a' Chriílus halála 
és fel támad áfa. nem volna valóság > 

FELELET. Hallódé Páter ? Bizonyára ez fem-
mi nem egyéb, hanem csak ut ve§té». Mert higem 

avagy innét nem jóé-ki hogy a'Chriftus halálból való 

Azt mondom erre* hogy nem femmiképpen. 

mondgya a' Chriflus fetfltbogy az. emberekne\ l»a(on-

gyuk*. valóságos embernek* 
FELELET. Meg-felel erre néked Bellarmioufod,' 

midőn igy kóll: Á Chri- Beüarcn. de incar.lib. 
ftusntm vólt ember. ha- j.c. y.Chrirtuovnonfu-
nem hafonló az. emberek- i& hominem , fed fimi-
loez. abban a' jedzésben tC lem homioiíms in eá G* 
melyben itt vétetikaz e<n- goificaiione, qua híc ac-
ler. Mert midbn "tál azt cipüur homo; nam cum 
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ttik. él-változás, az. gnificatur * x vi vcrbo-
'igék.ereje Áltjtl-EgjrébJ- rum. Alji^^ai, dicg. 
ránt, a'ki ezt mondaná, ret, Hoc eft corpus mc-
Ez. AZ én tejlem, mutat- ura, demonftrandofuura 
ván AZ, ó tejlét, jelentene eorpuf.iignificaret con-
valami dolognak az. ó ttf veríiooem alicujus re i ic 

ama.'mód, me'yAZt állat- iile modui, qpiponidub-
tya,hogf A! kenyér állat- ftantiam paois maoere , 
tyameg-marad, Jehetost eftpoffibilis, nec rtpu-
nem-is eBenkezik az oifif- gnat rationi, nec autho-
sággal, fem a- Biblia mii- ritati Biblia:. Itrö eft fa-
tóságáual. Inkább'kpn- cilior ad inrclligendum, 

kaimatojfAÍb mint akar- iiquíi aliomm.. 

Még-is mit télznek Eraíffiufnak e* 6avai? Con-
A#t totifxcFfix ̂ tei'hrâ ITubftántiationern & re •. 
&oomine éffeignptam ? Azaz, Nyilvánvalón 
(„úgymond) hogy az. egéfz régi EccleJÍA, az általaü*-
tozÁfnakfc nevét, fe magát a' dolgot nem tudta} Mit 
téízco Cafíandernek im ezizava: Trai>fiubtamia- , 
tionem őcquoad nomcn & quoad efftétum nowam 
efie? Azaz, z JŰUaláUatoz.ás mind nevére 
mind magár A a' cselekedetre nénve uj ? 

Helyefen-is mondgyák; mert a* régi Atyák egy 
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ügyüképpen és minden meg-hsrátozás nélköl fól-
lottak a' kenyérnek és bornákaz Urvacsorában va-
ló el-változásáról, mellyet mint értetlenek légyen 
o magok meg-magyafcuzákés világ eleiben ad-
cyák, tudniillik, hogy a'kenyér és bpr, a' meg-íen-
telés utín, tovább nem közönséges kenyér és nem 
közönséges bor, hanem gént kenyérré és borrá vál-
tozzék, az az, légyen Úrvacsora, a'mely két do-
logból, mennyeiből és földiből, láthatatlanból é# 
láthatóból állyon. Idővel oifán a* nyókzadik ét 
kilencsedik fzázban kezdenek az Atyák ez Altalál-
latozáfra a' Pápiftáknak valacoi alkalmatofságot-
íólgáltatni és fundamentomocskát hán ni, mindaz-
által még-is ekkor erről ki-adott törvény és femmi 

.vala, fem fenkit hogy ezért-
óína, fohul nem olvafunk. Az 

,. . mondom kezdenek villongá-
sok az Ur tefte étele és vére itala felől az Urvacso-
rában támadni, és ki edgyetki tnáft állat vala. Leg 
elsőben-is pamafeenus János e' nyóíczadik Száz-

Urvacsorában való el-változásáról temérdek és ke-
mény Sókkal élni Ugyan ezen idő tájban kele-
Icia* képek felól valókérdéfis; Ha kelleneé azokat 
Ifteni cifztelettel imádni avagy pedig nem ? Igy 
majmoskodék az emberekkel a'Sátán, és egy idő-
ben kettős bálvány imádáft, mi»t meg annyi %' ol-
lyan lelki konkolyt híore- be a' tifzta buza közzé az 
Wr Eccléíiájában. Innét hét 6ái ötven négy efz-
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tcndóben, Negyedik Conílantious Csifsár, IÍ3U-
rus Leo fia, ki Copronymufnak-is hivarik vak, e-

Éivel azt végezik, hogy a' képek bálványok, és hogy 
azokat nem kelletik tiitelní; okát adván, mert-, 
úgymond, a'Chriftuftlem Ifteni fem emberi ter-
méé etirc nézve ki nem írhatni. Nem ifteni t«r- t 

Nem emberi termtíietire nézve-is, mert már meg- % 
dicsőíttetett. Es hogy a' bóldog SzSz Máriát fem 
ábrázolhatni*ki, holott ( ugy mondnak ) fel-vite-
tett menyben. Ugy a' több fenteket fem; mivel a* 
Chriftus dicsófségéhez hafonlók. A' honnét es 
Gonciliom inti a' kerefztyéneket, hogy egyéb ké-
peket bé ne vegyenek, hanem csak a' mellyeketai 
Ur Jéfus ierzett az Urvacsorában, adván a' ks»je- -
rtt és bort, ugy mint, AZ. i teftének ét vkrint\ ábri• 
ZAttyát és képit* Az Ürvacsora kenyere felól pe-
dig igy f ól nak: Imé W meg-elevemti ttfinekMpt, 
a' mely UcshHetttl Adatik. Alább. Az Ur parancsol-
ta, hogy ez el-valafitatott képp tétefsékax.afztalra, a-
vagr A' kfnyéruekállAttya adAtufsék áldozatot, a' mely-
nek nincsc emberi áhÁZAttva, hogy valamint innét a' 
bálvány imádás hént csufznA. La hol vólt Páter a' 
dolog valóságára nézve Calvinus elótt a* mi vallá-
funk. De csak hamar ez után a' Sátán nem nyug-

Afóonyra, ki éd«i fiának Negyedik Conftantinus 
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Csálsároak, hogy csak maga egyedül uralkodhat# 
nék, 6emeit ki-íolyará, és az után életét el-fogyatá, 
JÍUQJ; volna«'birodalom, el-fordul a* dolog. Mert 

SS e'gonofz Afóooyi állat Nicacaban Bithynia Váró-
sabat%o PüfpóíSk hol ílto Syüléfí hirdet, ? nR 

V lotr amaz élébbi végezéft fel-bontyák, és azcállatr 
, tyák, hogy a* képek tifitelete helyben állattafsék, és 

hogy azokat Ifteni parancsolatból G ükség légyen , 
:/ roind csókkal s'mind temjénnel* füftel, viaggyer-
' ( tyával. térd hajtáflal és végre Ifteni tiitelettel imád-
£ ni és tifjtelni, mivel ez Ecclefia találmánya. El-

cilíom értelmér, mint vala mi átkozott és utálatos ér-
»-veték, tudniillik, hogy a' kenyeres bor 

» tóságuak.és hogy a* 
kép az imádságnál rellyebb való vólna. Ezen Sy-
nat mind azbkat ki-átkozza, valakik a' képek imá-
dasát kétségben hoznák. Itt Tarrafius vak Pr%-
fes, kiConftancinápolyi PálnevQ Pülpóknek (uccg-

veteket külde, kinek mindenikét Pcter Preíbytet-
nek bivják vala. Látod a' Konkoly hintó mefter-
sége által, hogy akarja a' tiíita búzát a' konkoly él-
ném fok idö múlva 79* egtendó forgásában, Nagy 
Károly Csáváiraíálla'birodalom; Ki Francofur-
tumban, mely vagyon a'Mceou; mellett majd }oo 
PüfpókókbSl álló Coacilionothirdet, melybea-



jelen lévén a* Csá£ár-is, ujjonnan a' képek imádáfa 
rneg-tiltatik, és edgyezö akaratból az Irene Áfz-
fzony uralkodáfa alatt eíett Máfodik Nicsnoroi 
Conciliomnak (melly nem igazán 7-dik közönsé-
ges Conciliomnak neveztetik) A&air, végezéfir, 
a' mellyet Hadrianus Pápa ez okon, hogy mind Né-
met és mind Francia Nemzetben a' Püfpökck rajta 
meg-edgyeznénck, Nagy Károly Cságárhoz kül-
dött vala, meg-vetik, azt végezrén, hogy a' meg-
említett1 Nicaenomi Conciliom hamis és vétkes Sy-
natnak tartaísék. Es jóllehet Hadrianus Papa e' 

ik Conftantinus Cíágár alatta 

mely méltán Hetedik Közönségeinek hivattatik * 
elébbi méltóságában bé-állattatik. A' mikor ezek , 

Római Pápák-is elöve el-látván, hogy e' kettő, ugy 
mint, a' Sácramentomok és képek imádáfa, a' Ró-
mai Háznak nagy fundí - ' " ' 

lyek kózönségeflen tudatlanok könyveknek ne-
veztetnek. hogy igy a' holott az elme az Iften igé-
jétül meg.foötatik, ott könnyen a' kőfség §emeitr 
a' játék nézéíre le-függeíÉe. Azért a' Chriftus 



S s e s S S . " ^ ™ ™ * - K 

- — — s ? 



élekcdés; mivel minden erővei 

Tizenkertődik Százban," z áz, 11 fo eftendó táj-
ban a' ScholafticaTheologiávaledgyütt: ennek el-
-1'" -'ísának modgyá, miképpen légyen, forma-

* ' * 'agy állattya, matériája vagy más 

ben Galliában difputatiora vonatni. Ez lónLon-
gobardui Peter idejében, Ebben az időben, a' 

felől az emberek és még ez ő idejelg-isugy látGik, 
hog' e* kérdés felől femmit fem határozót vala meg 
az Romai Ecclefia; mert azt mondgya Lombard 
Peter; defi-úre non lufficio; azaz, tíégttUnvdgyok 
nieg'batirozisárá. Hogy penig ez 6 idejében ex 
iránt az emberek értelme fók felé haladott légyen, 
meg-tetgik innét, mivel igy 6611; Quibufdam vi- < 
de túr, quidam concedüat, aliitradunt. azaz. Ni" 
méüjtkmk Ugy Hifiik, némeByekmtg.fngtJtk, níwtl-
lyék tiU*tiy«\ Az 5 ideje előtt élő Atyák pedig 
micaoda értelemben lőttenek legyen e" felől azt il- , 
lyen igékkel adgya elő. Alii puraverünt ibi fúb- t Hantiam pánit & vini femanere & ibidem corpus 
Chrifti effe & fangvinem. Nimellytk (úgymond) . 
úU ítélték, hogy ott a' ke»jir»*ké* bornak áBattjé f 

meg-már ad és ugyan ott vagyon 4' Chriftus ttftc é% vé\ 
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bao az Ur tetterői, a' Római Eccléfiaé, vagy Be-
Kflgaríus? E'pedig az Altalállatozáft tagadta. Uj-
iágh'át ez a' dologra nézve-ii. 

Durandus in 4. Senr. dift. n. oly vélekedésbea 
vala, hogy a' kenyér matériája meg maradna és vál-
toznék a' Chriflus teftévé annak csak formája; má-
fokellenbenmint Aquiaas Tamás mondgya, ellen-
ben valót állattak. Thom. part. j.art, 6. Újság 
hát eziránt. Ruptrtus Abbás Tuitieníis in cap. 

aa pedig k6-
Zénségeffen azt vallyátpk, hogy csak a' ginek ma-
radnak fen, és a' kenyérnek mind materiája s' mind 
formája el-változik, lljság tehát ez magára a* do-
tál változásután hová légen, ezt feleli, de myfter. 
Miflá: lib. 4. cap. 10. Et fi panis nec erit corpus 
Chrifti nec aliud; panis ibi nihil erit, őc ita panis 
annihilatur. Azaz. Esbá £ ken/ér fent Chriftus te-
fte nem léfzen, fem más valdmh tehát ott a' kenyér 
femmi léfzen, és igy a' kenyér femmivé léfze» vagy el-
töröltetik. Régen a' Pápáfok kózzől e' vélekedőibe • 
fokán vóltanak a'mint Alanusból ki-tet§ikf dc_. 
Sacracn. Euch. lib. 1. cap. ; jóllehet ma nállatok 
ezzel ellenkező értelem közönséges. Újság hác_, 
itt,a' dolog. Ezen Innocentius ugyan ott cap. 19. 
aZt mondgya: Pari ratíone in Chriftum traaflub-



quotidie fitcreator. Az az, bafontttíffetta'Chri* 
]fi/ifi á ált afaált őzikéés igy á teremtwé, igy Anntkská-
ért a teremtett állat minden nAp teremtővé léfzen, 
E' fzóliás foröláját követték a' mint tellyebb meg-
mutattam, régen a' Mife mondó Papok-is; de ezr 
ma ti Utolbiak, jóllehel: Innócetiuftoí, ki az Által, 
állatozáfnak első alk utója vaU vet tétek, mindazál-
tal követni nera akarjátok, Uj hat értelmetek. 

Ez Altalállatozás micsoda igék áltál Jégyen az* 
ennek eísófzerzöi magok-is által nem érthették. 
Innocentiusa' meg-nevezett helyen c. 6. igy §óll; 

hihető hogy 4' Chrijlut Credibile judicatuc-, 
ezt mondván, ez AZ. én te- quod Chriftus dicendo 
ftem ét e*. az én véremvit- hoc eft corpus meum őc 
te ezt végben. Továbbá hic eft fangvis meus con-
némeüjck,**. mondották, fecit, Porrö quidam di-
bogy aljkor vitte A Chri- xérunt, quod Chriftus 
fttts azt végben mikor meg- confecit cum ben«dixit. 
áldotta. Eö maga pedig Innocent itt e' helyen 
micsoda értelemben legyen meg nem határozza-.. 
Ujtag hát ez iránt a'dolog. 

Scotus azt vallya,:hogy a' Lateranomi Concili-
um,%öl«, elótt nem vala hitnek ágazata az Al-
talállatozás. Láfd Bellarminuft lib. 3. de Euch. 
cap. 15. Újság tehát itt a'dolog, 

lahufnak, Valentiai Gergelynek, Sárgának és Ve-
gánakaz Urvacsoráról és Miséről irt könyveket-

meg-olvafod, fel-találod, hogy ók mind egymáffal 
s' mind a' több Scholafticufokkal cllenkezaek, ma-
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gok vélekedcfekben íántorganak és ez iránt femmi 
bizonyoft nem állíthatnak. 

A' mi Dama fcenusjánoft kit melléd von§a6 il-
lőti. Igaz dolog hogy leg elsőben-is ó pyita ti-
néktek az Altalállatozás tudománya költésére va-
lami kiciiny kapucskát; jóllehet arról fokkal kö-
lómben tanított hogy fem ma ti tanítotok; mert 
igygóll: Nemjélea'kf- Noa eft figura panis & 
nyer is bor 4' chriftus te- vinum corporis & fan-
Jténekés vérnek (távul gvinis Chrifti (abfit c-
légyen az) hanem maga az. nira hoc) fed eft ipfum.. 
Vbwnkjftenné lóttejle, mi- corpus Domini DciHca-
vel fz.ok.ds az. embereknél, tum, qyia mos homini-
hogy a' kenyeret egy éh és bus eft panem manduca-
4' bort J' vizet igyák, eze- re, Őc vinum & aquanxJ 
nekffcz kőt ót te az ó Itten- bibere, ?onjunxit hisi-
ségéty és tótte ezeket ő te(- pfis fuam divinitatem & 
tévé és vérévé- fecit b$c fuum corpus £c 

E' Damafcenus János mondásának kettő lehet-, 
áz értelme, Vagy ez , hogy az Úrvacsora Sácra-
mentoma mennyei és földi dolgokból, az az, ke-
nyérből s' borból ésegyforfmind a' Chriftus tetté-
ből és véréből áll; a* mellyet miis néki meg-enge-
dunk, sót vélle edgyfitt azont vallyuk. Uagy 

mafceniis Jánoft a' régi Atyák közzé Gámlálni 
kell ; mert ő a* Nyólciadik Gázban éle, úgymint. 
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paráznák, órd&ngősők, biti legeltek valának, és 
a' kik erőíákkal vagy ajándékkal ciuínak és maii-
nak vala bé alíékben, A'Tufciai Herczegeknek 
kiknek Rómában ez időben hatalmok rettentő va-
la, valóban vadá&ák ez időbéli Papák barátságokat. 

éműTheodoranevő 

. Pipává tétek vala, és d' kit akarnak vala a' Szí 
•b&l le-vetnek vala, é» helyette a'Székben raáll i 
tétnek vala. Bsrdnius Cardinal, raiaek útínn 
éklíonPapás Széknek utálatofságat bofüaflan e 
beíélli illyen panafirafakad-ki, Báron.' ' 

úrin fedem Petri ear 
cei. -Azaz! UikíppmmoclMtatotl megíhjyríRó-
mai Ecllifin ? Holott Rimában tuij hatalmai él pa-
rázna jifzfzonyi állatok nrílkpdnakvala, \ikmk ut-
fi-'f'k fzerint a' Szikik mig viltoznak wk lifpő-

hatatUn, Sríter Szikiim i-kum Afzfzonji Ma-
tnkfzmtiihtmiiíieapi\toljntmkvtU hí. Gé-
ntbrárdulki egyébiránt a'Pápáknak igen nagy be-
csüll&je ezidőkról igy panaüolkodik. Genebrard-
Chionic.iib. 4, Síi ann,goi. Sstculum hoc unoin-
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foelix, quód peranoosciratercentum & quadragin-
ta, Poörificet ferfc quinqua ginta a J oha d ne (cHicec_ 
8 á virture raajorucn defecerinr, apota&ici apofta-
ticiqűe pötiüt quam Apóftolici, quando non per o-
ftium, led per pofticutn ingrediebantur. Az az , 
Ez egynél bóldogtalanb fcculum ez, mivel mint egy 
fzáz és ótven efztendokforgáfaalatt, majd ötven Tá-
jik nyólczadik János Papátul fogva, eleie^jderkpl-
csoktül el távolának, a? Széfen inkább erőfzakkal bé* 
folyattak és bittál fzakadtak» hogy fem mint tsfpO' 
fioliakváltak, holott nem az Ajtón hanem, az* 
ajtómegett mennek vala bé. Sigonius pedig kér-

íáz eitendŐE mond ebben el telni. Láfiuk ren-
del őket. Nyólczadik JánosPápa j fei az elótt̂ . <L 
Gilbercánakhivatik, vala, 8jy. efitendő forgásában /{ 
téféieTKomai Pápává, E'Ne'met Leánzó vala_,, 
és Moguntiában egy Kurvátul, kit egy néminemű 
facrificulus vagy Pápá? Pap vitt vala oda, ízüle-
tók. Ki midőn férfiúi elmét vifelne, az ő Nemét-
meg tagadván férfiúi köntösben öltözék, é: a'Fu!-
denfe Kalaftromban me'ne, a' hol egy Angliai Barat 
genetőjére akadván azzal az Athénásbéli Akadémi-
ában, mely akkor igen hires vala, ballaga; a'hol a* 
nyelvekben annyira éppüle, 6 a' difputatioi fe-
rénységben annyira elő méne, hogy onnét Rómá-
ban verekedvén gép tudományával mindeneknek 

IV Leo Pápa holta után, mindenek javallásából és 
az akkori Cságár tet§ésébŐl-is» a' Pápaságra méltó-
aak Ítéltetnék és vágtatnék. Mint léíen a' do-



fo6 111. K 9 NtV. 
log, Pápaságának máíodik tgtendejében egy n<?-
mioémö jőakárojátul, talim mellette forgó Car-
dinállyátul, vagy a* mint Platina írja, fiolgájátul, , 
meg-terhefedvén, egy jeles proíoncio járásában.., 
tovább á' dolgot titokban nem tarthatván a* 6öles 
fájdalmitul meg-kórnyékeztetik és a* Lateránomi 
Bafilicában mentében egy néminémú uczában, a' 
mellyen még e'mái nap-is az Uj Pápa által nem mé-
gyen, magzattyát eW ölvén, meg-hala. E' hifto-
riának igazságát majd ótfiáz Hiftoricufok bizonyit-
tyák, kik k6zótt ezek nevezeteffek; Rudolphus 
Flaviaceníis, Monachus Banedi&inys * Marianus 
Scotus a'ki a' tfzenedgyedikSzáz kőzepin éle, Si-

•> gebercus, Ottó Frifingenfis, Gotfridus Viterbien-
fis, Martinus Polonus, Rmulphus, Wilhelmus Ge-
nus ésmáfok. Sota Pápifta birodalomban majd 
nyólez Éázegtsndó forgáfa alatt, e'Hiftoria igazsá-
gát foha íenkws kétségben nem hozta. Es á mint 
Baiaeus bizonyitryae'Johanna Pápa a'Neccomanti-
árol,azaz,5rdógi mefterségrólk6nyvet-lsira. rr- • 
jak fdőlle, hogy egykor kén geritextearía az órdön- i 
gőft és kérdette az Srdőgtöl hogy mondaná-meg ' 
néki ha akaroaé ki menni bsl&lle? Kinek illyen̂  
verfel fáelele-megaz órdóg : Papa páter Patrum 
papifias pandit$partum, Et tibi tuoc edam, do 
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Papa páter patrias peperit papiffa papellam. 

Az az: Pápá hazának, Attya Páfás magzatot hoz*. 
Hetedik Iílván Pápa, ki élt 896 edtendőben, 1-

gen Iftentöl el-vetemedett ember yala. E' Formo-
fus Pápának kit igen gyűlöl vala, minden rénde-
lését fel- bpntá, és annak el-temettetett hólt tefte el-
len, mint egy meg-döhőtt medve ugy kegyetlen-
kedék, mivel azt a' földből fel-áíatá és ^ Pápai 
köntösből le-vetkeztetvén parait köntösben te-
metteté-ej. E' fem 15n elég, hanem jobb kezének 
két ujjait el-vágatván azokat a' Tyberis folyó víz-
ben vetteti. Az Után a'mjnt Baronius Cardinal ír-
ja, magának-i* Iften ítéletiből roGG ki-menetele., 
ÍŐn. Mert maga magát fel-akaíitá. Ez időről 
igy pana§olkqdike'Baroni\is Pápái Cardináj. Sic 
hoc tempore ad Pontificatum pervenerynt homl-
nes monftroíi, vitá turpiflimi# mpribus perditiífími 
& undiquaque foediffimi, Az az. Így ez időben £ 
Pápaságban Ultenekbé, csudás emberek,> rut életűek, 
meg-vefzett erkölcsitek, és mindenképfen uUlatofe(. 

Negyedik Benedek Pápa éle 899 eitendó táján. 
Ez igen henye és tunya ember vala, ugy mint ki 
az 5 Pápaságának idejében íemmi diciir«tre méltó 
dolgot nem cselekedék. Ennek ideje felől igy ír 
Stella de vitis Pontificum. Hacztateomnis vir-' 
tus,tamiucapite ( in Papa) quám i#membris (inu 
Clero) exhominumignaviá elanguit. Azaz. Ez 
időben minden jóindulat és cselekedet, mind a'főbe» 
^Pápában)mwdft4£okJ>an (a'Papi rendben) ki* 
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Rolevincius azt írja, hogy ez elStt való nyólcz 

Pápák, a' Széket kevés ideig birták, és hogy fem-
mic egyebet nem tud mondani róllok, hanem ol-
lyat, a' mellyet fégyenl és által ki-be6é!feni. Ili 
mét Fafciculi temporum azt mondgya, hogy az 

fokhoz ment által. A' Tizedik Seculum-is, mély-
ben 17 Pápák falának, nem vala jobb; sót a' mint 

Cíftflett életű emberek valanai, igy ir Baronius 
Cardioil: Egy fem vélt Baronius ann. 900. 
t'Tizedik Száz efztenii- nutn.i. Dacimo feculo 
ttil tudatlamlb és bíldog- nuílum. indoctius & in-

, talanabbidS-, ez AZ í ke- foeliciusitrat illudfui a-
kemesiysegirels i jóim fperitate, & boni (terili-
Ulé meidSsegére tsizve taté ferrcutn, maliqucj 
vai teméfzetu vala, á AZ exundantii defermitate 
tl'áradottgonöfitsa^utá- p'umbeum,aloue inopia 
latofságárx nézve én ter- Icriptorumappellaricon-
méfteii, ex.enaz. Iríkjiak fuevitobfcumm.Incujuj 
fz&kvólti miatt fzokptt Íitníneconftiiuti, ab ca_, 
homályos iiíntk neveztet- quje furibas adeo fljgiti-
ni. Meiytltk. kjtfzhícnél ofa nupet contigit afpe-
lcvin, ami nagy gomfto- xifli, n̂tequam pj-ogre. 
kért.meUyeket az Ajtó e- diamur ulterius,hic le-
lóttíemitSrténéknéznem, (ftorem monendo prafa-
mmekilótte tovább nstn- ri aliquid necefliriumt. 
»'»t' fz»k!Íg'f»ek"élik. duximus: ne quid fcan-
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tramnlomok, fem Ec- dentes, & erat Sacerdos 
cle/fdtfíokáfok nem tár- íicutpopulus. 
tatnák vala meg, Es figyelmeznek Vali / varájlá-
fokra és bofzorkinysdgu, éscllyan vala a' Pap mint at 

Baronius Cardioál a'meg-neveiert: helyen e'Se-
culüm felöl ifmét igy ir: Habuit homines mon-
ftrofos &c< Azaz: Csuda emberek éltek benne £$c. 
Mégis tetiik ; mert ótödife Leo Pápa, ki élt 5 
tendóben* áz 6 tifitit kívánó bajnokátul Chr 
tul negyven BapmtiWa tóeg-ragadtatik és 
ból le-vettetvén a'tSmlóczbeniafiittatík, és onnét 
a' Calaftromban vitetvén bu vában hal-meg. Elsó 
Chriftof Pápát pedig parafit»nemtelen és erSgakos 
embernek irják,éi hogy az 6 kurváinak, kik akkor 
Rómát bírták, fegitiégek által öltbe a* Székben. 

hólnap múlva, és at Kalaftromban küldi, a' hol a* 
bud5» tótnlóczben élete el-végeztetik. Harma-
dik Sergius Pápa éle 903 esendő táján. Ez ama* 
Marózia nevű híres kurvát, a' Rómaiak femek lát-
tára, mint faját feleségét ugy tartotta, kitől egy fiat-
is §öle; ki az után az & kurvái kedvekért a* Pápasá-
gotel-ayervénTizenkettódlk Já&ös Pápának ne-
veztetik. Luitprand. Ticin. lib. 3. de imperat. 
geft. cap. 11, Ez-is a' meg-hólt Formofus Pápának 
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Ravennátulkétíáz mért főldnire vala, Untai 
Siékftnhmattja. Ez a- (Dint Luitprandus írja, lib. 
a. nyilván és közönséges helyen; fertelmeskedék 
Theodoráhitei kurvával. Végre midőn a'Magya- ' 
rokatés- Sarracenufokat OlaSorSágban bé-hivná > 
Guidotul az OlafzorSági hadnak Vezérétől meg- t 
ragadtatik,« a'tömlóczben vettetik; a'hol egy 
párnát vetnek fájára, mely miatt meg-fuladván̂ . 
bal-meg. TizenedgyedikJánosPipa, vágy igazab-
ban máfok Serint tizenkettődik, ki Sergius Pápának 
ama' híres kurva Marozia AÉSonytuI való fattya 
vala, 93 r efztendöben, ciak ifiacika kqrában, az 
Annya meftersége által, ki Guido felesége vala, le'-
pék-bé a' Pápaságban, ki felől Baronius Cardinál 

k!Uttift,cnvtd»i<eltímiifrmEccltfiáak..hi>irigr . 
kfUttMk.*""*.K'' "*** ttmul elfoglaltatni is ta-
podtatni. Meg-fzakadott háritta" lucceíio, éife-
jetlen láb vólt akkor a' Róma: Ecclefia. 

Ezután következnek fok latorlurváa Pápák 
mind Tizenkcttúdik János Pipáig. Hetedik Leo 
nevű Pápa, kiele p jjegtendő táján, csak azon'cm-
pa merő henye éshivolkodó ember vala, egéSSPá-
paiigának minden napjaiban. 

Tizenharmadik Iftván Pápa pedig 939 cíteodő ' 



agdaltatik, hogy az után a* íeb helyek miatr* 
való gégyenletiben, loha kőz htlyre ki nem méné, 
Agapetus Pápát SabellicusQla§or§ágnak meg-há-
borít ójának irjal TiZenketródikJános Pápa pe-
dig anno 956 e§rendóforgásában, kit némellyek 
Tizenharmadik János Pápának irnak, Sergius Pá-
pának Marozia nevö kurváiul valófattya vala. Ez 
csak tixennyólez efitendös korában foglajá-el a' 
Pápaságot a' mint BarCnius Cardinálirja, igenfer-

Hiftoricusaz ördögnek eleven rabjának irja, Csu-
da buja életű ésterme'fetü ember vala, úgymint**, 
a' kinek ha mi kevés ideje volt iffiacska korátul fog-
va a' bujaságtul, tehát azt inkább vadáiáfra, hogy 
fem mint imádságra forditá. E'rut embert amaz 
Nagy Ottó imperátor, gyilkoísággal, hit fegéífel . 

ráznasággal vádoláts a' Pápaságbó 
a' hol a' mint Luitprandus irja, illyt 

le-is hagyita: 

g«- (s) I 
ivottvolaa. 

Jsekia'k6z helyre. (4J Hogy 
jidzás kőiben ál ördágót hivaá fegitsé-

1 Hogy a'gom r "" 
(6) Hogy a'hitei turvákpjk ura 
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a bonnit nagy kincsei, a'mellyet a Szé&ég árujából 
Serzett vala, meg-térvén » Tizenatgyedik. János 
Pápát, kit helyette emeltek vala a' Rómaiak, meg-
ragadtattya, ésÉemeitki-tolyatvána' tómlőczben 
vetteti, és ott éhei meg-ólvéa nyavalyád temetet-
len vettetiel, s' ugy foglallya-el az úreis papi be-
ket, Ezen előtte való Pápát-is Negytdik Bene-
deket egy Cinthius nevű Romai polgár fegitségevel 
raeg-ragadgya,tőmlöczben vetteti, fel-akagtattya, 
vagy a' mint némellyel irják éhei óli-meg. E' Bo-
nttacius Pápát Platina de vitás Pontificum fceritség 
töróoek nevezi. Mivel minden kénesét a' Romai 
Ecclefiiának kezében koporitotta és vélle Conftan-
cinápolyban ballagott vala. Baronius Cardinal 
pedig ad ann. 97 y. Wvjaútet hires latornak, hazája 
árulóiának/VéreUe® való gyilkolnak,& oüyannak, 
a'kiban csak egy Gikfü-is Pápának való nem talál-
tathatott. E'gutta ütés miatt hirtelen meg hala, 
kinek meg-hidegedett hólt tefte, kőtéllel lábaihoz 
köttetvén azuezákon géllyel hurczoltaték és lán-
cával s* tőrrel által-verettetvén, csak mint egy kőz 
ember temettetek-el. 

Tizenötödik János Pápát 98}- egtend&ben a* Pa-
pi rend a' tömlóczben ven, a' t ' 

ötödik Gergely Pápa, ki az 

JHÍÍUS nevű Ró ooai Polgáriul a* rapasa 
tto Csáiác Rómát meg-vévén, e' keve'b 



Jánofnak ujjait el-vagdaltattya, éemeit fei-tolyat-
tya, és a' Capitoliuuiból le-ta§ittattya. . 

Máfodik Sylvefter Pápa 998 egnepdS tájján té-
tetek Pápává, Ennek Pápasága előtt egy 6rdón- j 
gól kónyv akada kezében és az ördöggel frigyet̂  *" 
kőte, hogy nagy állapotra mehetne.' Egykor életc-
mk hofcgaságáról az Ördögtől tanácsot kérd, ki-
nek az 6rdőg azt feleli, hogyha fokáig akar élni; 
Jéruíáíemet el-távoztaffa, De nyavalyás P̂ pa-
egylsor Rómában Jérusálem nevű kápolnában ál-
dozván tudatlanul, Ját fok fereg órdőgSt.a' honnét 
e* hálálos betegségben efvén, meg-parancsollyâ , 
Hogy holta után az ó teftét darabokra vagdállyak, 
és két kerekő gekerre rakván ott temették-el, a'bo* 
vá a'lovak önként vilik. 

A' Tizenedgyedik Százba fem valának jobbak a' 
Pápák. Tizennyólczadik János Pápa előtte való 

a' mint némellyek akarják He-
1101 x. eStendőben ul-bé a' fék-

ben. E'telólésucánna való két Pápák felől Bá-
lám s az* írja,hogy órd̂ gicoeílertégáltal öltek bél 
Éék ben, Geíiebrardus az időkről igy ÉóUr anno 
1007. Pápás omnes illius temporis ab Imperato-
ribus potiüs intrufós, quam eleAos, mocftra FuiflTe, 
& fic iucceíltonem legirimam turbatam fuiíTe, ur" 
olim in Synagoga fub Amiochis. Az az. Ai idő-
béli PápÁkinkMb műd csak a> Csd/kdrok ált*l evi* 
M W tolyattak &éi'éékben, hogy fem mint valu-
tás által emeltettenek vólna á Pápaságra, és iga raj-

Pápát mérepgelóle-meg. 
Nyolczadik vagy a' mii 
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Kának. Aztírják felőlié, hogy Rómából ĝ ntség-

dőben való bujdöftában az ördög fojtotta vólna-. 
meg. Láíd Martinuft in Cbrenic: Platinát in vita 
Beneditti-Noni, Petrus Damianuflin libro qui infíri-
bitur GratiJJimus. Azt írja Strateraannus felőíle , 
hogy holta után egy Remete barátnak iionyu áb-
rázatban, mintegy gamárvagya'mint némellyek 
írják, mint egy medve formában jelent megezt̂  
mondván .• En itt bujdofom, mert a- Pápaságban ér-
telem nélkül törvény nélkül ét \ftcn nélkül mint egy ok-
talan állat úgy éltem. 

Az uíán 104.4 eétendő forgásában a' Római Szé-
ket egy§erfmind három Pápák foglalák-el. Har-
madik Sylvefter Pápa, ki nagy árron juta a' Pápa-
sághoz. Kilenczedik Benedek Pápa, ki Cafiroit-, í 
barátot, "három ok alatt tévé Leogytl Királlyá. f j 
(t) Hogy főről fóré néki esendőnként jól el-kel-
hető pénzt fizetnének, és hogy a' Római fzéket̂  
meg-becsülnék. (1) Hogy hajat ne nevelnének, 

(0 Hogy a* jelt íb idnepeken fejér gyolcsai ékefite-
nék-meg nyakokat. Harmadik Pápa lón Hatodik 
Gergely,ki azelőt Gratianufnak hivatik vala. Ez a' 
Pápaságot ezer őt fzáz Turoniai font Pénzen vévé-
meg. De nem fokkáig birhatá, mert a'mint plati-
na irja, ezt mind a' hármat Máíodik Henrik Csáísár 
»'Pápaságbólki-rázá. Henricus Secundui (igy 
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Éóll Platina_)inltaliam gum magnó íxercitu vcor-
ens, habita Synodp, cum Benediflum Noöunu . 
Sylveftrem 3. Gregorium S.xtum tanquam teter-
riroa monftra.fi; abdicare magiflratu coegifftt_. 
/aaz: A- Mifiáik Henrik rngy erivei menvén 
OUfiorHighm, Gfúltft hirdetvén, KilmvdH Be-
nedeket, }-dik SylveSiert is Hatodik Gergelyt, mint 
"%•'» cmdi dl/Mlfit mu kinfttrit, hon d 

b „g/t 
Ez Ezer negyvennégy e6;end5 táján ke7.de a' 

kenyérnek és bornak a' Chriftus teftévé 6 véréví 
való változóiról a' villongás és czivódás dereltsflan 
«tSt venni, «• mikor ama' boldog emlekszetű Be-
rengarius ázójeles tudományáért és 6ent életéérr-
Gallíában és a' kotfil való tartományokban igen-
nagy beesfilletben vólna. Azért itéld-roeg cm: 
berjólelküfmérettel. holott ez ibóben a" Római 
ItciSlfben, 
HiSedé hogya'tifiralelketfieretólfteuillyen el-ve-
temedett feslett efikózóket tóit vólna a' mennyei 

. igazságnak oltalmazójává? Avagy inkábbnem^ 
azok az tdóké ezek; a' mellyeket kíván vala az ör-
dög, hogy azokban "uda állatokat Mlly&n, és ez 
illyen jó lelkeket.irtóztatá fekete fetétiégben bál. 
vány imádáff óncsón-bé! El bizonyára? Mert 
ug}fan-is midőn e' Tizedik és Tizenedgyedik fáz-
ban «tévelgés lábra kapott vólna, fel-támaÉták ex 
iránt e jól lőlt Pápák az igaz tudotuánt kóvetó hí-
vek ellen a' Királyokat 6 Fejedelmiket, hogy •-
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seggel nagy férfiúi meg-élemedettáiíöpotra neve-
kedett-fel, kinek fejében tövisből csinált korona-, 
vélt téve és két csepp vér cseppen vala-lö homlo-
káról az orrának mind két rege felől. Azt irja_, 
egy Paris Máthé nevű Anglus Hiftoricus , hogy 
1247 eftendöben Harmadik Henrik nevű Anglia 
Királynak a'ient fóldrfil küldtenek egy kis Krit 
tály palaczkot. mely a' Chriflufnak a' kere§tfán ki-
folyt vérével teli volt: mellyet a'goromba babo-
nás Király a'maga orrára fűggcGtvéo, iaksJozott 
ruhákban öltözvén gyalog nag' Papi pompával ké-
séré-el a' Weftmoooftori templomban, Sót még 
inais Mantuában tartanak egy palaczkot vérrel te-
le, a'mellyet a' vér kőzött külörobségetifméró Pá-
pa Chriftus Jéftis vérének ítél és mond lenni. 

Illyen dolgokkal kezdek a' kőz népet elcsábíta-
ni. De vallyon mi okért ? Azért hogy képek i-
mádását meg-állathatnák, és az Ur Jéfus válóságos 
emberi teftének az Urvacsorában való valóságos 
jelenlétét a' fiegény kófséggel iokább el-hitethet-
nék } Oh nyomorult idők! E' mefterség által 
súru fetétség öntetékbé az emberek füvekben, és i. 
hamifságnak titka lábat kapa a' Királyok tudatlan-
sága miatt, a' mikor a' nagy rendek el-kezdének jj-
jedni a' Pápának hirtelen és helytelen való kiátko-
zásátul. Oh mely temérdeki íok kincset tekeré-
nek ezzel bé a* Papok az ő tárházokban; a' bolort_ 
a' iegény néppel el-hiteték azt, hogy onnét az ö lel-
kek hol tok után nagy kónnyebséget, sötörökéle-
tet és boldogságot nyerne! Senki ne csudálJya_, 
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M m. 
lórum igy §ÓU: Scatebat omnis Gallia ejus do&ri-

val. Wefttsonoftori Máthé pedig ad annum :ogy 
ágy ir; Eodem tempore Bereogarius Turoneníis 
10 hserefi® lapfus> oranes Gallos Italos, Anglos fui$ 

-jam poéné corruperat pravitatibus. Az az. uizon 
időben a' Turonlól vdóíBcrengmui eretnekségben *[-
vén, az egéfz. G*Uufígat, Olafzolyt, jűnglufokfit az $ 
vefzetségével majd mind meg- vefztegette vala. 

Bereogarius élete vége felé tétetek Hildebran-
shis. ki Hetedik Gergelynek hivatik, pápává. 107 8 
egtendőben. Nagy vala e'Pápa felől a* gyanú, 
hogy ő'isBerengarius értelmét követné. Sigoni-

hogy a' Batavufoknál Brixinában való Syoatban, a* 
Németh OrSágip&fpóköke' Gergely pápát hivtáfc, ' 
veterem hacretici Berengarii difcipulum, Catholi-
cano & Apoftolicam fidem de corpore & faogvine 
Domini io quxftionem írevocantem, az az, az eret-
nek Berengariüfmkrígi tanítványának,ugy mint,# 
<fi közönséges is Apoftoli hitet az. Ur tette és vére felél 
fürdésien hozta vólna. Meg-bala Bereogarius j de 
ugyan ezen Ifteni tudományban néki elég fuccef-
aora raarada, mind a' Lugdunomból való Waldus 
íéterig,kiknek taoitványitWaldeníefeknek és Al-
bigénfefeknek hívják vala. Ezekben vólt hát Cal-
vinus előtt a* miigaz valláfuok. 

Hogy ezek velünk egy hitben és valláíban, mind 
itt s' mind a* tőbb hitbéli ágazatokban, vóltanak , 
iEneaiSylviuiból, ki 1458 eitendobeü bága-bé a' 
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- n% Tigurumban, Halár icus Zivinglim 

Bernábau, Major Sebeflyén, <£ert holdas HaBeras, 

Bafileában, OeMlampadias,snn,^7eUmo-

vagy Vicéje, titulufsára nézve Tripoiifi Pöfpók, 
Wijfenbvrgius farkas és tóbb egyházi fcólgák, kik az 
ó templomokba Oecolampadiaffal ottan azont kez-
dek tanítani. Urftifius in epit' bift. Bífiíiecfis, 

Bieldban. Wittcnbac Tamás, jelei fzent Iráft tu« 
dó ember, Zwingliufnak és Leo Judának Prasce-
P Ezekhezadák magokat fok Papok e's rendes 
egyházi gólgák, a' Tigurorai, Bernai, Bafileai tar-
tományokban, kik réfz gerinc a' Tiguriai difputa-
tio után, mely elék i?z; egtend&ben, ré§ gerint a* 
Badai után, mely lSn i f 27 egtónd&ben, a* kózón. 
séges Ifteni tigteletnek formáját egy gível lélekkel 
eneg-változtaták. 

Ezekhez adhatni Bttttingerut jánofit ki az llria-

annak attyafiát'Buüingtmt Hettricbet a' Capellomi 
híres Kalaftromnak Gárgyányát, Joner Farkali a' Ba-
rátoknak egéfz Collegiomávai, kik közzól fokaru 
egyházi fzólgák és taaifók yóltak. Láfd. ezekről 
Henricb. Pantaleonis Profopograph, patt. 3. ia— 
Vita Zwinglii. Bulli«geri prxfar. Apoiogia:Tigu-
tinar praemiffam. Ezek köziben gamláltatnak még-
is Gervájitts,Scbolafiiem Brcmogartai Pap. mgne-
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XII. RtSZ. ,4? 
MrUnus a mldtrgen Vrfeleüfis, és N. Ooflwkic-

kelenjts, Elek a' Gándaviai mezőn Papok valának, 
kikkőzzül a' három elsők az Evaogéliomi igafsá-

Magytr Orfaágban, Dtidithius András Ión első a 
ki ez időben a' reformatiót elkezdc .-jóllehet mác-
ez elótt régen majd Hus János idejétől fogva, a're-
formata igaz vallás magát Magyaroriágon imitt a-
raott ki-terjeétette vala; a' mely csak̂ innet-is ki-
'tét§ik5 (*) mertSigmondKirályésCsáSár idejé» 
ben fokán a'Magyarok kőzzülHus Jánoskővttte 

fiám ki vetésben üzettetének, kik Moldovában te~ 
lepedének-le, a' mint ez a* Magyar Cronicában-, 
mely a? Kalendáriom után tétetett, meg-vagyon ir-
va. (i.) Mert a* mint fellyebb meg hallok, mác_, 
jyo8 egtendóben, a' Református Magyarok, Láfe— 
ló akkori Magyar Királynak e* mái napi mi Confef-
fionkkal meg-edgyezó Confeffiótadánafc-bé. Ez 
tudományr terjeétésére alkalmatofságot nyujta, a 
Magyaroknak a* Csehekkel való meg egyeledéíc-.,' 
í̂ öegtendóben-

Ez azért a'Dudithius András, ki elsőben Tini-
n jenfis az után Pécsi Pöfpók vala, a Tridentotni 
Concilfo&ot raeg-járá, ugyan ott két Óratiot el-is 
erála; az után meg-térvénonnét a' Reformatiót-. -; 
javallá és elő íégité. 

Erdélyben 15eítendóben, két Plébánufok 
nyulának a ReformatióhoZi kik lettenek légyen ne-
vekét fel nem talál lyuk világofíans hihető az cdgyt-
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XII. \ Es Z. 549 
cbínak., ES Sicrétáríu- fem-, ac Patriirchamj 
fmlQMktCMttUmnfmk- Conftantinopolitanum . 

tnnk bizonyai levelet, vj' Canéellarium & amicutn 

itdl Uramhoz, nem ér ke- certaj literat ooftras dc-
íhiik, ÚWÍWBW- dimus; QUK dorasc ad 
\ink_feletet vem hozatik, iplum dominum Cardi-

sét&l kf'getísétúl minim eodem refpoDfum, adeas 
bizonnyal meg-fzlmid és nobil reportabitur, in-
magadat meg-tartéztat- terea á perfecutione ipfi-
md kell.'és femmi feaji- uicaufae, omoini cclL-
téKkel vagy mhéutéfel«- re & fuperfedere dibeas, 

réfzély, és másképpen cse- vaminibui in ipl'os «gere 
lekédni magadban fel ne aut procedere audeas, & 
tedd, ez. levelet el-olvaf- aliud facere nullo modo 
yin,amakyk>K'̂ ""d- pra&maí, prffifcntibus 
gya,vi(zfr.« adván. Kí/t perleítís txhibenti rcfti-

De a' Magyar Orlzági és Erdélyi Rtformali<W 
rul alább bővebben hallyunk. 

Nera helyeflen kiáltyák tehát ma teli torokkal 
mi reánk a' Pápás Atyatiak, hogy a' mi eli5 Refor» 
mátorinknak nom vólt Ecctéfiai hivatalok, és ar-
ra való méltóságok authoritáffok»»' Pápifatóg tr. 
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lattj hanem hogy ók azt csak a'meg-téréinek és hi-
vatalnak Giné alatt koporitofták: magoknak, be-
folyván magok magokat al Eedéfiai golgálatban-, 
és a' Papságra órdinálván. Cornelius Janfenius 
Gííbert Voétiufnál in defper. Caufa Papatűs libr. 
a. cap. i.igy fzóll; Vos iolo illoconverfionis & 
vocationis titulo officium praedicandi arripuiftis, 

) Caetero%Ecelf fiafticse poteftaús actus exercuiftis. 
Az az, 74 csavarna' meg térésekéi hivat Alnaktitn-
fojfa alatt koporit ott átok magatoknak a' predikátiÁf 
nak tifztit, és a' több munkáit AZ EccUfiaihatqlomnak 
AZ alatt gyakovoltá 

ti6t gyakorlásara a' Pápiftaságban, a: 
|al ai? minéroü lehetett akkor a ' Papság »i*»i . 
Nem-is változtatták meg ezek az Eccléfiát az § 
valóságára nézve; hanem abban csak az Evangeli-
omi és egyházi fenyitéket állatták jó karban. 

Irt illyen ki-fogáfok vagyona' Pápáfoknak; Ha 
Az. első RefarmatoroknakEccléJÍ4Í ét törvényes hiva-
talok volt a' Római Eccl'efíáltil j te hát A' Római Ecclé? 
fia igaz és közönséges Eccléfia, és csak árnál vagyon, 
a,'mint a Vápánál isy az zccléjiai hatalom és méltá-
s*g. FELELET, (I) Nem következik. Merc 
az Eretnekeknél régen, a' mint Hieronymus dia-
logo contta Luciferianos ezt állattya, a' hivatal meg 

, mindazáltal vallyoa, azt hozz ukc innét ki 
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jégben lévőkre nézve, a' kik még 6 közóttökvalá-
nak, nevezi 6ket o népének* és azoknak magzatit-,, 
i fiainak* HoC 4. v, 11. és 6, v, 1: és ir.y. 7. Efa. 
4S V.il. Jer. 1. v. 9.13. 30,31, ja. észo.v.ao. 
Mint példának okáért, a'parázna feleség, mind ad-
dig énig tőle a* Férje el nem veti» ugyancsak fele-
ség affeföl ba parázna- is; Így valamely Eccleíia-
is, ámbár tévelygéfekkel és bálvány imádáflal minc 
lelki paráznasággal meĝ ferreztetett-is j de ugyan 
Eccéfia áffelól mind addig valameddig Iften in-
gyen való kegyelmefségébol hozzá nem küldi az cl-
yáláfnak levelét, el-vévén tólle a' §6vetségnek táb-
láit és pecsétit, az az, az igét éi a* Sácrámeotomo-
kat,Ezech. i&v.zi.és a' többiben. Jcrcmiáfnál 
az első és máíodík réfzekben. 

taén az elö Sámlált Reformátorok rendes és hi-
vatalos Papok vóltanak; a' honnét kiki kózzüllSk 
az Mennek Igéje gerinr, az igaz hitet és valláft pré-
dikálta, a' Sácramentomokat ki-íiólgáltatta ás az 
egyházi fenyítékre gorgalmatoffan vigyázott, fe-
gitvén ebben 6ket vagy nyilván vagy titkon fok 
jelesembérek, lllyenek valának példának okáért; 

A'Lothdringiii Ctrdinál, ki az Auguftána Con-
feflión meg-nyugovék. Thuanus lib. 18.19, 

Mounlucius Valentiai Érlek. T buan. lib, 27.19. 
és 14. Ez a' tudománynak és erkölcsöknek rneg-
veGését köz helyen feddette* és Condacus Fejedel-
met tanáccsával s' fok fzép feleletivel fegitette_». 
Tbuan. lib. 34 és 17. és 89. 

fífer % KÍeMreJHS> Se-
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;?s ni. X ÍNYr. 
az Evaagéliomi igafságértmartyromságot fzenve. 
dének, 15-46. Láfd Thuanuft libr. 39 és libr. i, 

Ama' ízentseggel, elmével és tudománnyal em-
likezetes Olyaspia Morata Afciony, kit Renata a' 
Ferroriai Hercegné Ateftioa Anna leánya tanitá-

Brucciolus Antal, kiaz eredet éerintvalóízeac-

•yelvból a* Bibliát Olafznyelvre fordította, 
Járula ide a'Királyoknak, Fejedelmeknek, Mi-

giftratufoknak ésPatronufoknak véllek edgyStt̂  
való dajkálkodna; kik mind intéffel, mind canáci-
csaljmiad pedig patrociniommal az Eccléfiákat ét 
azoknak lelki pálztorait fegitették. 

Némíth Orfzágban illyenefc valának az Ele&o-
rok es Fejedelmek és a' kólesos Várofoknak Magi-

derik Saxo, az Attyával Jánoflal edgyütt, Friderik 
János, Braudeburgomi György, Fratres Lunebur-
gici, HéíTus Philep, Palatínus Bipontinus, Wolft 
gangus' Anhaltinus, PbiUp Pomeraniának Feje-
delme &c. Láfd Thuanuft libr. 1. 

Ezekhez járult a* Máfödik. Maximiitifi CúUt 
fufFragioma, tetiéfe, ki noha, kúlsS képpen 
a* Római háztul el nem fzakada, mindazonáltal az 
Auguftána Confeffisnak mindenkor kedveze, a' 
mintezt SambucusGyórgy bizonyíttya; ín Epift. 
Illuílr, Belgar. Cent. 1. Epift, 79. Ezen Csáíxán* 
midőn Cseh Király vólna egy Paufer János nevű ; 
Evangelícus Prédikátort tarra Udvarában; Az Au-







feüs NaíTavius, Henricüs Brederodiüs. 
Olrf és Spanyol Orfx.ágo^an\ Renata Tizenkettódik 
Ludovicüs Király leánya és Feríariai Herczegné, 
ki a* ó udvarában a' k̂ jyeflfégre és Reforraatiora 
mintegy Schólátemeíe és nyitaki.a' hol a'gegény 
fiámkivetet ReForraatüfokhak, ügy Galliábáisjó ki-
táró helyek vala. Láld Thuanuft lib. x6. és 4 f. 

Caracciolüs Marcbio* Valdefiüs János Spanyol 
iaemzet, és más Neapolyi bíetriefek, kik már Ntá-
polyban még mikor otc Martyr a' Seat Iráft taníta-
ná Reforröaía Ecclcfiát emeltehek vala; ugy mint*' 
Viéiöriá Cólütnnái Júlia Gonzága UriNemésAg-
fonyi állatok, Poatiüs János, Rodericüs Pontiü* 
Bajlentius Herczegnek a' fia; Kinek az 6 Marty-
romságát és a'jelefleb Nemélségb&l hofonnyólcz-
hak,és többeknek mind két nemből állóknak meg* 
íáthatai ThüaoüfnáUibr. ifi 

UlyíTes Maítinengus Barcsai Herczeg. 
Ezeket e' fzépréodel megláthatni Gisberr, Voe~ 

tiufaál in deíper. Cauf. papatüs, lib. á. Se&.t c.i.' 
Adagjár Örfxigban és ürdélybcn; A'Nagy Urak • 

éí fó-f& rendeké s' Királyi Váró fokban a* polgárok. 
A' Magyar Orfzágnak ekkori Reformatiojánalc 

aíkaímatoisága ei volt. Ama hireí és névezetéí 
Mohács-ihezet Magyar romlás után és Lájös Ki-
rálynak el-eséfeután 1 éfitehd&ben * látván ai 
Urak hogy a* Papok az egéfz Mágyac- Örfzágóafe 

lóió hê ye-
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fcet, Síntó földeket, malmokat, dézmákat &c, ma-
goknak kopóritocták vólna, azonban hogy aem a' 
jövedelem érteke ízerint tartanának vitézeket, ha-
nem hogigcn kcvefeket, még pedig azokat-is ol-
3yakar, kik tunyák, reftek, engedetlenek és csélcsa-
pok volnának; edgyezö t̂ fzésböl és akarati 

Imre ja' Csanádit PetufitGáípar; a' Pécsit-,, 
bzerecícn János magok Éámára ei foglallyák, és 
a'Pápiftaságot óda hadgyák. Ann. i f 19 JaxitPé-
ter özvegye Anna, a* Reformata vallás mellett igen 
buzga, és az 6 birtokában való népeket Alsó Ma-
gyar Orfzágban a Körös Maros között, mely néz 
Erdélyre, ez mennyei igaz világofságra nagy fzor-
galoiatoísággal tanittatá. 

i ?3o. A ' Tekintetes és Nagyságos Ur;Dragffi 
Gálpár, János Király és a'Pöfpökök raeg-bántódá-
fokíul nem gondolván, söt azoknak fene kegyet-
lenkedéfek clíen a* Reformátor lelki tanítók baját 
fel-vévéés Siveflen óltaímazá s őket táplálá Erdő-
dön a' magavárosában. 

De mivel ez idö tájban Magyar Orfzágban még | 
derék fzeotíráft tudó és tanitó Lelki tanítók, kik | 
az E vangehomi tifzea világofságot tifztán a' nép- ! 
nek tanítanák kevefen találtatnak vala; ezokáért-, 
j f 2 4 és következendő egtendókben íogák némely . 
jó lelkű iffiak magokat, és Wúebergában menvén * 
ott magokat az Evangéliumi igaz tudomány tanú- ? 
Miának adák. Azokközzöinevezetefck ezek; Gál- 1 
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too, ki Sánta Mártonnak-is neveztetek, vivé által 
a* Pápiftaságból az Evangeliomi Retormata igaz 
valláfra i f j i ben; Békés városát Ladányi és 
Maflái Nagyságos Utak idejében Oétoraí Itare re-
forroálá. HafonlóRtformatorok valánaki Dobai 
András,Batizi Demeter.GálÉsécsi Tárnái, Apádí 
IBenedek, Székely íftván, Hu§át-» Gál, Mohi Fe* 
féncz Szegedi Íftvárs.és többek. 

Igy el-hintődvén e'Nemzetben az Egyházi 6óU 
gák és Nép kőzőtt a* Refőrmata vallás, az utátu 
1545: e&éndóben, Saent Mihály havának hufza-
dik napján Erdédőn Synat gyűjtetik; a' holott a*, 
református lelki Tanítók valának jelei)} ugyminm 
(i) Kopácsi íftván (i) Székely Bálás (;) Coloczi 
János (4)Thördai Demeter (f ) Batizi András (6) 
Bőrvei Berhbárd (j) TThüri Jakab (8) Váczi Ger-
gely (9) Babolcsai íft ván {to) Gyulai Miklós (11) 
BáeSmezei János (12) Ilofvai Bálás (1 g) Ecsedi 
János (14) Czeglédi Amborus (i?) Batizi Domon-
koŝ  6) Fól Némethi Máthé (ly)Chehi Mihály 
(ií) Berkeői Kelemen (19) Dévai Miklós (20) Hu§-
ti Tharnás (i 1) Egri Péter (»*)Déíi Márton (&)) 
Szakácsi jános (i-f) Mohi Ferenéz, (if) Debreeze-
fti Mihály (z6) Miskólc»ijánoi (17) Káfioni já-
nos (17) Szadii Domonkos (19̂  Batizi LÖriacz. 

Ez Synatban 1 x. Articülüfokat iráöak; (1) Az I-
ttenről (i)A' Kőibeö járomi (?) A'uieg.igaiuláf-
íól (4) A' Hitről (j) A' jó cselekedetekről (6) A* 
Sácramentomokról (7) A' Sácíamentomok Hitéle-
tiről (8) A* Vallás tételtől (9) A' kereityéni iabad-
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Surdafter Siltfirát táplálákEl Surdafter va 
Sfiket János lón elsó Reformátor Prédikátor 5: 
btnben, ki után fcóverkezék Ramafchi Mátyá 

Hogy íz idő tájban Erdélyben és Magyar Or. 
ftágbana'Reíorroata vallás valami lábat kapott-, 
légyen meg-tettifc ex Arti'culo Regni quinquagefi. 
mo <juano, contra Reformatos edito,, a'bol ezt ol-
víflulu Lutheranóí omnes ac, coruoL, fautores, 
taoquatnf ublkos h®retiicoi, boftífcjtie Sacratiflinat 
Virgimi Mariaspoeaacipítis & abUtioneommuuL. 
booorutn Regia majeftas punire teneatur. te az i 

- mini,Is aiekmkjautmt ilttk 
nuzéit, mint kózá"S'g'> Eretnekek."' és i fientsiges 
fíúzMáriának.illensigit, ft véielel is minden jt-
mk»*k. il-véteUveltartoiAek i lirÁlyi felseg meg-

Azután íjay-benegy ne'minéjhifi Lwberanua 
valíáfon lévó Scholaftictit, egy néminemű Csukás 
János nevö.ember,házában Schólát-ij eroele,;^-
mint ez a' Capitulárís Urak leveléből, a' mejlyek. 

óltalmaztaték CSyőrgy B«át-is, ki 

borúi küldötte vala bé az Oríágban.j Ez meg-
említett Barát prédikálta elsőben a',keré6roél, a' ha-
puelótt,Sztbcnbé, az titán bsna'városban,végre 
az Eriébet templomában. Ollyail iték tbia vad-
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XII. 71 E S Z. 599 
fel, fe nem imádgya az oftyát: nem fögg a'Pápá-
suli Nem tudgya tellyeíséggel mi légy eb-a' Pápa 
kdiilgeotiája és a'Maganos Mife; Az Iftenigolgá-
latot Szerecsen nyelven fiölgáltattya-ki.* az Urva-
W Wkét Ésinalatt végi: nem imádgya a* képeket: 

. - a&talt vagy óltárt tartanak a' templomban̂ * 
i aak ugyan kőzí&k Barátok, de feleségefek, ésa* 

k ik k ézi munbájokksl kerefik életeket; nem kerefe 
íelikmeg a' férfiú gyermekeket, hanem negyven̂  
nap múlva; a' leánzokat pedig hatvan nap múlva, 
A! honnét nyilván ki-tetGik, hogy ez Eccléfia nem 
higi hogy a'keregtség vize egyátaüyában fzüks*. 

Err51 emlekezik Alvarez Ferenci, Lufitaniai Ba-
rát, az 6 Hiftoriájában, ki ó.egtendő alatt jára Ne-

rában. Ez Szerecsen Orgági Eccléfiákat vádok 
lyák ugyan EutychianiftiiuíTal némellyek; de az 
merő patvarkodás. Függenek ezek ugy vagyon 
az Alexandriai Pátriárchátul, de nem a' hit dolgá-
ban, hanem az 6 kőztök lévó Szereczen Főpap tá-
raságának jufsában, a' mely az Alexandriai Pátriár-
chánál vagyon, a' mikor a' Szék ürefir. La ezek 
kőzór-i# az ó valóságára nézve volt és vagyon a'mi 
Eccléfiánk. 

Azért mind ezekből világoflan ki-tet§ik ; hogy 
tóidon a Pápáfok töllu ok azt kérdik, hogy hol 
vóltCalvinus előtt igaz valláfunk , vagy az hogy 
az Eccléfiai Hiftoriákban és a' magok Hiftoricufok 
iráfiban járatlanok és tudatlanok; vagy hogy pat-
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élheti Ha mit Itten az ó igéjében a'íent írásban 
elóokben ád hogy hidgyüky ott lenni láttyuk,ám-
bár nagy lelki titok légyeo-is, tntly csekély elmén-
ket felyül mullya, mindazáltal azt minden tovább 
való dilcurfus vagy vifgalás nélkül kééek vagyunk 
el-hinni, nem-ii akarjuk azt kétségben hozni, elég 
az hogy arról a' hazudni nem tudó igafságoak 6a-
ja téGen tanúbizonyságot. De hogy valamely 
ember, sót egéfz Conciliom vagy Gyűlés valamit 
Iften beGéde gyanánr, mint a' barmoknak a' jár-
mot, veffen lelkünk ifméreti ellen nyakunkban̂ ,; 
hogy azt-* csak vaktában- minden fel czirkálás 
nélkül el hidgyük, és Iften befzéde vagy cseleke-
dete gyanánt tarcsuk, nem cselekefcGuk; mertkár-
hozatos vólna és lelki el csábitatálunkra fordulna; 

a Joh, 4. v. i. Ne hidgyetekfz.trelmefm minden lel-
keknek., hanem meg préMllyatok,a' leieket, hogyha 
Iftent&l vadnxkc A* Beroa varosbéliek-is nem a-
zért dicjirtetnek-meg a' fzent Lélektűl, A<5tor. 17. 

nek a'TeíTallonieabéliekrjél, hogy a' fent Pál A po-
ftol tanításának vaktában hittenek vólna, banenu 
hogy minden napon a' fzent írás rámájára vonták 
azt, tudakozván ha ugy volnának© mind azok. 
Elaiasa'törvényre ésa' tanúbizonyságokra, Ábra-
hám pedig Mofefreésá' Prófétákra igazítanak, Efa. 
8. v. zo. Luc. 16, v. ap.} i. Idvezitönk-is a' íz. 
.Irái yiígálását, melyben vagyon azidvelség ajáa-



lya, Joh, j, v.39. (z) Ugy él az igazi ftenfélő ke-

róiségekkel-is éllyen Urunk taoitáfa fiennt, Matth. 
4 v 4.. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem tf-
fennek, minden bejzédivel mely az ó fiájából fiárma-
zik Szent Péteris erre tanít, i Pet. %. v. x. Mir.t 
moftan fiű/etett gyermekek**- Jfie» befiédének.amaz. 
tifctatejétkivánnyátok, hegyennek általa nevtkfd-
gyitek. ( 0 Ne mondgya bál AZ. ig*Z Iftenféló ksnfi 

itó fiájából és igéjéből hallya, 
ciak hogy meg.láfla azé lé-

gyen, ne kételkedgyék Egyébiránt az Iften min-
denbAtísága fenkinek bálványozáfra.,, fe lelki té-
velygése utat nem mutat és kapui nem nyit. So-
kat meg cselekedhetnék a* Iftenj azért mindgyárc 
azt hozzuké-ki belóllé, hogy megcselektii í Tá-

é kivul, és abba napot, holdat,csillagokat, embere-
ker, füveket, fákat, és egyebeket, el-hifzedé azért ' 
hogy ezt ma meg-cselekéi? Meg-cselekedhettc, 
hogy 9' nap az égen meg-állyon, a' éamár emberi 
iot adgyoa. a' fejge uíéon, a* Babilloniai tőzne é-
gefifen, bigédé te éí cl-binni tattozole', hogy ezt «' 
mái nap gökségeske'ppen meg-cselekedgye ? Az 



zonyságor, és abban a* 
pira az Iften elégséges u 
vigyázni. 

nya, nem Ifteni tanúbizonyságon, a' mint eléggé 
meg-mutatám, hanem a' Lareromi ét Tridentomi 
Conciliomok, az az, egynéhány őive gyűlt pilifles 
barátok tanúbizonyságokon fundáltatik, sót az If-
ten tanúbizonyságával és a'virágában lévóEcclé-

fiáknak-is vallálokkal egyeneffen ellenkezik, 
mi nem higiűk, söt inkább minden igaz 

Iftenféló Kerefityén embert, hogy 
cólle magát mint vaftag 

bálványozaftul 
meg-ójja, 

NEGYE-
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es Abofiolirüoltqrol 

i^'J&Pj&evezet, 
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óiéi tónak él Pápának. Clodoveui-is a' Frinciai 
Király levelel írván él parancsolván a'P&rpókók-
nek hogy az Aureliai Coneiliomban mennyenek . 
igy 6ÓU nékiek l 

Síetil Waimnís iti Dominis lan£tis & Á-" 
jlf oflótifúkrt meló Pö- poftolicá lede digoiSacnis 
fpók&knek. Clodoveus Epifcopis , Clodoyeul 
Király-• K5»/»r5gí«ítí'» Rtx-OratepromeDo-
(reltcftent Uraim is az A- mini fanéti & í poftolicá 
(iftoli fiikrt méltó Pápáim, fede Papa: digniflioii. 

Ugyanis e' feó, Pipa, eredetire nézve Gór&g ige 
lévén,annyi: té6en a' mi Magyar nyelvünk Serint 
mint Atya, még pedig ttrméfzeti fiiti Atya, a' 
mint ez Homerulból Odiff. lib. 6. ki-tetf ik, A' hol 
Nauficaa leánzó igy fzóllitcya-tneg AlcinouS 66IS 
Anyát t ndmra $ÍAe. az az, Eits Atyám: Idő- . 
•eloítána'tifiteftógkivánáftuléikevélyiégtfll in-
díttatván, az Egyházi Solgák kezdek e' nevet él 
más ebez halonlókat a' Római Papol, Púlpókók é> 
tanítók máfoktul el-vonni és magoknak koporita-
oi. Innét hivaták magokat, ft) ( ) ; 
jítyík Attyimk- ({) legfeltS tápnak (4-) Ke-
rt/ztyí»'k fó Popjának, (l) úp'k Fejedelmír.ek. 
(6) Eccliji* Fijiiuk. (7) Ur Chriftus Vicéjének. > 
(8) z ÉCctifia ipúleie fundamentontinak- ( f ) 
^Minden hívőnek Attyánakés DoBotának. (lo) 
ujtzür chrijim aklafó pifitcrínak. (iöl/fflijfí- j 
Uitpifztorának. (u) Aíür Iften háza igazga- ] 
ríjanak- (' i) Eulifta yilegényínik is iegjefe- j 
•lek- (14; Kúzímtgcs mindenekre vigyáií íúf-

K-
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póklltki Ol) JÍpiHoli Síik. fvnt Trxfalintk • 

, papjának. (i«) tMMcnmhr mirtiktntkisi-
»' ríg»liiÁMk. (17) tápáftkprámklfttníi 

tick, (ii) Nemli/ilamtermk, iltnemmíimk. 
I, (19) Stmimbtr»ik(imlftenm{. (»o) Egí$<tfilA 

ktnk/ige Fijtdilmínck (11) EccllfiaKirálljititk; * 
| (1.) Vicé Ifiemuk- (»j) A' Kerifitfini Refptt-

HiUntkgóíhetetlm eljedít malkodiUtímk.Ujc-
» delmíntk. Cm) •<*' típai mindinhatíságmk erit 

megtutijának- .<"**)" ijleni felsignek.Kumemet. 
Láfd- meg elekrll Bellarmiouft lib. 1. & Rom. 

Ponr. C.JI. Francit, de Paviuii Auditor. CauC Sacri 
Palatii. Exiravag comm. lib. j.c.1. Antit). Extra-
vag. Joh. ti.tit.14. c ; Dili. jó. Satii evidemer, 

, Exitatig.Joh.21.tit. 14 cap.}. SixtiDeeret.lib. 
j- t.tit. 6.C. 17.laproein, Clement.circafinéin Glof-
' fa. Sixti Decret.lib. j.tit. i<S. contra ptriculof. 
' in Gloflá. Turrecremata János libr. 1, SumtD. 
f. cap. 4;. »o. Láfd alább »• 39. 40 41. réfeekben. 

Hlyen egyházi rendet Idtexitfiak fealetésétfil 

nalt helyén mtg hallyuk. Ma leg nevezeteflébb' 
ét kSzSotégefli bb név mindé a Népeknél és Nem-
zeteknél a* Pápa nevezet. Ezt a' mint fellyebb 



<Si» ir. KSNrr. 
riaknil fenn maradott, kik ma-is minden lelki iái 
nitór lafmik hivnak. A' ttely Pap név járt a' Pá-
páiul, el-hagy ván a' fió utóilyán csak az ji betűt, 
o' Magyar nyelvnek tulajdonsága Serint,»' mely 
valamikor idegen nytlyból 6ót formál magának,' 
mindenkor vagy al-hágy vagy meg-viltoitat an-
nak betűibenl Igy Jacobus, pM, Johánnes, 
Jíxts, Deróetríus, Dtmter, Prulus, Pal. Mar. 
cu«. Márk, LUcas, Lukics, Elias, Illyés, Miflá i 
M'fe, Hoftia, Oftya, Riilióáiisj Ertkíy, Akaié« 
Oltár. Papa,ítf. 

7/. 
A' Római Pápák fkakafifxáról 

íigaiáeformataValÍÜfnak-...„ 
Apoftolok idejétől fogva e' mi időnkre egyenes le-
foliását, a'Rámai Pápák ót SakaSban vétethetnek. 

Az Éls5 Szafeaé foglal-bé magában, kegyes.tu-
áos, vigyátó és fere'ny PafpSltöket, Papokat, ti 
Apottolok ideje után mind Nagy ConttantiM Cts. 
Sir idejéig, mint egy 3 3 Papokat, Linuftui fogva ' 
Sylvcftcr Pápáig. Ezek mind jó Papok és Mar-
lyroltvólfanak, jóllehet tally.fiéged mk,*-
íefc mint rend Serint- váló feilgik és emberek . 
minden fogyatkozás nélkül, nem váltanak, a'mim 
amelyikben kóziűllók ez világoflin ki-tetSik, I 
ffiert a' mm; Plstics Írja, a'máfodikSeculotnUn, 
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*Z az, Szálban, Urunk §öletéle urán 1$9ef tetidő 
tájban , ba néki hinni kell, Telefphorus Pápa »' 
Negyven napi böjtöt t̂ lálá: de korán r fem- oly 
formában a' mint ma azt a' Pápáfok illik* a' minr-

gzt alább annak helyén meg-hallyuk. Vidor Pá-, 
pa pedig a' Hyfvétnak külómböiö meg-illéséjért, 
»• Napkeleti Eqcléfiáktul el-akaraíakadnijhanem 
0'fiam§edPöfp5kaktúl, kiváltképpen pedig Ire-
neuftól meg intetvén nyomód?k-lefándéka, 191 
«§tendö táján. 

A'harmadik Seculomban Első Íftván Pápa ke!-
Je'inél inkább raeg-indtilaCyprianus és az Affá*> 
kai Eccléfiák ellen, hogy azt tanítanák , hogy az 
Eretnekektől meg-kereételtetteket ujjonnan meg 
kellene kerefifctelni 5 de ugyan ezen Cyprianus Do* 
Aor jgazgatáfa által le.csendcficteték, 1 $ f eitea-
<30 forgásában. 

Marcellioiis Pápa Diopletianus CsáSár parancsom 
Jattyáw, a'halál félelmétől indittatváo ám roegta-
gadáa'Chriftuftjésa' Pogányok Iftenioek temjén-
nel áldozók; jóllehet az után Sinusf&baÁ Gá»fp-
piáoak váföísában cjak hamar 180, vagy a* mint-
málok irják ug,,P&fp,6kőkb61 álló Synat előtt meg 
intetvén meg-tére s' az után az igaWgért mártym 
yomság#r gtnvede. Ez efék a'harmadik Száz u-
tóllán agő egteodó táján. Több holmi efféléi, 
apróság mint emberekben talákozott ugyan; de az 
femmi és aa közönséges hit dolgát ezzel el nem-. 
fordították, fe meg nem háborították Azért ezek 
mind igen jó. Szent és Apoftoíi Alyák, Pápák vól-
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tanak, úgy mint a' kiknek ferény forgolódáfok a-
latt a* mi Apoftoli Ecckéfiáink vkágoztanak. E-
zek ben és ezekhez haíonlókban vala hát azApo-
ftolok ideje után á* mi igaz valláfunk, 

Ileyenek valának a' máfodik Seculomban az A-
poftolok után é'Do&orok; Ignatius, ki az Úrva-
csora k&rűl 6 utánna fok id&kkel ki- kőit tévelygő 
feket kárhoztará i Illyen Dienes a' Corin thufi Púf-
pók i yo eítendó táján, ki a' mint Eufebius irja, a-
zon kére rynitus PűfpSkőr, hogy a* kerefztyénekee 
a' ceremóniákkal ne terhelné, fe a' nótelenséget-

az Atyafiak nyakokban ne kócné. Illyen Pynitui-
is, ki Dienes intését háládó fiivei vévé és néki meg-
fc&Éóné. Illyen Egefippus 160 efitendSben, ki fok 
Eretnekeket a' mint Eufebius irja,Rómában az igaz 
utrahoza. Illyen Polycarpui 140 efitendó táján, ki 
Rómába menvén Anicetut RÓmai Pápával fiembén 
íállaa'Hufvét, bójtSk, és más egyéb dolgok vé-
gett, de ugyan nem ncheztellc-meg érette Anice-
tus reá. Ulyenek igo efitendóbe a' Galliai Eccléírák, 

ai Pápát meg inték : Hlyen az 
Afiai Synat, a' mely Vi£br nevü Romai Pápa ke-
vélységét meg-veti. Illyen PolycratesEphefomi 
PőfpSk, illyen ennek tanítványa Irenarus Lugdu-
norai Pöfpfik, kik Vidor Pápa indulattyát megza-
bolázák; illyen JuftinusMartyrijoefitendóben, ki 
jeles dolgokat ír az Antiahriftufnak a' dologgal va-
ló vififiaélefe ellen, ét az Urvacsorájárol jól tanic: 
Hlyen Alexandriai Kelemen zoöefitendó táján, ki 
a; mái Rómaiak nőteleaiégek cllea taoita s Illyea 
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chriftufnak nevetnek, Mivel holott e' Borifaci-
,us előtt éld Pápák magodat Pátriárcháknak, Erfe-
fceknek és Pufpókójknek hívnák e' Harmadik Boni-
facius Pápa azokkal a' tiiiilufokkal meg nem elég-
Sík, hanem 6 kezdé leg elsőben a' F*p>pi és Pápai 
nevezetet, az oecumeniciK, az az közönséges Pát-
íiáfchai timlutfál egybe magának koporitani. E-
zen Bonifacius Pápa fok veiekedéfi ütán_ Pbocas 
4R.ómai Csáéártul nagy ajándékkal nycréaztii-meg, 
liogy az öhatalmában lenne Synatot a* Papoknak 
hirdetni, és azoknak iJepreromit végezéűt tel-bon-
tani és hogy Róma lenne minden Ecclefaáknak fe-
jei mely dologért fltet a'Conftancinápolyi Pátriár-
ka felette igen még is feddé és dorgálá. Nag al-
jhlmatofság fzolgáltatódck erre Bonifacius Papá-
nak 4 mert midőn Mauricius Római Csá&ír ellen 
a* vitézség pártot fitvén Phocás Századoft emelte 
yolna fel Csáfórságra * Focás Mauriciuft meg- ra-
gadtatván mind Annyoflul, Feleségeft&l és gyer-
biekeftöl roeg-őlcti. Kapván Bonifacius ez alkal-
patofiigon',Focás " " 4 "* 
•Ilon valógyilkól*-j, 
állatni, hogy Focás métfi... 
<Csá6árt mind egéfi háza népeftöl: mely ebbéli jó-
akarattyát és mellettevaló ki-kelését, hogy Phocás-
?s Bonifáciufoak vi#ga fizethetné, minden Eccljfí-
ikon való felsóséget enged néki. E* lótt a' hete-
<3ik Százban, hatgáz és hat efrendő raján. Láfd 
erről Platinát-, in vita Bonifacíi III. Sigeber uft 
Sa Cbron.adana, 607, Mariann; Scotu0, Marti-
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mis Polonuft OttofrifingecfiftjHermannus Con-
tncftuft&c. Ei igy e' gyilkol és kegyetlen Fókái 
Csáfárlóne' íient él egyedfii való uralkodáfaak 
fundálójaél az Antichriftulnak dajkája. Harma-
dik Pápa vala ex Bonifaciusa'rendre nézve-iiNagy 
Gergely Pipa- utín-, de valóban- meSSe eséfc 
tólle_, azigafságra_ nézve; mivel Gergely Pipa 
a'kózónséges Pfitpíki Bevet utálá és azt Jánosban 
Conftancinápolyi iMlpókbeo éselóttevaló Pápák-
ban el nem álhatá: lót a' kózónséges Pöfpóki ér 
Fópapititultlll Aütichriftulje" " '' 

boî usiggal illefle. 
Ez időkben azért beteges vala az Ecclefia; mi-

vei a' kózónséges igaz hit,vallás,mely ellen ezi-
deig az Eretnekségéről nerovebete, laflan laísS va-
lami mocskot 6iva magához, és a'Főpapi egyedül 
Való Sent uraiágra.a' mint alább annak hellyén-
cieg-halfyuk bővebben, nagy ut nyittaték, mely 
az után Hildebrind idejében, ki Hetedik Gergely 
Pápánál; neveztetik, méne derekasabban végben, 
.'Tizenedgyedik Százban. 

Meg-vólt bát mége' fzakafzban a' mi igaz vállá. 
Ilink j jóllehet í! mikor ti tmítnk.almmimk 1l jivt 
« címig is veit kfíikolft a gabona Ifitxi it cl-minr, 
dtmikironftl tlevikeittt vílnt a' gabona isffSmil-
tsll tcrmtit rílna. mt£-Hifiék a'konkoly is, Idvezi-
ténkjóyendóléfe Serint Matt 1}. V. 34 if.ií. Ez 
feankoly tdgyútt lőn a' jó buzira! mind a" Refor. 
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matio aratásáig. Azért még e' Szakaibéli Pá-
pák-is, ba a' kóvetkezendókkel kiknek gonofságok 
az eget érte ét verdegelte. 66?e vettetnek, jóknak 
mondathatnak. Ezek a' Negyedik Száz elein kez-
dődnek és a' napnyugoti birodalom romlátáig ki-
terjednek, háio feculomok, az az, (-Száz «§tendók 
alatt* a'mely időkben, a* mint az Eccléfiák békef-
sége virágzott, kiváltképpen a'Római Eccléfiájé > 
ugye5világi kincs, gazdagsági járult az Pöfpő-
kókhőz. Beteges vala hát már ekkor az Eccléfia, 
deugan meg-vala affelól. Mert hagya azlftctL-
fenn ez időkben-is feles jó lelkeket, kik az mi igaz, 
valiálunk felól áz akkori Eccléfiáknak bizonyságot 
tennének. Illyen vala Athanálius Alexandriai 
PáfpSk i illyen Náziánzanus Gergely, Arnobius, 
Epiphanius, Eufebius Emyffenus, Vigilantius 

•nfis, Eufebius, BafiliusMagnus, Gregorius Nyí-
íenus, Paphnutius, Optatus, Julius Firmicus, E-

Amborus és tóbbek a' negyedik Százban, kiknek 
iráfok, mind agy egy ófit&n a mái Pápái vallás ell6. 
Illenek az ötödik Százban} Agofton Do6tcr_,» 
Chryfoftomus, Cyrillus Alexandrinus, Theodo-
retus, Hefychius, Vigilius, Pri maíius, Junilius* 
Eucherius, Paulinus, Sedulius, Theodulus, Pro-
íper Aquitanicus, Johannes Caífianus, Salonius , 
Hilariui Arelateníij, Vincentius Lirinenfi*, Ifido-
rus Peieufita és többek s kik e' mv napi Pápás Tai-
láft Iráfokban kkfordittyák, 
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vaízságát: a'többi között; hogy a' Királyok Ic-tf-
telét.ésaz alattok valók hiteknek fel-oldozá»át_. 
magoknak kaporitanák. Mellyért mind ketten-
ki átkoztacáoak, és Adelbertui atn a' tömlócxben-
is ro'hada-meg. Illyen Sámfon Scotus, ki-is azok 
kőzzül a" Német Öriági pöfpökók kőiifil való 
vala, kik Bonifaciúft hazugságok kovácscsáoak és á 
kerefityéni vallás tneg-háboritójának miod él6 
nyelvel mind iráffal kiáltik. és hogy kéfek volná* 
nak azt a' Gent Iráfból meg-mutatnij mellyért töm-
löczben vettetének. Aventin. lib. g. Annál. Ba-
leus cent. 14. cap. 31. Illyen Mailrofius ki-is a* 
pápák tudományát raeg-veté. Láfd Bileuft u-
gyan ott cap ; 33. Illyen Égila Ölafz Orfzá-
gipöfpök, ki Adriánus »ápa babonás Ifteni tiGtelê  
tit meg-vejé. lllyenekvalának Sidonius Laure-
acSfis & Brathavienfis Epifcopus, Virgilius Salebur-
genfis, kik a'pipa követe álnokságit és tévtlygéfic 
napfényre hoiák,cs meg-dorgálák. lllyenek töb-
ben-is vóltanak, kiktől láíü az Ecclcfui Hiftoriâ  

A' Negyedik Szakaiban vóltanak igen lator és 
Iftetitelen pápák, mint egy ig-czen, ötödik Íftván 
Pápátul fogva, ki platinátul Negyediknek hivatik. 
Hetedik Leo vagy Otoglán pápáig. E' Szaka íz 
kezdődik Nagy Károly Csáfár idejével, és ki-ter-
jed két 6áz efirendökre. 

Minému életűek vóltanak e' Seculomokban a° 
feápák, tneg-tet§ik Baronius Cardinálból, platiná-
ból cs több mái Papát Hiftoria írókból, kik mind 



U R E S Z. étá 
• égy Sájjal atf állattyák és meg-vallyák, hogy e' két 
Házefetendó forgáfa alatt a* Római PÖfpőkőfc, Pi-
pák, lopók, hamiflák,és hittül kakaduk vóltanak. 
Laíd oda fellyebba' Harmadik Könyvnek XI. ré. 
§ét, pag. 50 i04; joy. é* a' több leveleit. 

Nyögtek e'Secúlomokban a'lelki konkolyt lit-
ván az Iften hűséges dolgai* és az Úrhoz fel-kiál-
tottak illyen dóval: LÁvagyném tifítamagttve* 
tettél valat Uram a földben, honnét vagyon azért ez 
4* k?nkfilj? Ez idő vagy Seculomok tájban az 
«fti igaz Eccíéfiánk kezdő ugyan 6ent János amaz 
Propbetiája Serint a' puítában lappangani; Jelen, 
í 2. v.6. Afzfzonyi állat pedig el futa a' fufxjtá* 
bd», holott Vágyon Ifttntűl k öttetett helye, hegy ott 
legtltefsékitet ezer kgt/záz és hatvan napig. Dc_, 

tellyeíséggel a'mi Eccléfiánk; mert hagya íftetu, 
fenn elég Illyéíeket , jóllehet a'lelki Jézabel dü-
hösködvén üldözné és kergetnéöket. 

lllyenek valának a'Kilenczedik Százban e' kö-
vetkezendő Dudorok; Rabanus Maurus, ki 8ijr 
edtendó tájban az Anticbriftus jeleiről Gép köny-
vet ira : Hlyen Erigena János Scotus Nemzet, a* 
ki tagadá hogy a' Mife az előkért és holtakért va-
ló áldozat vólna. E' Gegény midőn egy időben 
a* Barátok tuoyaságát és tudatlanságát feddené, a* 
maga dilaj tanítványául meg-őletik 8 jobaD. 

Illyen vala WalafridusStrabo, kinek fok gépi/ 
ráfi vadnak, a' többi között a* képek tifzteleti és i* 
mádáfa ellen; a' templomok s' oltárok napkeletre 
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kpdáfaalatt, Sprédikállás tithiijii praedicatio erir 
réfa fzerint váló lifxtn, parucularis non genera-
nem k§zinséges, nemrh ol- lis, nec ita folenois ut_ 
lyan pompás mint moftan. modo. 

De vallyon ugyan meg-fzünéké ez időkben igaz 
valláfunk és el-nyomattatéké tellyefséggel az el-
válaitatott hívek Eccjéfiája ? Nem hagyá Iften_, 
az ó bárkáját a'fok Eretnekség fzélveSeinek elbu-
ritani, hanem még e' fetétségben-is hagya fenn fe-
les jó lelkeket, kik a' válaíztott híveknek lelki vilá-
got tartanának, és áz igafságról tanúbizonyságot 
tennének. Illyen vala 1049 eítendő újban Gal-
liában, Bcrengariui az Andegavai Ecclefia Décán-
riya, kinek a' mint fellyebb a' harmadik könyvben 
meg-hallók, nem kevés baja vala a' Pápákkal. 

Ez az Uri vacsora felól józanon érte, és a' Ró-
mai Gyülekezetet nagy bátor isivel gonofz iodula-
tuak Eccle'fiájáoak és béjjában valóság Con-
ciliomának lenni mondá e's hogy az nem Apoftoli 
hanem órdőgi Szék vóloa azt állatá. Láíd fel-
lyebb $ Kónyv. n. refz. pag. ji*. 

Illyen vala Haymo Archidiaconus Cantuariefis, 
a' ki a' Pápa nyerekedő találmányibak magát embe-
tül ellene veté, 1 o 60 eGtendőben. 

Illyen Góróg Nicetas, ki mind élő nyelvel, mind 
cselekedettel s' mind pedig Iráffal a' Németh Orfé. 
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Harmadik Sándor nevű Római Pipát (legények 
ellen fel-indittya, hogy azige folyamattyát kóztők 
meg-gátolhafla és a' népet a' lelki fetérségben fog-
lyul tarihaffa. Midőn azért Sándor Pápa a'Laté-

-i ( - Orfzág-
oan, úgymint, Holfatiában és a Rhenus mellett 
Saxoniában ésSilefiában, Morva, Cseh, Lengyeles 
Magyar OriTágokban-is, ennek ereje Iften kegyel-
me által el-hata, és mennél inkább kegyetlenked-

•zeken, annál inkább nevekedik vala ezeknek ízi-
tnok, ugy hogy femmi kegyetlenség őket el nem^ 
ólthatá, sőt miod a' derék Reformatióig ezeknek 
Eccléfiájok az iSonyu fildőzes alatt i: mint meg-
mozdulhatatlankó-§iklameg-álla. Láld pag. ?8+. 

Illyen vala ezen idő tájban egy Henrik nevö Ba-
rát, a' ki a holtakért való misét nem javallá, as 

Szentek ttételetit, Papok nótelenségét, a' fzenr* 
helyre való fiarándok járáft, a' kenetnek meg-fzen-
telését, a'fiökségnélköl való Idnep napokat, az ál-
tflállatozáft, a'Pápák kevélységeket és a' Púípókók 



. Husjiaw mellé ái 



nymus prageafis-is, ki mind a' tudományra, s'mind 
az ékefícn való Fóliáira nézve igén hires ember va-
la, fellyfil mullya vala/nég Hus Jánoft-is, maga* 
az is igen buzgó és tudós ember vala. 

Ezeket hogy inkább le-csendefitheíTe a* Prágai 
Erfek Subinco Ceptis, avagy Zedenco mindenek lát-
tára Wiclefnek két Izáz könyveit meg égetteti és 
Has Jánoft Prágából ki-üzi. Akkor a' fzegény ta-
nuló iffiak hogy tromfot tromfal öffenek a' Tápé 
htiüÁit fiekérre rakván egy paráznaképpél edgyött 
tcőz helyen rfieg-égetiki és Hüi János el-menetelc-. 
titán, ki a'taniráftüt eí-tiltatott vala, feregenként 
a' Prágai Acádemiábül, csak a" Német Nemzetből 
Négy éZer Deákok menének Llpíiában, kik alkal-
iriatofságot fzoí|áltatanak Fridiiknek a* Saxoniai 
Elektornak, hogy ott Ácadéroiát emelne. Látván 
Zedencho a' Prágai Érlek, hogy dolgában cz iránt 
elS nem mehetne, és hogy ezeknek legényeknek 
fáma napaként nevekednék, Sigmónd Csáüárhö* 
ki akkor cgyGerímind Magyar Király-is vala, folya-
modik, Hűs János pedig Prágában meg-tér. 

Ez id& tájban három pápák valáaak'egygevrf-
mindjügyminti i j-dikBenedek, iz-dik Gergely, 
ésy-dik Sándor pápák. Ez csak hamar meg-ha. 
la, és helyében if-dik János pápa állíttatik. Ret-
tenetes zenebonát inditáoak ezek egé§ Európában; 
mert edgyik V roáfikat rutul ki-átkozza és Eret-
neknek s'Anticbnftuíhak kiáltya vala: nem vala 
ekkor csak edgy-is az egéfi Romai Ecclésiában , a' 
ki a' bátora Pápák k&zzul vaUraellyiktűl ki nem-
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ttj* tr- * i n r r. 
thír Márton, a" Pápá iodulgéntiája, bnaboCsiió Is. , 
vele ellen, ki-kele. Ezek mellé állottak ét [áriul 
adták vala magokat a'. Waldenlifek-ii. Lárod 
Világ bolvólt Luther és Galvinui előtt a'mi igaz 
Reformata Valláfunk! 

Ifö már hogy ciélomra meg-te'rjek; ezekkel 
n 6; 6dik.Szaka6í>an lévS gonoíi, á"a Imw, igazság 
ktrgetS Pápákkal edgyött clulza-bé a; EccUfié- . 

•b̂ p.̂ fm nyilíao,hanen»a!attombán,oein-isegy-
, Strfmlnd, hanem réSenkÍBt, e" mái napi Pápás Ml-
lá:, mint lelki koakolya'jóbuzafózzé,a'mellyet , 
igy mutatok-meg, 

111. R E S Z. v 

Reformata Ecclefia es Vallás 
•Régisége, és á Pápúfók Újsága, kp-

ZSns'eges Próba-kéwérál. 
,hriftu$ Eccl̂ fiíja»á' mely az igaz 
s közönséges hicet, tudományt t 

tya, követi, vóít, vagyon és kellett annak mei 
kadásnér-- * '«••»... 

De a' mi R f̂orraati Eccéííánk és nem a' Pápáfo- v 
ké az, a' mdyazigaz Áf&fioliés közönséges hitet 
tudományt vallya; követi eVtanittya. 

Azért a' oúEccié£áak vólc, és nem a* Pipa foké 



111. RÉSZ. tf4| az A poftolok idejétfii fogva meg akadás nélkül 
r. Lutherigés Calvinufig, s'onnét ez mái napig: nem 

a' mi Eccléfíánk tudománnyá, hanem azóvék csu-
io/t-bé az Eccléfiában. 

Minek előtte ez erÖfség igazsága meg-miáa-
fásában elébb tfleonénk, min.d két ágát vi!ágöíi£-

V csuk és magyarázzuk-meg, 
A'roi első ágát nézi. Az igaz és közönsége? 

hitet és tudományt a' mikor mondgyuk: ezzel a*, 
egyházi fenyétéktülés cseremoniákrul az igaz val-.* 

| a'Scholai kérdéfeket és tetdéfeker, vagya' Do&o-
, rok magános vélekedéfeket, a' bitnek fzfifcséges 
ágazatira!, a mellyet közönségedén az Eccléfiáfe 
lelkek vesztesége alatt tartozóak bé venni, A' 

; mint ezt magok-is az ellenkező felek a' Pápáfofe 
Sorgalraatoflanj meg-lokták kfilómbőztetni, 
Láfd erről a' Pápáfoknál azokat az Scholafticu? 

• guílin.epift. i f 7, & contra Julianum lib. i.cap. 6. 
Meg-kölőmbóztettyök azokat-i$ a' mellyeker* 

az Elödeden lévő Ecclefia élőnkben ád j merr a-
; zok-is két félék j vagy Ifteni rendelél Serint valók j 
I vagy pedig fabad akaratból gármaztanak, Né-
l mellyek azok kőzzöl egyátallyában fz.úkségefek a' 
r hitre, valláíra, és idvefségre; NémeJlyek pedig 
f csak hafznofok és az Eccléfianak javára fcolgalnafc. 
i Az igaz kereütyéni közönséges vallá(oak, tpdo-
| mánnak valósága és állattya, áll azokba© a'doí-
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chriftus kegyetlensége miatt cl-nyoma tttatott fze-
gény Népet, az Antiehriftuftul magatul; meg. 
külómbóztettyük a' Római Udvart, azoktul a' kik 
az alá eröéakoffan hódoltattaoak; meg-kőlómböz, 
fectyuk a'kerdztyéni igazvalláft, vagy a' Chri* 
ftuffal való edgyejüléft a* Pápiftaságtul vagy a'Pá, 
pávai való edgyesüléftfil i meg-külöaibőztettyök 

. a' keretityéni vallás tudományát, a'Pápiftai talál-
mányok tut tévelygéíiEÜl, a' mellyek mint kolki 
konkolyok ama' késértó által idővel vettetcnek az 
igaz vallás jó búzája közzé: meg kölörobóztet-
ryük magán az Eccléfiát, Egyházi feolgálatott és 
Eccléfiai hivatalt, a' pápáfi hibátul vad buftul, vagy 
fenétől, a' mely ahoz az Ecdéfiáboz kezde a' Sá» ' 
tánymeftersége és ámitáfa által ragadni; meg-kfi, 
lómbőztettyük végre azt-isa* miattul a'meg-be« 
tegedett Ecclefia teftétül mi reácfc éármaZott, a 
fcul a'mi magából a' betegségből éármazott. 

Igy értyűk az erófség magyarázattyát, láiTuk 
igalságát' 

A' Pápás Atyafiak ez Erófség első ágát nem t_ 
gadhattyák : ha a' máfodikst tagadgyák azt illyes 
módon mutattyuk és probállyuk-meg : 

Azaz Ecclefia követi az igaz Apoftoli tudc 
mányi, és a' virágában lévő Eccléfiákkal az edgyea 
meg, az haíonló ahoz, és az azzal egyenlő, a* 
a" Chriftuftul és az 5 A poftolitul elónkben ii 
és nékúnk adatott valóságos és közönsége: hi 
tudományt hifzi, vallya. tanittya és. meg-tart 

Ds asm a'mái napi Pápás Gyülekezet, haa 



44 IV k i n r v. 
mi Reformata Eccléfiáok hi6i> vallya, tanictyâ  és 
tartya-meg a' Chriftuftul és az 5 A poftolitul elónk- • 
ben iratott él nékínk adatott valóságos él kól6n-
séges hitet és rádományt., 

Azért a' mi Ecctéfiánk követi 6 nem a' Pápáfot é 
azigazApogolitudotaányt̂  és az edgyez-meg a" 
virágában lévöEícléíiákkal. 

Ennek elsSágáteröffitiíentPál, iTitn. ;. iS. 
ÉtuindeM,e,(íngís wW mi W»W mff tit-

- (m: •>' teftbn, Kg ignitiMt li-
tckíia, meg Uttamt « Anfyaioktul, frédi{álumt 
d.ftgbpkluk,billenikS hmimi»dfí.vilagni,ftl. 
mttteít a'dictS/sigbeu. Szent János IO. v. 27. Ax. 
ín juhaim « & hnlgntlfált,, m is ifmínm a-
zakót és engómet {iveinek• 

A' máfodik ágát a mi nézi, azt így mutatom-

ipoftolok ideje ut: 
íny, sít magát egy 
élet kut fejének ell 

veti, az az Ecclefia Vagy gy ölekezet 1 
vallya í' nem tahittyaa' Chriftuftul ésaz ö Apofto-
litul elónkben adatott és Íratott közönséges igaz hl. 
íet és tudományt. De illyen a'Pápáíok Eccléliá-
ja. tudománya ésvallála. Azért, &c. 

" erófség első ágát nem ugadhattyáks a" ' 





M W. KtNYK 
nak meg nem elégelnek, hanem azok mellé vetik 
«z Apocryphuíokat, és ezeket amazokkal egyen-
16 hitelre méltóknak hifiik cs vallyák. Láfd Bel-
larroinuíllib. i. de verbo Deicap.4. & 7. 9. Gon-

Uj hit ez és uj vallás 4 mert hogy az Apocry-
phus Kóny veknek fiintén oly méltóságot kellcfsék 
adni, mint a' Canonicua Könyveknek, nem vala* 
ennek a' vélekedéfnek fe hire fe hamva az Evange-
liftáknál és Apoftoloknál, fem az 6 utánnok való 
Eccléfiáknál egcé Négy §záz é§tendők forgáfa_. a-
latt; hanem Elsó Innocentius nevű Római Pápa* 
lön az Els6az ötödik Százban 40ie§tendö tájban* 
*' ki ezeket nagyobb réééntaz Iftentfil adatott-. 
S*nt Könyvek laiftroniában fiámíálá, Epift. 5. ad 
Exuperium, a' mint Onuphrius és Genebrardus az ' 
6 Kponibjokbfln meg-itták. Az után 4.91 eSten-
dó forgásában El$6 Gelaíius nevű Római Pápa* 
Gyöléft hirdetvén ézentmeg-eröflue, a* mint Gra-

Mi pedig Reförmatufok, meg-engi Jt u-
gyaa azt, hogy azoknak az elő Gamlált Apocry-
ghus Könyveknek néraellyikében, hellyel hellyel 
íokfiép dolgok találtatnak-fel, és hogy házunknál 
őket dolgaink között olvafhattyűk-is bátran, mind-
azáltal őket hitünknek és Iften elótt való jó ma* 
#unk vifdésének regulájának nem ifraérjök, lem* 
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fid: ttJfprnt&iu k'»1- cum Apocryphís habtio 
vekkel ftdigftmmt kéúd commune. Hoi foloi; 
ne légyen* Cstktzwáfik' fludiosfc mediraré,<juo» 
rstlelmilkedffélforgalma- & in Eccléíia Itcurc ru-,' 
toJpm.a'melyikftAi Ec- töque recitamus. Mul:ö 
cléJtábdH-is bétán és btzo- prudeniiores ú erant A. 
dalmajfan ojtiafxnk. Sok- p»8oli, veterefqué Epi-
fal ohjftbUk. váltak te Icopi, Ecdefile Annfti-
nálldníl ag Afojlolok, és te!,quihoatradiderúiir-. 
a' régi eifpókSk., az Ec- Tu irgo fili'us Ecdcfia: 
ckfidntki'eiiri.kik 'ZP- «u™ <», 
k*Atkák Ttazért ha- p f t r t l t Sta-fixc,«*, \ 
lottazSccliJiáfitkfiAVtgj, tranígredrae_, rerroioos 
által ne hágd a'te Atyáid- Patrum ruarum, & ficut , 

Prologo galeato, a' méllyét a' Királyok Könyvei 
eleiben fögetíretr, igy fólt. 

Ez elöl járó leízéi az Hic prológus feripm. 
Irifokpakmint egyfiftk" raruitL, quafi gaieatunu. 
kezdete, mind azok?* a' princípium, omftjtxMfe ri könyvekre, vdlamcUyeket bris, quoi do Hebrses 
iSidíiulforditmkreáil- veriimui in Laráutiu. 
lilik., hogy meg-tudhtf- convenire potelt,« fcire 
sukhagyVALAMI valeamus, QUICQUID 
£ZEKENHirúL vA- EXTRA HOC EST ín-
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6,4 m ksn. Í P ; 
isfijtWímbievíbe»,tmUví«Skít, begy meg-tar; 
csákmindatokat, a mellyent bt porom leltam néktek.' 

Ssent Jánoi 14.T. íS. jima' vigafzuló {zent 
Léle\ megtanít titeket mindenekre, és cficiekbex 
juttattya mind azokft, i veíyekft mondattani níktek, 

E«io, v. 51. Evk. pedig nxg iratmunak:. 
hogi bidgyittk, fogájífiti Chilim az if,nne\fi4. 

Apoft. Cseleked. tó. v. 18.10. x 1. zj. Ti a * 
mátok, boyfemmi előtt nem vmegittam magamat, 
»• mi txktekbafiamb* vall vélt, hogyanokat r.íkte^ 
ne hirdetném, éi begy ne tanítanálak titeket kőt-Smé-

• ' •ihiiankfnuUimyittián aSidóknakésa' 
tz Ifimben Véli meg tiréSi is aa Ur Jéfitt 
való bitet. Mert nem vonogattam ma-

yaz lflemek.mmien akaratiját néktek.ne 

GirógStjiekaz 1 
Cbrijlusban va l 

%Tim. ».v. 14.lf, lő. 17. Vetemaradgy-meg 
azokban a- mell,eket tanultál is a mellyel,, te reád ki. 
zattattak., tudván azt kiiíl tanultad, isbogy gyer-

! mcbégedtUfogVi tudtad a-fzent Iráfokat, melyekté-
ItittUlcsitebetntk «tdvefségrt á' Cbriftas'pfm-
tm való bit által. A'teípifientlrasljlentülibel-
tetett.és hajínosa'taeitáfra »• meg-)obbitafra, aiok-
tatáfra, mely igafságban fagyon, hogy tíkilktei légyen 
4Z Ifitn embere, minden jó tsllekidttrc tőkíleielfen 
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- • quidem quacunquéw'p* 

i 
dolegnélkil érezze VAUki quaíi ex commurii qua-
bogi í fcikélkpdik, ha á- dam terűm medicarum 
zskiitforgatindgya.mint officina, comraodaoi in-
*£, orvofvMogmkvd*-<&mmú- faíc phanna- I 
mipatikíjábilaz S trítc- cum inveniet. 

' Km mnJentk, amelye* han. Non omma qui 
itt aiürcstlckfdct,irat- Doramuí fecii coalcri-
tattgk meg: hmm <í mtl- pia fuotifed qu« fcriben-
ltekstnirik.mM4t.er- les ram ad morei, quam 

mtr.nyck.- ram perveniamus ptt, 
"'jérhczjief- JefumChriíium. 

l&nka'jéfmchriftas által. 
Epiphaoiui. A'fzent Epiphaniua libr; t. 

Iratban, nincs femmt hor Toto.!. In facra Icripru- : j 
Kas, fem tekervényes, ha- ra nihil eft obliquum, j 
ytem mindenekcsudálatos- llcqué tormofutn, fed o- 1 

igffena'mi idvefséiánk- rauia mirabiliter ad no- j 
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Alább. Jrá[íki"M- 4 § 1. Scripturas fioc_. 
márt)«k.nt\\$lt£iíUlllíi- traditionibus nec fuiflo 
bánjim fzűkíégíftk\ jiní ímplicitér neceffarál ,-
iUgscgcft^mm váltanak- nec fufficientes, 

Ugyan ott cap. 1.}, 4. j. #. 7. Bsllatminul a' 
találmányokat három karban olztya; Ifteni, Apo-
ftoli és Eccléfiai találmányoknak állatván azqkar. 
Jftmi találmányoknak azokat mondgya, a' mel-
lyé kct a' Chriftuftul éi az Apoftolokiul vSttefc ; 
mindazáltal fohul»' fisent írásban fel nem találtat-
nak. íyifofioliatfcazokat a" mellyeketaz Apo-
ftolokrendeltek; mindazáltal azApoftolok leve-
leiben nincsenek. Jeles dolog, llténi é» Apofto. 
li találmányok »' még fincsenek a' Izent Irásbaiw 
mee-iratva t Ezeknek azt mondgya hogy fzin-

vagyon az Iften purancsolaá-
~i" -Tléml lá f fa l . Ec-

. .. , ikúppcnnéddy ' 
régi fzokáfokat, a' mellyeket, vagy a' Papi Urak, 

; vagya'tófiég kezdett-elelsSben, és az után' időiéi 
alattombana'NemMtektoeg'-fidgyézéfe hozzájá-
rulván, tőrvény helyet jStt-bé-áz Eccléfiában. Ng. • 
Ez alatt minden vétkes üokáfpkátésbitván babo-
nákat bé-foglalnak. Ezeknek azt állattya §. 7. 
hogy Smtéo azon egy erejek vagyon., az finya 



fékben, ezen erejében »• Trid6tomi.Cóciliom 1541! 
eítendSben koholi és az emberek nyakában átok 
alatt hagyitá., 

Ugy vagyon ugyan, hogy a' Málodik Nicscabé-
li Coociliomban, mely EIsS Adrianui Pápa alatt-, 
787 eítendö tájban efék, •» a' Negyedik Conftan-
.{jinápólyi Synatban, mely Málodik Adrianus Pá-
paiágában, 869 eV 870 eStendóben celebráltig 
tik, e'Találmáoy keidé csiráját Sti-mutatni i mert 
azt végezek, hogy a' Találmányok bé-vétegenek. 
és telfyefséggel meg ne utáltaflanak és meg ne vet, 
tefenek; De bizieg nem végezek ám azt, hogy 
a' találmányok a'(ent Iráflil egy méltáiágüak ét 
cdgy erej&ek, fem bogyázok íellyeísé^gel azidvef-
légre f ikségefek legyenek. 

E' Tudományellenkezika'Cent Iráflal és régi 

^ T A N U K . ' . 
Próféták, Apoílolok és Evangéhfták. 
Moles ötöd. Könyv. El igibtl miUjtt 

vegyitek-tíM'i. Ugyan ott 11. v. 31. és Példás 
Könyv. 30: v, 6. Ki-fog itt Bellarminusjfluira 
lib. 4 d« Vetbo Deinon fcripto ap. 10. § ». ;, . 
1' azt mondgya, (1) Nem fólt tlt (Mofes) AZ Ifim 
meg-iratott bíft-éde'ftlóU hanem a-mellyet ílintil-
•veltdotteli. FILILET. Nem ípll hát a'tiz pa-
rancsolat felöl; mivel azt immár Gnnón maga az 1-

ról »• törvényekrSl-is, a' mellyeket Mólét az Ut 



66i IV. K S ti f K 
fxolgája xi Ur_. fájából vcvén̂  meg irt volt, a' 
Éóvetségnefc kőyvében le-tőtt volt és a' öéSp hal-
lottára el-olvaIottvólt;Mofesi-dikKó#yv. 14. v. 
4. . é s 7. Jeles ki-fögás(<) Ha ott arról az igé-
ről vagyon a' f ó, a' mellyet altkor Mofes elő nyel-
vel ad-itt a' népnek eleiben, tebát 6611 az írott igé-
ről i mivel Moícs ti Törvénynek azon igéit, a" mel-
lyeket élőnyelvei adott vala ki, rf.»(geeé »r»« «" 
kpgjvbi*, mind íwbAvcgíig! Mofes ótód. Kőny vj 
j/.v, 14 (») Ki-fog továbbá s'azt mondgya. 
^'belynek.ig^ixagyarázattraiz.hcgy ifim nem a-

ftmmit meg ne válUztaptok, ahozhoLaadvan vagy 
azt mlg-kevfjfitvén. Egyébiránt vétktueneh válna 
4' Irofe'ták " ^pe/lolckj 4' kík.*Z aldn igen fakít ad-
tanikhoK*. 

FELELET. Haedgyenként nem vólt fzabad a' 

hez fem kellett femmit-is adni. (a j Ha a' paran-
csolat kívül való toldalék Sabados, nem látom okát 
miért ne légyen Sabados a" parancsolatban lévő 

Bek v. 31. Jí. nyilván meg-tmitattya., Mo-
fes,hogy e' törvény nézi a' tőrvény kivúlvagy lul 
való toldalékát. Í\t iuUifdgjét ugf 4' te Uraddal 
lfltneddel,a mint i Togányo\cselekídtek « i l/Imek; 
kel Válogatós nélkül mndmparantselalimat, meg-
tartván uelikfdgjétek,»eMdgjiat>iit. Innét vagyon 
hogy afféle toldalékokat kárhoztatnak a' Próféták. 



n. i f J Z . 66j . 
Jerero.7>. J1. tMill/tt rttm f Mucitlun>, fim 
frivemben mmgouMtam. 

A' mi nézi a' Prófétákat cs Apoílolokat. A" 
Proférák femmi-uj parancsolatot nem- tóldotu. 
nak a' tőtv&nyhez: hanem Csák azont magyarázták 
éi. a' néphez alkalmaztatták nemzetségről nem-
zetségre. A!roit pedig az Apoftolok adtanak a' . 
(mt íriihoz ;azt nem annyiban ók mint maga az 
Iftf n mivelte 6 általok: és azt akkor i: a' mikor a" . 
Mofes lok ceremoniás törvényinek el-törlését !f-
flen ó általok az Eccléfiának bé adta. 

Szent Mátb. ij.v. 3.6.7.8.9. Márk y.v. 
í.7. 8.9. Szent János 8. v. ji. jz. Ilmét io.tJ 
4.;. Szent PálGal. 1.». 8. 9. De ha fcintm 
mi-ti, va%f a'mtmjei Angyal hirdetne tittlk'ttk, vti 
lamit aum kirúl, i meljot nik»k. hirJetiink., ligjta 
ítok- vS' mint dz előtt mondottuk,mofl ifmit mon-
dom: H*iuU» tMtfVMt^hmit* kévtl i. 

Felelet. Szent Pál Góllarrol sz igérfil &' mit 
Őprédikállottjdeíémmit nem prédikál vala, a' mi 

gá bizonyíttya; Apoft. Cselek. x6- v. 11. Sem-
mit nent mondok díohkivül, meüyekjit eC Mofes ét -
Xroftiák meg frendtitei (x). Csak egy kerefz-
tyén ember fem tagadbattya azt, hogy az egéfz E-
vangeliom, a' mellyet f&ent Pál ptédijcállott aj 



U± iv. KbNTV. 
íatabélieknek, írván'nem vólna az Uj Teftamen-
totnban. (i) Kifogái. Ez igicskf, a'kivöl, az. 

' Jpoílolokhál annyit téfzen mint, Ez ellen 5 mert ón-
non maga-is az. ApofioU mdíi fokát tanita, ugy János-
it a' mennyéi Iátáfról irt kfmyöhen: SKÍŰ- is itt az el' 
UnkfZÓ tudomány ellen, FELELET. Az Ifteni élet-
nek tudományabán, valami a'gént írás kívül va-
gyon, ugyan a" §ent Iráfnak ellenejs vagyon. Mert 
a' gént írás tiltya a'toldalékokat, Deut.4. v- t. 
(*) Az Apoftolok máfűtt fetbmit oly tudományt 
nem irtanák, a* mellyet lent Pál a* Galatiabéliek-
péioempMdik(Ulööty61om. 

Mennyei lárálrót irt könyv, xu V. tg 19. Va-
laki ezekhez hozzá téfzxh, é könyvben meg hatott csa-
pásat veti iften and. Ki-fog Bsllarminús Jéfui-
ta s' mondSizonyis dolog hogy ott János tiUlmáí-
ía a' könyveknek inig- vefztegetés ét, 
" FELELIT. (/) Jóllehet áz nem oly bizonyos, 
hogy Szent János ebbm a'mondásában csakazegy 
könyvre nézett vólna, sStigen hihető hogy ezzel 
az egéfz hitönk és jo magúnk vileléfe reguláját a-
karta meg pecsételni j mindazáltál ha ehez hozzá 
tenni nem iabad, tehát a' többihez lem fzabad. 
Merta'tóbb fzentkónyv«k-isíinréa ollyan, Iftea 
befiéde, mintiinténez. A' kik pedig ollyan tudo-
mányt adnak az Eccléfiának, a' mellyek nincsenek 
azokban a' kőyvekben meg-irva, azzal ezekhez 
hozzá téfznek5 és így e' Gent János átka nézi a' ta-
lálmányok koholóit-is (1) Ha a'Római Pápák 
- ' • "ccléfia álla-



' VI. K F. S z. 66; 
pattyáról, vagy A'ntichriftui -titkáról, íi azt mon-
danák a' Felöl, hogy ők aztSzent jánoftul vótték, 
tj hogy azon hitelre méltók azok. azokkal a'pro-
fétiákkal az mellyek a' Mennyei láráfról 
irt könyvben meg vadnak Írattatva, nyílván vádol-
tathatnálak azzal; hogy ahoz a' kónyvhóz vala-
mit hozzá tótlek. No hát halonló vétekben efnek, 
»" mikor némely tudományokat hordatok elS , 
ugytbint Apoftoliakat, holott azok nincsenek az A-
poftolok Iráfiban meg Íratván, 

Az Atyákis ezt ugy magyarázzák mint mi; 
Hieronimui Doélotl Hieronymus ad Ti-
t Irtfokmiltísigá ml- tumcap. i. Sine autho- • 

.» ', 4 ctácsogit pé bitelet. ritate fcrip'urarum, gar-
Máfutt. A' funt Lélek, rulitas non baba fidem. 
tuimirifí az, a' mely a' Et ad Galat. SpiritűtS. 
Cammicuskgnytelknmtg docitina eft qui Cano-
vdglon irva: mely ellen ha nícis libríi prodita efir 
mit végeinek. <•' Syrutok, contraquam fi quid Ha-
nem tanom fz.*hi<lmki tusnt Cor.ciliî , neíát 

Kolykpfijenmtg-Vcmtik. pturis authoritttemnon 
t melykin-féf'fbálutik. habét, eadeqi facilitale., . 

Agofton igy tanít: contemoitUL,, qUi pro-
lmu,. 

htttS!lűk.,mutdpák meg: Auguftimisde unita-, 
mm az Africaiakpakbe- te Ecckfizcap. 11í. Ec-
fzíiekbm él hírekben, nem Clefiam fuam fi poftiinir 
« í TúffíkiUnllj, Sp4t- demonftrenf: non in_ 



tyabiu, nem akármely ve- íerraonibus & rumcril 
télkedoknekjráfokban nem Afrorum, non in Gor 
é'hazug jelekben és csu- liis Epifcoporum ft 

*Z, a' fzent k§nyvttyiek Evangeliíhrum. prardi-
minden bitünket is ifieri cationibui & It^ribus: 
elótt való jó magunk vife• hoc eft, in oranit&s Ca-
lísét igazgató méltósági- nooicisFari&dráralit-ro-
ban. Máfutr. Mányaf- rum authoritatibus: 

V kkm :n P&l. Au-
4' mi kónjteink jojjórtkp- ferantur de medio char-
Zinkhen az iften kónyve. tx noftra:; procedaiirL, 
Uald-meg a fzólló CMi- médium codex Dei. Au. 



VT. \ ESZ. ««/ 
valami hitből mncten, lm per addert. Si etiira o-
«,/ bit fenig halUibil rane quod non eft ex-fide, _ 

haUtupmigta. ptccatum eft, fidesau-
lften befzidétál valami temixauditn eft, Audi-
ax. Iflentül ihtUetitttri- tusauremper verbunu. 
fon kivíl vagyon , mert Dei.-otnne quod eft ex-
nemliMÜ vagyon, kán AZ. tra fcripiuram divinitus . 

ctryfoftomuí János mfpinitara, quia non ex 
Ha mitnotidttikirísnél- fideeft, peccammeft. 
k£l,m S hilíÁtók gondol- Chryloftomusin Pfal. 

De i f f . Si quid'dicitur abf-
halazdrdibuí ai lfletl he- c}v " 

n: 

bejzédit, mind .•halómi.& 
elméjét Mig-eróffiti. Má-, m, 

« U W y , hmo 
tok «s Ifltatelen eretnek. anion ,. ... ... 
liget,#' mely az Anti-ihi- cap 14 Matrh. bomil. • 
jíus ferege, az Ecclefia 49. Cüra videritis ha-re-
fzeht helyein •• akkfr *' kik fim impiam, quae eft exer-
Siié Orfzághati léfznek,-citíi - Antichrifti-, (tan-
memfenek,'' hegyeire: az tem in locit Ecclejii fan-

' az, a• kik. a' kerefztjény- öis: tunc qui in Jud*a* 
ségbenvadnak.memfetíek, funLcoDterant̂  fe ad . 
az Irdfak/iez- Mert az i- montes: boc efi, qui func 
gazSida"orfzág.a-k/rifi- in Cbtiftianirate, confe-

lok'ríf'- Win kellenék B 



ttekség bícsuflott Chriftiamconferrefe ad 
ilífúiban.ftmmiprílH ai fcriprarasdebent/ Quia, * 
igaiktrifityénségre nem in hoc terapore_, ex 
leheti fem más memdí-. sjuoobtinuit hsrefif £o»-
kfk nem lihet <f Htneki- clef|»!» nulla -probatio 
Z*f*Ágátifmérniakarókl- poteft effe Chriftiano-

ilftM "Ál tlitt gtiofcere yolentiuín nifi 
fékképpt» mntMtatik. vt- ícripturac djwinaí. Antca 
la meg melyik Ufjttt <t enim mul̂ s' modij o-
CbtiftltsEcclifiáta,ésmel- ftendebltur, quze&L, 
Ifik 4' pogány sig. Mcft' Ecclefia Chrifti (St qua: 

ipnirik meg ai Ifinérni a- Mllo roodo cogoofcituc 
melllik légyen *' volant i l )u> cognoícerî , 

• Cbrijlus Ealiftájs, hanem qua: fit-^vera EccbfiíU. , 
csak ál hifik Által. fal- Chrifti, nifi tan'ummo-, 
lyonmiértl Mert az.E- do'per fcrip:uraí.. Qua-
rettttkséghen bafonlatos- re > Quia hsrcfij orania , 
fá0e»mtndenekntigrad- (imiliter habét. Volenj 
nak karvált ailrtva, ergo cognolcere, qusé fit 1 
laki meg ifmini, mell/ik. Vera Ecclefia Chrifti, un-
Ugyeu 4'Chriftus igaz. Se de cognoícat in tanti 
clíjtája , honnét t/mérje- confuli •nrü.nilitujinii, 
meg a- bafinlajofságmk nifi tantnmmodo p'C. 
tmjúbfivtimmdásíbM, fcripsurai. Scieni ergo 



hanem egyedül« Irdfik Dorainüstaatam confu- . 
Utal. ludvdu azért ni (ioném.rerum in^oviffi-

. Ur heg) a utílsi idtkben mis diebus efll luturam, 
<tdolgolt.ug}ífi.ve fegntk. ideo maiidat, urChrifti-
lmaradni, azért farait- ani;gui luntio Chriftia-
csetln, iogy i kfi'c/vyín- nitate.voleotei hrmila-
ségíeri UvS ktrifityének , tem acdpere iidci, ad 
d kikatf'ii'k * hitről e- nullám rem fugiant, ni-.í 
rífség't vinni,egibMnc fi ad fcripiurai. Alioqui. 
fujfanak > hanem csak az fiadalia rcfpcxerip.t̂  , 
Jráfakra. tgychránr, ha fcandaliMbuntui&peri-
mifuyi itkfutévdnek., bűnt, non icíelligenwt 
•meg-Íoriá»kj>UMk és el- qua: fit vera Ecclefia : & 
vefzjstk, nem írtvérsaég p>r hoc incident in abcí-
meUyile.UgyenK.igt2.tc- minationeui defolatio-
clijiai ésigyefnek'tfufi.- nii, quiflatin locii Ec-
UságnattutáLufiígiban, cUfii fanítis. 
mely áll az. Ecclefia (:.em helycin.. 

Hallod bol vólt Calvinüi c: Luther előtt a' mi 
igaz Valláfunk I 

VII. R E S Z. 
A' mi bitűnifiek és Iften elótt valíjó mtv-
gunk ujelesúnknek álbutates es meg-

mozdulhatatUri R'egulájárX^ 

ÍOllcbet a' baludni nem tudoiftennek be'fzéde, 
merő igafság, él a'yiiágofság Attyánafe igéje iií-

ta fényefség.ésa menynek főidnek hatalmas terem-
tőjének tanúbizonyság tétele oly meg.-mozdulba-
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4go IV. K 'S N Y V. 
k&dtetésével, de nem tellyöS meg eágyezésbSJ; e' 
rendben téfzik. az Iften parancsolattya ellen való 
hirtelen meg-induláfokat. (;) Bocsáthatónak 
mondgyák a* dolognak kicsinységére nézve, a' mi-
kora' dolog oly kicsiny, hogy az a' fzeretet kStelét 
a' mint Baihus Jéfuita Gól W nem böntya, vagy a' 
mint Bellarminus. a* meg-nevezete helyen cap. j. 
akarja, a' mely fem a' mi felebarátunkat jegyezhe-
t6képpen meg nem sérti, feni nem ollyan hogy a' 
barátságot bl-bonthatná. Példát hoznak elój 
Mint ha ki fillért lop-el avagy egy t&ctkít. Ha ez 6 
regulájok igaz vólna, tehát az Adám Atyánk első 
büneis bocsátható IStt vólna; mert kiiíebbegy al-
mácska egy barkánál ; nem Gükség lőtt vólna hát, 
azért a'Cbriftufnaka' teftben meg-jelenni e's 6en-
Vedni. Látod ember hol volt a'bönPde a* tőr-
vénynek által bágásában és nem az alma mivoltá-
ban. Uj és nem Apoftoli tudomány tehát ez, ugy 
mint, a' mely a* kilenczedik fzázban kezde tartatni 
és tanitatoi leg elsSben Hajmo Halberftatenfís Pö-
fpók által 85-4. efaeridó tájban* Láfd Hajmot in E- , 
pift.Domioica S.Tnnitatis. 

Nem tudgya e» meg-kölómb6ztetéft a'gent Irá»; 
Dcut. 17. v, 16. Gal. 5. v. 10. útközeit valaki 
meg vem marad mind izotym a' nteUyek, meg-vadnak 
írattatván*' térvénynek könyvében hogy 4r,oktt est' 
lekedgye. A'ki penig vétkezik csak a' leg-kifleb-
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IV. KöNYK 
Vasárnapokon nem y ólt gabadísnkioekis böjtöl-
ni; hanem Telefphorus Római PüfpSk a' minr-

Platina irja, egy héttel meg-tóldács parancsolá, de 
'fiak a' Papi rendnek,hogy azt meg-tartaná, £>//?. 4. 
C. StatHimtis. Ezel bomolván, az urána'hato-
dik fzázban Gergely Pápa hogy a' negyven napi 
fzám ki-tellyék, a hamvas Izeredát, utánna való 
csötörtökót, pénteket és fzombathot hozzá tóldá. 
Láfd dift. j. ca quadrag, 

(3) Cinthoribojt, mely efztendóben négy-
fzer tfik, fem régij mivel a' mint Platina irja, Elsó 
Calistus ncvö Római Pápa találmánya, 2 19 eíz-
tendó tájban. Platina in Vita Calixti Primi. 

(4) o í ' Szentek fefójdnepi elótt való bojtig* 
hogy ujjak legyenek avagy csak innet-is ki-tettik; 
mert magok-is a'mintalábbannak helyén meghal-
lyuk, a'Szentek Idnepi ujjak, azért azok előtt va-
ló böjtöknek ujjabbaknak kell lanni. 

Azért e- mái napi pápás bójtők ellenkeznek mind 
az Iften törvényével, mind a' Régi Atyák praxif-
sával, rend tartáfokkal. Az Iften törvényével el-
lenkeznek. mert Iften nékünk a' fzent Pál által azt 
parancsollya, hogy akarrni ételnek á nemét, a mely 
nékünk a' hitetlenek bázokban előnkben tétetik, 
meg-egyök, 1 Cor. 10. v. 2.7. Ellenkeznek a' Ré-
gi virágában lévő Eccléfiák példájával-is; mivel & 
bójtők elein a! ki. keléskor fabadofok valának, ugy 
hogy a'Régiek kózzfil &' ki akar vala, böjtól vala, 
ét a* ki nem akar vala, nem böjtöl vala; nem va-
lának ekkor, mint ma, a'bójtökfzökségefek, nem-
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XII. R E S Z. 
A' meg-tgazuláfrul, 

UOlvóttékamá'tudományt, éi ráellyife Pro-
"* phérátul, Evangeliftátul vagy Apoftoltul ta-

nulták, tudniillik j hogy a' mi Iften előtt való meg-
igazuláfunk áll, egyátallyában (fortnalitec) a' ben-
nünk lév& kegyelemben: avagy abban az Iften i-
gafságában, a" mellyet ó felség* ajándékoz kinek 
kinek kőzzüllúak, a' mely által a' mi elméinknek 
lelke Serint meg-ujjulunk, és a' mellett a' fzent Lé-
lek ok edgyen edgyen nékünk a' mi tulajdon ma-
guck kéfzületüuk és edgyüttvélle való munkál-
kodáfunk fzeriot, a' mint akarja, ugy hogy ez fze-
rint ne csak itéltefsünk az Itten géki előtt igazak-
nak, hanem ugyan legyünk-is belsőképpen livnek 
belső álláfa éerint igazak, és önnél neveztefsunk i-
gazaknak. A* Jéíuiták fuodamentoma ez; hogy 
Iften nem bocsát ha ttya-megaz eredet Vagy cseleke-
det §erint való büor, ajándék belénk öntés " 

ile Jéfuita igy §oll: Ludibrium eft, pecccaturcu 
fémper habitare in animabus noftris, fed Deum no-, 
bis imputare juftitiam Filii íui, & per eam nos ut-. 
juftos reputare, Scfi femper prccato mortali fimus 
contaminati. Azaz, Csapágy hogy* bún min-
dtnfar lakozzék,« mi lelkgfitkj>w de Jjltn nib&nh tu-
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kora'törvény tételben a'bírák, valakit meg-igazi-
taoak. Láfd-meg Teremtél 4«. v. 1Í. Moles i-
dikkónyv. i j . v. 7. BlsőKirály 8 v. jz. Máfod 
Chron 6. v. ÍJ. Job. 40, v. 3. Solta'r. fi. v. 6. ét 
. 8i. v. 3. és 149. v. ». Ezech. ií. v. yi. f i . Luc. 
18. v. 14.. Ez azérta'meg-igazulás femmi nem . 
egyéb, hanem Iftennek olykegyelmei fententiája, / 
mellyel a'hit által meg-fogolt Chriftulért a' hivő 
embert-a' bűnél halál alól FeMabidittya és azc. 
igaznak Ítéli az őrök életre. Azért meg-l)OCiát-
hattya Iften mindaz eredet s'mind a' cselekedet., 
fcrlnt való bűneinket, és meg-isboc»áttya minden 
ajándék belénk öntés nélkül, kedvelvén ingyen va-
ló kegyelmeíségéböl, él fíl-vévén minket az iga(-
•agraaző Fiában, is meg engedvén 1' nem tulaj-
doniiván r,ékünk a' mi bűneinket. E' meg-igazi-
táfnak Fó fzerző oka, az iften, ki >»'g igaíittya ar. 
hamiflil.Rom. 4.8.V.33. Inditóoka. az Iften-
nek ingyen vaiákőnyórfiletefsége. Ephesi.v. fi. 
Érdemlő oka ennek, csaka'Jéfus Chriftus érde-
me,Rom. ;.v. li, »j. Meg igazulnak, ingytn Ifin 
kegtlmíUU yífus ChrtftHSlm lítt váltságnak, ál-
tala. Kitaz.lfttartnieltengefznlS áldaatuUs. S 
vértbea való hitntkáltaU, az elílbi tinik"ti meg-
bocsátásában vllíigtfsigm\ mg- matatására. Kiké 
ez a' meg-igazirás ? Minden válaítottaké C3 egye-
dül csakaioké. Rom. 8, v. ;j.éi4. vy. Az eü-
kői a'mellyel a'vidítottak ezt magókhoz kap. 
csolljíáki»' hit, Rom, 5. v. H, 14 Fermalitoka-. • 
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juflitia. Azaz. léttelte énnékem chri-
fti IJlcntAÍ igafiígam. JvfgyfítmmktUíaikfm al-
tul, hogy valamim kettmkneknem lifs.cn tlég! Nm 
k/trta ftlíft ez, hogy gettót véüe bé nem fedhetnének 
MM tégedet •' mind engemet epenlíkéffen ké-ftd «' 
U ii óríkkí való igafi'g. Ele nitték és vallották a' 
regib Pápifták, Medina i. z. qustft. no. art. i. 
EX SENTENT1A OMNIUM THEOLOGO-
RUM D>. um re&iffitnc pofii iudificare hominem^ 
abfque habitibui infufii Medina azt állattyâ  
sí SZENTÍRÁSI MAGXAKAZO iMlN-
DENDOCTOROKEfJELMEKESL , hegy 
ISicn igazin meg-igitjlbattya az embert,*' UU &R 
tilt habitulf̂ , indulatok nélkül. 

Ezt altatták az ujjabb Pipifok- il a' kiker Noíni-
naícfekoek bivnak. Vafqoez Jéfuita azt raood. 
gya: Ex fententia Notmnalium ficut ex lintentia 

az. A'Tipimnalit Doltotok crttlmibM, mint jíiutétt 
az Eretnekek/hü i következik,, begy az egéfz mi mef . 
igazul* fan k,ft Iftennekjí kedvére, ugy mint égit A-
Ijaban való okra vitetik. LáH Vafquez Jcfuitit 14 

Hol vőttékez iránt való vélekeáéíeket a' Pápá« 
fok? a' mennyiben ezazt tartya, hogjr »• meg-
igazulás formáin-oka* az az egyátallyában ciak a," 

az, bennünk lévS igalság, ci«k bamar B-rnháld 
Apitur után a' 13.-dik Százban timada; a" m«n» 

J j i njibaa 
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oyiben pedigaiMt tanittya, hogjraza'mi ben-
nünk lévő igáiság* csak a' maga erejével, az ó ter-
roéfzete forint, az Iften jókedve nélkül &c.igazit-
m®g Iften elótt, a' tizennegyedik Gázban 1 
tendóben a'Schoiafticufok tÓviffej kertében egy 
Aureolus Péter nevű Minorita barát által kele-ki 
leg-elióben, a'mir:t Vafquez Jéfuita a' nevezett-
helyen meg-vallya. Eztköveítékazután; Caprc-
olüs János, Tolofl'anus,in t Sent.dift. 16. q i. art. 
5. RuardusTapperuiart, 8/ SeíT. Occmrit kic. 
Végre a'Tridentomi Concilioro ugyan meg-hatá-
rozódé igen homályoíTan; mellyet mindazáltal , 
az ó édes magzatia' Jéfuiták, meg-világoficánaker 
léggé. Újság hát ez! 

Hol vötték a' cselekedetek által való meg-ig»-

Ugy vagyon a'Pa'piftasag a'hitet embernek If-
ten elótt való meg tgazulásábul ki nem rekefztí* 
mindazonáltal azt allattya, hogy az által, nem an-
nyiban igazulunk-meg a' mennyiben az a' Jéfus 
Chriftus érdemet ét igafságár, mint lelki kéz meg-

által ember a' meg-igazuláfravagy a* kiváltképpen 
való kegyelemre el-kéfzittetik; melynek fegirsége 

rens) igafságor. Láfd-meg a'Tridentomi Conci-
liomöt Seff. 6.cap 6. & 8. A'hol a' hitet csak di-
ípoíitiosak, idvefség kezdetinek, fundamentomá-
nak és minden meg-igazuláfnak gyökerének állat-



?-i»s dejúfliíicat.lib.i.cap, lji 
gyan ott a' megnevezett könyvnek u. réfze'nefc 
ucóllyán ezent világoiittya. ezt mondván: 

A' Catholicafo^ is k'- Catholici ac prifec-
váltképpen »' Tridentmi timSynoduiiplaTriden-
Synat maga, (a'mll/eii tina, (quam omnea Ca. 
Calholitufik mint Uniti tbolici uc Magiftram fe-
Mefler Áfcflom kivit- quunfur ) Sefs. 6. csp.6. 
»<0 bit I!tlek.ciitt\tt leptem aflus enumtrat, 
fzámlilelS. a'metyikbfi quibus impii ad juftitr-
kí/íittetiiektlí hitetlenek'™ difponuntur, videli. 
as. iga/s ágra, ugy mint, a' cet, fidei, tirooris, Spti, 
hitnek.,fiUlemne\ remén- diltítionis, poeniteniia;, 
signek,fiereittmk.,feni- propofiti fufeipiendi Sa-
tentimak, a' Sátramén- cratMnti&propofítino-
um fel vételinek igyeke- vz vitte atque oblirvati-
teiwckJtáxM iltt is Ifr oníi tssndaiorum, Del; 
ten parancsolatímeg-ttrtifafzíníltk.únA, ctelekfdeti. 

Nohát ciak ugy igazul-meg ember Illeo elótt ez 
8 értelmek fzerint a'hitáltal.tnint cselekedet által, 
Láfi erről bővebben Vafquez Gábornál, tom. 1. in 

Ej illyen meg-igazulái PharifeuGés nem Apo-
ftoli. Igy akar vala ama' Pharifeus meg igazulni, 
Luc, lg. v. ll. 11. lfleB hMkat ddok »i(ed hogy 
mm vagyok oüyan mint egyíb emberek, ragaiaiik, ba-
mitfak, paráznák., vagy a' minémS ífMictnuf is: 
Bójtólói kétfzer egy biten, igazan meg adom dézmi* 
ját minden Maihámnakf líiyen vala a' Sidóne, kik 
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k'S]tl"»»tk it ĥ remis, quia poteft De-
igajsígnak.(babituffii) in- us hominem diligere-& 

iflin 4Z embtrtii néki a- num, aempe vitám atter-, 
K'rbotfijit, úgymint, ó- nam, ad quam ipfu.m «c-
rók illtet, * melpc ótit ceptar.etiaro fieinonin-
kedvelli. ht ftintfa ntm fundaraUquoddonutii £c 
int-Ilibtléjtv-iUmixun- hibitutn. Tertidex le« 
dékpt ít indulatot, Har- ge.voluotate Dei ftatu. 
tnadfzor, *' térvényül, tf- tutil eííe, utcx calidilű-
ttn tktratlyaíal végezte- SUoáe, qua Deos priui 
tett az, kogy a ilyen fz.c- aeceptathominei&cha-
retttbilt <t mellyel Ifién el- roshabet.óriaturdonum 
líbm kt^eüí ,1L tmbtre- & habitus juttitiae: inh?í 
kitesozok? nékifzertlme rentis. GibritL.Vafquez 
teíilt /ídrmízík. * ka- itií. t. Tom. x. <3i%>. iof. 

Ezen érteimet tulajdonit ugyan ott e' Jcfuita, 
Occamnaktés PanmflVAüt»ltiak-ii. Erre mond-
gya hogy hajol Soto Dotocmkos.il, Ezek a' járn-
bot Pápáfok alt állattyák látódé; hogy az embert-1 

Iften előtt kedvelté nem téft valami belső bennej 

jlme ésjá kedvé-

hogy minden ajándék bc-óntcfe és embernek bel-
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ChrijlmigAuága *• mi onis colira caufa; 
meg ig*iuláfu»knakkiváltkétpm való éifóUo{». 

Ezekheí ád Vega o>á- ' Vcga de jultificano-
fokít-ii. *•ciáfi.ánuU 'réílib.f)scap.ii.&ii. 
Ratiibmiti Orftág gyűli- Authoreslibelli obiali a 
ilim « edgyútt btfzilge- Carfare proteftamibus, 
tS Ftiufimfüknak adatott eollocutoribus in coniili-
kf»yvecskínek. Authori. isRatiibonenlibus.̂ fe. > , 
fzerzói, azt állattyák* hogy r8B*,tantiim per iropu-
nak.*' Cbrífimigafság*- talioncmjuftiiixChrifti, 
nak nékünk. tuUjdonit*f* quaieniis Fides noftraJ 
által, »' mennyiben a' m apprehendit reitericarr. ; 
hitünk mtg fogj* *' Chri- diám atque juftitianL. 
ftmkSiyórülitefsigítisi- Chrifti, propter meri. 
gafságát, a' Cbrtflui érit* tum Chrifti no« juftifi-
miért igazülmk. mi-meg caii coram Deo. 
ÍJlen előtt. Ezeket pedig moodgya, hogy volta-
nak ( Catholici do£trina & pietate inGgoes) Catho-
liafek, tudománnyal ís kfgyefiéggel jtltftk, Ezek 
közzé íámláltatik Albert Pighius, egyébaránt Cal-
vinufnak meg-eskSrt ellenségé. Ei-is igen joza-
non érte a' megigazulál fe 61. 

Igy ir Pighius. Meg• Albertul Pighius do 
igazit díért minket az A- fide & juftificttione con. 
tyal/lenaí. 6 ingfen valS trov.ipag.49; Jiíflifi. 
jiságábul, *' mennyiben cat ergo nos Dtui Páter, 
rr.uk't kedveli a." Chrifiítf- bomtate fuágraruitá , 
ban, midin minket ó belé- qua no, in Chrifto com-
je általiakat £ chri/ita plt&itur, dumeidemin-
árutUniigában iiigafiá- fertői ianocentiá &jufti-
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után kővetkező; ugy mint, a' melynek graduli vad-
nak. Ama' kölső ajándékozásai fzokott leunjj 
E pedig az el-váliozáfaak bclió mozgáfa aíial. Ez 
a' mi Valláfunk. 

Ez a'régi Prófétai és Apoftoli vallás. pfal. 

kicsoda álhat• meg ? De te náUad vágjon a' kegyelem 
bog/ tifrteltefiél. Ppj,. 14*. v. &. Ne fcáty iti-
létben a"ttfolgáddal, mert nem igazul-meg te elótt ei 
az élék kózzM egy-U. Láfd-meg fent Pálc-is t Cor. 
5. v.41. Iften azt a' ki Httt nemtud vala, tévé bűn-
né, hogy mi lennénk iften igafs ága ó benne, PhiU ; . 
v. 9. Es találtajfam ó benne mivel nincsen énnékem i-
gafságom mely a' térvényből vólna, hanem mely a Chri-
ftus ban való bit által fagyon, az az, Iftentil való i-
gafiágom hit által. , Ephef. x. v. S, Kegyelem áfa 
tal tartattatok; meg hit által, és az vem magatokéul va-
gyon, hanem iften ajándék.*. A' mely kegyelem.* 
ferominem egyéb, hanem az Iften jó kedve, mely 
téien bennünket boldoggá, igafságottulajdonítván né-t kunfos elekedet nélkjil és nem tulajdonítván nék&nkpá.' 

Mivel hogy azért fem a' §ent Iráí, fem a' virágát-. 
ban lévő Eccléíiák, fem a'régibb Seholaöicufok , 
fem a' nemeflebbeiméjű ujjabb Pápifták e* Pharife-

aera veiguks'ifmérniftmakarjuk. 
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tikit a' méltóság felől! gi „ 
Mert ha a' Király viUktt enimRcge íugragio lu< 
m'ga fttjfragiimmalvá- aiiquem elígérne, aut ho 

Htm dicsekedem ázott de jac< b & vita beata. 
hogy igtK vagyok; hanem cap. 6. Non gloriaboiL. 
dkitkttiim Kon fogjmeg- quiajuftus lum, fedglori-
lullnium. Dicsekedem, obor,quiáredemtuifum. 
vem Kért, hogy úrtfs va- Gloriabor, non quia va. 
gyök «' bimúli hanem cuul ptccati fum, led 

csekfdetn azért* hogy mif- quia proful, ncqus quia 
fítkb*fz»áltAm\ (cm az- profuii quifpiam) led 
irt, hogy valaki nékem quia PRO ME advoca-
hafinált, hanem hogy EN tus apud Patron) Cbri-
ERETTEMn Át,ittál flus eft, fed quia pro me 
a'Cbrijhtt a'fzifzóQó, ha- Chrifti fangvii effului 
nem boy út ítettem i eft, ptopttt me Chriftui 
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KóNT K 
JJÓ1 vótték a» jó Cselekedeteknek érdeme't éi 

A' Pápáfok a' Trideotömi Synatbao a' jo csele* 
kadetek érdeme és bére fel&l illyen végezéft adá-
Bak-ki, Coocil. Trident. Seff. 6. can. xx: 

H* kf motidándgya, Si qüis dixerit homí-
hogy A* meg igazult embeí ftis jultificati bona opera 
jó csslekfdeíi Ugy iften a* ita eíle dona Dei,uc non 
járulék'; hogy ne legyenek fi nt etiam bona ipfiraju* 
tgyfzerfmind a' meg iga- ftifkati Merita; aut i-
Zult embernekjó érdemei; pfura jüftifícatum boniá 
Avagy hogy a' meg-igazult operibui, quae ab eo per " 
ember az o jo cselekedeti- Dei gratiam & Jeíü 
vei, a' itíeUyekói&Ue» Ifi Chrifti meritum, ctijuí 

Chriftus érdeme által, a' unt> non veré mereri vi» 
kinek eló tagja, léfzaek, tam tetertiam: anathe- -
nem érdemel igazán óról,{ ma fit. 
életit, át ok légyen. 

Bellarminu* JefuitaéiCardinál lib- $\de juítif. 
cap. i6,& 17. paífim, aitállattyaj Opera noftra -
propiie aiéíentür felickateco. Azaz, A' mijb 
cseiekidetink tulajdon- tftfm érdemlemk boldogságot 
azó méltóságúkor int. 

Ez éfdecn mi légyen, közt&k némellyek ho-
tüályoffabban, némellyek világoffirbban adgyák 
eló, ügy mindazáltal hogy valakik jól határozzák 
alt meg,azt állattyák miod, hogy az áll az igazság-
nikéiyen őségében Iften előtt az őr&% élet meg-ér-
derale'sére, Példa erre elsőben, Cofterui Jéfuita . 4 
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, . j> állatták, fic Confeflioniftac Aügu-
«t a (Vitfhérgaiak., igy ftani, ima etiara Calvi-
az. Juguftma Cmftffiít nm&Chemnitius. 

SzcntigazVmit mond. Ezen volta'Próféták, 
Evangeliftatéj Apoftolok valláfa. E' vala ]óbé. 
Job. v.y. Haigazvtgy mittdsz.Snékf'i *vagr 
mit vtfzmi te hfúilifí |rre taoittya Idvezitónlc 
az ó taoirványit, Luc. 17. v. IO. Midőn mindene-
kttmeg-eseUefztek, * niiüyekft tinéktek p'Mnliql-

' ' '• «t. hogy hafiontalav falgá^ vél-

nirSent Pil is; P. 

atkfdís t Xi-tekefztetett <t hitnek, tirvinye Utal. 
_á' mint meg vagyon ím, i k> dicsek.atik.ai Urbtndi-
cst\edgyék. 1 Cor 4. v. 7. tMilsodád vagyon a! 
mellyet nem vittél vílnai Rom. 11. v. jy. Kiadott 
alifrír valamit néki, hogy vififea adná annak. Rom. 
7- :8 Hona'jét el-v,égeíwm nem tehetem. Rom. 
8.v. 18. jfmeüyeittmofi fzentedmk, nem ifrvt 
iafonlitandéka" dicséfséghezmet} nékünk, meg-jelen-
teti^. Ezt vallotta bent Dávid-iiPfal. 103. v, 4. 
Meg-kormáz. tégedet az, Ifim kegyelmefségivel is ir-



Uti mtg-lnenSk.hogj tia aürem D;i vita ztcr 
mm a' mi érdemünkért, na, Bt intelligeremui 
hanem te £ khjiriletefsí- non pro meritis noftris , 
géjért vifttn lflenminket Deum noi ad aeternam-. 
az. órák, 'Itt". Máíutt. vitám, fed pro fua mife* 
Az Iften meg-hfroaáeii. ratione perducere.,Aug. 
ai á ajándékit mm a' te in Pfal. íoí. Dsus coro-
cselekfdetidet. Az Apo- nat don» fua, non opera 
Jlol alt monda, MIN- tua. Apofiolus dixiL*, 
£>ÉNÉINÉL Ju B. PLUSOMNIBUS LA-
JSET Ma\KALOD- BORAVI: fedvidequid 
7AM, de láfd mtg mit adjunxérit.NÖNEGO, 
vét mámai NEMEN, fed GRAT1A DEi mt-
hanem AZ ISTEN RE- cum. 
BYELME EN velem. Ionét bé-hoiza a" 
í ent Pál Ápóftolt és képében 6Ó11 ekképpen: 

VAROM A- CORO- EXPECTO CORO-
NA7, A' MELLTE1 NAM QUAM DAB1T 
MEG-AD ENNE- MIHIJUSTUSJUDEXI 
KEMAZ IGAZÉI- fed quarer QUIA A- . 
%Ö\ De miért} MERT GONEM CERTAVI. 
HA\CZOMATtiBG- Sedundecenafti? Unda 
HARCZOLTAM-— fidem fcrvjfti ? NON 
De honnét harczoltadmegí EGOs SED GRAT1A, 
Honnét tamdtadmeghi-, DEIMECUM. 
ttdeii NEMEN; HANEM AZ ISTEN KE* 
GXELME EN VELEM* 

Azért ne lígf foka kf- Ergő bunquaoi fii fu* 
vélj, mindenkor diíiiríed ptrbuí, íeoiper láudâ  
az Urat, mfeletkfZZel el Dominura, noli dblivi- • 

mm- Aaa j fii 
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I O.M. hogy mindnyájan a' Pápifták igen nagy 
raeg-edgyezéffelazt valiyák, hogy az Iften tórvé-, 
nyétazigaz ember egy átaílyában é« tellyefíég: gel bé töltheti. De vajlyon mi idötöl fogva val-
lyikezt! A' TridentomíSynattulfogva, mely 
j y 47 eStendö táján esek. E' Conciliom vagy Sy-
nat löne' vétekedéfinkkoholpja és alkutója. Al-
kalmatarságot vének erre e' Synatbéli Atyák né-
mély régibb irok iráfibóli a" kik nohafemmit a'tör-
vénynek ez életben való tSkéllétes bé-töhésérúl 
nem fzóllottanak; mind azáltal Mllottak jó érte-
lemmel a' tőrvény kezdésképpen való bé-tólté-
íéröl, vagy valamely magánbs paranc«platboz va-
ló. meg-lebetösengedelmelségrul, vagy a'törvény, 
nek önnön magában való bé-tóltbetöjégétfil, a' 
mint az efet elöttis.azt ember bé-tóltheti vala. A' 
honnét e' Synat azoknak Savait telieré éi tacsará e' 
mái napi Pápifta éltelére; mellyet ugyáaltkor átok 
alatt-ij vete az emberek nyakában. Újság hát ezi 
Mert közönségefsé a' Tridétomi Synat előtt mind 
H régiek nyilvánságoffan tagadgyák, hogy valaha, 
valaki a' ki ciak embet átn, a' t&rvént bé-tölthette 
vólna. Láfd-megChryfoftomull in epift ad Ro-
raan.homil. 17. SeduliuftinRomán. iq. Angu-
ftinuft degratia & liberó arbitrioc. 6. & Serm. 61. 
detempore. Ha ugyan.Agoftoné e'könyv. Hi-
eronymuft lib. 3. contrst Pelagimoi ftéllyel Írásá-
ban, Aníelmuj Gantuarienfift de concept. Virg. 
cap, u.BernardusClarasvallecfift Serm. jo. iiu . 
can, éstőbkeket. 
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Hát a* Reformaiufok ez irántmit vallanak? FEL. 

Nem tanittyük azt, hogy á törvény tellyefséggel le-
hetetlen légyen az embernek,ugy mint, Ádámnak 
az efett elóít, és az után a' Chriftufnak, és azoknak 

nek, hanem ragadgyuk, hogy azok, az Ifién törvé-
nyét voltaképpen és tökclleteííen bé-tólthefsék , 
a' kiknek ez életben csak kezdet Gerinc való nieg-
Éenteltetéfek vagyon, tudniillik, ez életben a' ke-
gyelemnek rend lerint való ki sáfárlásábul, Ezt 
hitték az Apoftolok. (i) Mert a' Mofes törvé-
nye el-vifelhetetlen igának mondatik, A poft. Csal. 
íy.v.io. (i) Gal. 5,v.io. Mert átkozotnak 
mondgya az A poftol mind atc, valaki meg nem ma-
rad mind azokban a' mellyek meg-irattattak a' 
törvény könyvében. Átkoztak tehát valakik a' 
tőrvény cselekedetiből várják a' meg-igazuláft. 
Mert fenki meg nem maradhat mind azokban, a" 
mellyek meg-vadnak írattatva a' törvény könyvé-
ben. (3) Mert, Rom.7. v. 18. azt mondgya 6ent 
Pál, ki igaz ember vala már ekkor, hogy meg-va-
gyon ö benne az akarat, de hogy azt végben vigye 
magában fel nem talállya. 

Agofton Do&or igy Auguftintij Epift. 29, 
góll { TeUjes peretet mig ad Hieron. poft médium. 

a' mig nevekedhető^ biz.o- dum hic vivitur, eft in_ 
nyá. Aaa; nc-
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74: m KS N r V. 
ség, a z Uri vacsora &c azt tartyák, hogy ezek meg: 
igazittyák az emberi ésadgyák néki az idVeatítS ke-
gyelmet, (ex opere operám,) az Iflentfil e' végre_>; rendeltetett Sácraméntomi cselekedet erejéből, 
fzerzó ok formán, ugy hogy ha fzintéo nemié-

emberben lemmihit, buzgóság, áhitatoliág él bel-
ső jó indulat; mindazáltal ugyan csak meg-igazul, 

hog a" Sácramentommal 616 embernek hiti éj jó 
indulattya e' bathatólágot femmiben fe fegitsége.' 
Ezt tartyik a' külőmbséget az Otr és Uj Teftatnen-

HolvStték ezt a'Pápáfok ? Lombardus Péter 
idejében támada. Ugyan-is ó elítiet1 vala akár-
kinek is közérteimé, hogyannak illendő üttyas' 
módgya feiutmegtartattván azOvTeflarnSromi 
Sácramenromokazóidejekbenótők cletetadának; 
hanem ofitán Lombardul idejében 1130. eStendó 
forgásában kezde ez kőz értelem difpucatiora vo-
masni. Hugó de Saníio Viöore, ki ez időben ed-
gyfitt élt Lombarduífal azt tanitá, hogy mind az 
Ovi' mind az Uj Teftamenrorai igazaknak, ugyan 
ciak azon egy az idvefségek. Ellenben Lombar-
<Jus aztállat'á,hogy az OvTeftamentomi Sácra-

tomok kegyelmet nem adtanak, fem fenkit-is 

r 
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ha fzintén hitte! és fzeretettel votce-is azokat ero- ' 
ber. Mert úgymond azok, csak árnyékok és ero 
nélköl való homályos abrázatok vóltanak, ésá vég-
re adateattanak, nem hogy az embereket meg-iga- / 
zitanák, hanem hogy terhekre lennének nékiefc. 
Láfd-meg Lombard, lib. 4. fent, dift. i. . 

vek §erint efvén addig czivódának rajta, hocv azt 
formálák ki belólle;hogj azOvreftameion 

de az U j Teftaro etombá ugyan kiis adgyák és gólgál-
tatryák. Láfd ugyarí ott Lombarduft de diff. facr. 
Midóo pedig keménynek látnák e góllas tormáját, 

mai jól élven is azok által Iftentúl kegyelmet nem 
e ' nedék helyet gondolák-kî  hogy az 

. ami Sácrameatomok az akkori hi» 
iák ugyan kegyelmer, de (exopere ope-

loísága által & ésnem (ex opere opera to,) a'Sácra* 
mentomi cselekedetek ereje és hathatófsága által. 

Hagy harci íámada itt a'ScolafticufokkSz&tt-̂  
a' kSrnyüUmetélkedés Sácramentoma kulómbsé-< 
gében; mert azt némellyé a' csupa árnyékok és 
halhatóság nélkül való ábrázatok kózzt fzámlálák, 
a* mint AquinásTamás, az utet k&vetókkel egŷ  
ben A'tóbb Scholafiicufok pedig magokat ezek-, 
aek ellenek veték, azt állatván, hogy e kóreyöl-
metélkédés Sácramentoma meg-igazitott (exope-
rs ©perato,) tfadekfdst hstbatéságiUU lllyenek 
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nak, Duraudufnak, Occamaak, Gáboröak, esRi-
chárdnak értelmét el-roondotta voina, tqdniillik , 
hogy a' Sácraméntomok kegyelmet oero nemze-
nek, hanem adnak, a' mnnnyiben ;z Iften az ő i-
gérete ierínt azokkal jól él6 híveknek Izjvekbep-. 
kegyeimet 6ntbé6 ád, illyen ízókra fakadni... 

Sáoramutomohuk, mm tribuitquam.Híefttici. 

A' régi A tyák-l> mi velfink tanyák. 
Hicronymus Docbr • Hieronyirus in Efai, 

igy fzóll: Mtljbil ki-to- «p.«. Exquodifeimui, 
mljuk,, iwjf az emitt quod homo tantíiis a-
tui. viiel ád, az.Iften quam rrib̂ at, Deuiau, 
ptdig fant Lelkit, melj tem Spiritum Sarclum, 
általa' famjekel mii/at* quolbrdes abluuntur & 
nak,it a'vérnek bűnei tl- iangvinii' peccata pm-
iifzlittmuks garnur. 

Cyprianus vagy akar- Gyprianu: de Baptii 
ki légyen ama1 kSnynek fmo Chrifti. Remiffio 

psribui Chrifti.igy 6qil; prifroum five per alia Sá-
X' hU bocsánat abr a' cramSra doneiur, PRO-
kmfítség által, akar mát PRIESpiritűiSanfhe®, 
Sicrttmemomok által aj in- & ipfi feli hujui cffici-
dékoz'ajfék, 1ULAJDOH- entia: privilegiű raanct. 
HíPPlN aza' Szent Léleké, és« érinek privilegk-

Agofton Doótor azt_. Auguílinui Triót 6. 
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mondgya, hogy mis a' m epift. Joan. Aliuder-
Sácramento vizet más az t£ gö'ell aqua facramenti, . 
fiz a, mclpakiaz Jjitu aíiud aqua, qua; fignifi-
Ulkéí: A' Sácramentom catfpiritumDei: aqual. 
vize látható vik* a'lelek: fecramentivifibiliselha. 
liek vize láthatatlan; A- qua Spiritu* inviíibüis: 
maz még-mojfaa' tejlettés iftaabluitcorpus, & fi. 
jelenti Azt»' mi ti lélekpea gnifieat quod fit in a-
vagyam e' lélek áltat az <m- nima, per illum Spiri. 
heti lélek migti/ztitutik tum ipfa anima munda-
és hizlalt Atik- Ez AZ If- tur&íaginatur. Ipfeeft. 
tea lelke (Sc, SpiritusDei&c, 

Meg-edgyez ebben Bonaventurail az Stet k6ve-
t5 Pápás Scholafticufokkal edgyűtt. 

Nem Ifi ( igy (611) Booaveot. in 4.. Sent. 
valamiképpen azt monda- dift. ». quieft. j. Non ali. 
81, hogj a' k{fyelem benne quomodo dicendutn eft, 

— r~. - w "z it- quainvafe,vei medicina 
mfiága-ftelemzécskéteii, inpixide,imí>hc.e iötel-
sha\ttg\ érteni vétkfi do- ligereeflérroneuaj. Sed 
lóg. Hanem mindarikt dicunturcontinere grsti-
bogy azokban am; quia ipfam fignifi-
kegyelem 1 mer t azt jelen* cant. Etquir nifi ibi fit 
tik Es mivel, hanem 1u defeSusex parte'fufcipi-
él véle elé emberben léend entis, in ipfisgiatia fem-
fogyabfzís, ezek által perconferiur.ica intelli-
windsnkűr kebelem ada- gendo, quod gtatia fit in 
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Libr. 4. Sefitéat. dift. í. Végre a'FlórentiaiCon-
* áíioróban r+{9 eÉteodóben Negyedik Eugenius 

Pága batároza .meg és adá-ki minden felé, hogy alt 
igytártanáfc, éivatlaoák. 

KénSerittótnek ezt inagok-is a' Pápás Doflorok 
meg-vallani: Bcílarminus Jéíuita és Gardinalis, 
Libr. i. de effiö, Sacram. cap. a;, nem mehet ez 
hetes fiámban fcliyebb Lombard Péter idejénél, a' 

jízélsó srófségminden Primum eft omniircn 
Theglogufoke', Szent /- Tbeologorum íí proin-
ráfi magyarázó Dactorait, de totiui Ecclcfise, aban-1 

'sehezifpefiazegtfzEc- ni " I ' 

JPS Sfif'-íSOSl fcgva, 1 .. . 
mert LomUráTeter isit• mdeTheologi fcptem-. 
tul fogva minim fzent facramenta efle traüi-
Irnit mig\ainz> Dalló- derűn-. , 
rok,, hétS4iume»t(imokat Hittanuk 

Caflaodsr György nevű híre: Pápás írás m«-
gyarázá Doflore' kl&lhaWót állat. Láfd Georg. 
CaŰanderin Confaltatione de art. Rsligionis art. 

Nem-istalálfitetlpf- Njc temerc qutm- -
seggel feniit is.Lo'mtni quam reptries ante Pe- 1 
Felér elótt, a' l^i t Sátra- trum Lombardum,, íjui j 
menlomoknak valami bi- cerium aliquéni 5c defi- _ 
Zonps is meg-hfárazau nitűm Sacramé«torum_> 

ftámátállattavóha- Mi- nuraerum ftatuerunt— 
dix penig immár rgyni- Cümvcrö jam alquoP 



hányfzáz efztendótk fog. ízculis, 
va5 kiváltképpen A" Rima- Latin 

ír telem bé véte- cepta fit.quz facran 
' az. Ecclefiai ta Eeclefiaftica ad h 

Ujrághátez. Ellenben a' tóiénfeMudníilIilf, 
bogy csak kettő az Uj Teíiamentomi Sácamen-
toro; a' kere&ség és az Úrvacsora, régi és Apoftoli. 
(i) Szent Pál Gal. 3.v. íj. igy fzóll; tXg tm-
forntktl- végezett teft áment omát fenki erótelenné nem . 
téfti és Ahoz. femmit nem ál , Azért a' Chriftus ha-
lála uíánfenbia' Chriftus Bvetsegehez femmit-is 
nemadhat. De az Ur Jéfuftul az Ê angeliom-
ban, csak e'kéc ceremóniák* ugy mint, a' kerelzt-
ségés az Úrvacsora fzereitetének. Soha a' Pá-
Páfok az Evangeliombűl, a' melyben a* mi Urunk 
Jéfus elete hiftoriája ki-adatik, azt meg nem pro-
bálhattyák, hogy 6 Felsége e5 ketión kivöl azó 
ióvetségéuek más jeleit rendelte vólna. 

. ct) Mert Idvezitőnk fő lévén, azokat a' Sácra-
nellyeket az ó tagjainak rendelt, 

" ítfcke. Innét meg-

atth.aé.v. 19. Ide való a' mit Rabanus Mo- -
nriai PöfpŐk mond, apud Thomam in Catenâ  
ang.ídcap.3.Matth. 
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Beliarminus Jéíuifaés Gardinál deSacram. ÍBU 

generecap. *7. f * 7- »gy &611 i 
JÍ' Catholictífok értei- Sententia Catholi'eo-

me ez, hogy meg-kháma- rum eft, requiri intemio. 
tik^az igyekezet arra, hogy nem faciendi, qűod fecit 
azt fzándékpzza cseleked- Ecclefia. Ita enitn ex, 
nia'mitcselekfzik az Ec- pref é babent Cóncitium 
elifiá. Mert ugy vagyon Tridenrinum, ScíT. 7. 
világos igékkel* Triden- Can.ir & Gohcilium-. 
tömi Conciliemban és az Florentinum m inftru-

uk-mg, hogy a'(ijslgdnak. generalem fícieijdi quod 
légyen ciak kszSnstget <- facit Ecclefia , ut non* 
gytktzttlfhsgl azt (lile- pofiit .hibire particular 
kligye ü miI az. Ecclefia rem.-. Imó mdiuieftba-
csclek.szik, cs hogyne le- bere particularcűi. idcfl, 
gyen kiváltképpen falé: conferendi Sacramen-
sót jobb bai benne léjend tum Baptifoi, Abfolutir 

Co.firm«looi,. 
igfkf»». "S hogy ,cooíecrandi Eucnarifti-

adgyon, Kerefztségnekifel- am&c. Sédqüí non nof-
fzabaditáfeak., meg-irif- -fet noftra myfteria, fatii 
Jitéfnek, Úrvacsora meg- effet,fiingeneralii«eo. 
hentelisinek &'• Sácra- deret facere quod facit̂  

mi titkílnlyttlcm tuduá, elég vólna annak,, ha ciak 
tfZínséecffenig)ckes.nc-isazJcsclekfd»i,*-mv csele-

Bbby _ M.K 



.„&__jnlév§ Eccléfiák tudományi kő-
zótt hololvafíuk ezt? Sohulfem. Hát hol ta-
nulták ? Tárriada e* konkoly és kele-ki VI. Inno-
centius Pápa idejében, a' tizenharmadik fzázbanu 
egy néminemű Alexander Alenfisnevfi Anglus 
Franciícanus Barát által. Ez *' Pápa parancso-
laityára koholá e" vélekedéft, hogy a' Sácrameniora 
femmiképpen nem léfzen addig igaz és foganatos 
Sácramenio, valamig ahoz az egyházi Solga a' ma-
ga igyekezetit és fzándékát nS adgya, ugy hogy ha 
éintén meg-tartándgya-ií a'Sácramentom fzerzé-

ban; de ha gonoízul el találándgya vonni abbéli 
belső maga giadéfeát és igyekezetit, nem léfzen az 
Sácramentom. Alexander ab Ales Summ. part. 
4. Quasft. 8. membt 3. art, 1 paragr. 1 in c&rpore 
ad 1. Ugyan ott alább in dubitatione qua: incipit: 
Sed adhuc dubitatur. Újság hát ez ; Merr erról 
ferarai emlekezet, fohul azokban a* Conciliomok-
bán.a'mellyek Alenfis Sándor elótt vóltanak, nin-
csen. Bellarminus és Vaíquez Jéíuiták fem hág-
hatnak e' dologban feltyebb a' Fiorentiai és Tridea-
tomi Synatnál. Azok penig a' Synatok ujjak, az 
mint maga Bellarminuí-is azt meg-vallya. Bellar, 
lib. a. de effeéh Sacram. cap. f. in fine. Nem., 
tudták ezt a' régiek. Nem Agofton Do&or, a* 
mint e* ki-tetgik lib.7. cootr. Donatiftas debapti-
fraocap. 5-3. Sötmaga-is Vaíquez Jéfuita, in 3. 
lkom. difp, íj8.aura. ye, 51. meg vallya, hogy 
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rilhttitlin. Csak. károm raéter indeithiin olt. 

bíUjtgrt-,* ítn/itsíg. ittiprimuntj charafle-' 
BimAUt is rgphixi- remi baptifmus, Confir- : 

Mellyik A poftol vagy Evangeliíla tanította ezt ? 
Nincs lohu! ctak árnyéka-is ennek a'ízent írásban. 
Újság hát ez í (0 Mert Harmadik Innoceptiui 
Római Pápa, 1198 efirendfitájban koholá, a' mitltj 
ki.tetSik, Libr, J. Decret. Gregor. C. Majores, 

(V Magok-isa' Papiltáfc meg.vallyák azt,hogy 
fohul az egéfz regi Atyákban ók ennek njeg-eróf-
li'ésére, ez ertelemben, a' mint ma 8k értik, femmi 
bizonyságot nem találhatnak. Láfd Scotüft in t, 
Sent, dift. 6. quailt. 9, Gábriel Biel. in 4. Seat. 6. 
qumít. -1. dub. é. lót ugyan valláft-ii téfznek róla, 
hogy ez uj, Vnem régi, tudomány. , Csjetanus 
Cardinálio 3. Thoanc. qu«ít. Ü3. Valquezjcfu-
ita-is.in i.Jhom. tom. 2. difp. 134., cap, 1. num.* 
Duranduj-á S. Portianois in 4. fent. dift, 4.. 

Ha hol penig »• régi Atyák kozzül némellyel: 

lás c's egyházi rendfeKiugy nem fzólnak) béllye- • 
get említenek, ottértik vagy a' fzent Lélek kegyel-
inét és ajándékát! vagya'kerefztséget magát, vagy 
annak czeremoniiját, rendtartásán'kSIsó forrná̂  



. T K 4 2 s a. . 
ját;a'ir.iotezt fzépen e!6 adgya Comároinj G». 
György Pipifták Ujáganak, Ebi könyv. »J. réS, 
§. j.Io.ll. II. Innét mígok-isa' Pápái Dcéto* 
rnk, azokhoz az1 Atyákhoz ez iránt nem bíznak 

mmit ii. Példa Vaíquez Jéfuita a*meg-emKtett 

z a c ^ 5 f Z: 
A'%lilsú vhbcli kei efitségnek epáttffyú* 

ban va iófifüs egfs voltárul. 

PápááíSyriat8ígyí5ó!Íí 
H4 lií azt mihdgy*, ConciI.Trident.Seff. 

hegy <c kexepusíg /léa- 7. can. 4. " — « ;" 
AM, az iií ara fi" ' " •' 
gts tí Hvifsigre, ..... 
ligyiis. ad falutcm, anathema fit. 

I núíf mondgya Villám Báilis Rivetufnáíi íüta'ra». 
Controv.Traá. ^Qossft.j. • ' • • 

A'Charihagsítli és Mi- Coaeilium Cartbagi-
Uv'uai Synatok átok. M nenfe 6c Milevitaouni 
vetik tzok&t, valakik azt anatheoiate percutiunt 

' mo»JsyiK<h°ar*'bi"fa- *<"• "Jii-dicunt bapti- , 
lég mm bociáttya-mepz ímuBi non remittero 
csecsemőknek azeridetfii- peccc»tum_ originalcj 
rint való íúnt: « Őre- infantibus 1 aduim au-



BHlarminu...: Ax. Bdlarminu, libr. 
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igen igen nagy bolondságnak alítván azt lenni, 
hogy a' csecsemők, a' kerefztség kegyelme nélkül, . 
az őrők élet jutalmával meg-ajindékoztathaífanak. 

Nem vala e- vélekedés Siricius Pápa élete eiőtr j 
mert áz 6 előtte való Atyákban, a* minéraü, Iréns-
Ui, Örigenes.Cypriinus. Bálás, Naziaozenus, fem 

" Ellenben eziránt a* mi hitónk és valFáíunfc icn« 
Bififták « by méter a' kmfitiig 

jtlitt éijedzett dologéit vílaikfgffiicrfmmd,« mi 
ket mcg-moi, nitv-rifuit éíidvetit. A' jtliígj M -

—"n ~rt Tudgyuk az —J -- , —ö/ az Iften parancsokukozStt egy-is nincsen kicsiny, 
akar mely dolog végett légyen az a' parancsolat, és 
hogy annak meg-íértői és által hágói méltán bün-

azt az 1 ften parancsolattyát által hágják, a'mellyel , 
nékünk a' kereütségparancsoltatik, Azok hágjáfc -
azt által, a' kik azt mcg-utállyák, és kárhoztatnak 
érette; mivel az Itteni rendeléft el-uiukttafe: Es 
igy nem a'csecsemók, hanem azoknak fzüléi, a" 
kik azt minden iga"z>ők nélkül el-mulattyáfe, vét-
keznék és kárhoztatnak érette. Vallyuk vége-

valóbűnbenfzülettetnefc. Detagacigyuk, hogy 
a'kegyelem a' külső Sácramentómhoz köttetnék' 

Ezt tailittyák minden Re&rmataEccléfiákCon-



XX. R E S Z. 769 Ezr a' 6ent írás: Joh. g. v. y. Hmm bá vala-
ki újjá fzúleténdikjvizt ul és fzent Léiéiül, nem me» 
btt bé aziftennekorfaágában. A' holott fzóll Id-
vezitőnk, nem a*külső vizről> hanem az uijí ízü-
letéfről* mfcly a' lélek által léfzen, a' mellyel vala-

kiujja6ülett«tetcviztőlés gént Lélektől, azaz, 
ama' lelki víztől, melyről azon Evangeliomban é-
des Idvezitőnk gyakor helyen emlekezik,14. rég. 

' 10. v. és 7' v. j8. 39 : azon értelemben , a' mely-
bea €óll a' Gent Léleknek és tűznek kererefztségé-

. ről. A' hol efzőhkban kell vennönk» hogy ez 06-
ve foglaló igécsfce ES, nem mindenkor egymáftul 
meg-küiőmb5ztetctt dolgokat foglal őfzvej hanem 
ezmagyarázó igeisj mint ama' mondásbáa. üt pá-
teris hbamus & auro, id eft, aureis. Azaz, Hegy 
f oh ár okkal áldozzunk « arannyal, az az, aranyat pa-
bárokkal (2) Ha itt Idvezitőnk a' kerefztség 
kölső vizéről íSóllana, azt kellene mondanunk , 
hogy énnek az egy átallyában való fzőkségnek kel-
lene vitetni nem a' Lökő víznek mofodisára, a* 
mely elől tétetik, hanem a'Éent léleknek ujjá fzü^ 
lö kegyelmére, a' mely hátul tétetik. Ugyan-is , 

1' kerekség fenkit a* mennyeknek orízágából 

lat, vagy hával 
Ha parancsolat, tehát csak azokat kötelezi, a" 

kik azt balbattyák és annak engedelmeskedhetnek. 
Ha penig ollyaa hával valóízóllás, a* mely minden 
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módgya-is; a' mely Bellarfnicus (jerint, de Sacram. 
Confir. cap. 3. kettőben állja'kenet meg-̂ eme-
lésében és e'Sácra mentőm fel-adásában. A'kenet 
meg-ienteléfe négy dolgot foglal-bé magában.. 
(1) A'Pőfpők valami babonás igét imádság gya-
nánt mond «l az oaljra és fcalfamomra, ét azzal áld-
gya azt meg, '(») KereStet vét reája. (3) A'ke-
net edényére egy néhány uttsl reá leheli. (4) Az 

fd ugyan ott a' meg említett helyen 

A'Bérmálás fel-adásában ezek vadnak̂  (1) A* 
Pufpók a' Bérmálandó fieroélyr, íérfiat vagy afifzo- • 
nyi állatot meg-keni, a' kenettel kerefitet csinálván 
annak a' homlokán illyen igékkel j meg jegyezlek 
tégedet &c. (*) Jelen kell ott lenni a'-komásak, 
a ki elő-vigye a' bérmálandó ízemélyt a' Pőfpők-
nefe. (j) A' Pőfpók a' bérmálandó ícmélyre ke-
zeit reá vériéi fok kűiőosb külőmb imádságokat-, 
mond reája. (4) Békefséget ádncki, (j) Ar-
czul csapja azon bérmálandó? a- PűfpŐk. (̂ Hom-
lokát kendővel meg-kóti. (?) Hét napig fejtL, 
vagy meg-kerefztezetr homlokát meg-mofni nem 
hadgyák. (8) Efféle bérmálás csak Hufvet és Pőn-
kőfd fzombattyán léfzen. (9̂  Mind annak a' ki 
bérmál, mind a' kit meg bérmálőrefs gyomor-
ral kell lenni t. i. éhomra. Láfd a' meg-nevezett 
helyen mind ezeket Bellarminuínál. 
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776 IV. KS N r r. 
ki e' fiókáit iriffalis óltalmaüi tneré. Végre a" do-
log a' Tízenedgyedik gázban Hildebrand Pápa ide-
jében lábra kapa* mért e* magános Mife, a'hol feri-
ki a' Papon kivűl az Ur teliében és vérében réfzr* 
oem vé§en, kezde meg-lehetSfnek tartatni/ Láfd 
Stratemannuft Exit S.Secul. io,Concilia. Caf-
fandcr Gyórgy-is a' fellyebb meg-emlitetc helyen 
«*t meg - vallya. Újság hát ez. 

zP fölben -való gtináfiut. 
•01 i Kiben való gyóiás a' fzent írásban* 

virágában lé vó Eccléfiákban egy né-
awny eaz etstendS el-folyásáigí Avagy nem III. 
Innocentius Pápa íálálmányaé ez ? Hifzem 6 ta-
keré-ki u98e§tendóbenlegelsőben a' K5z5nsé-
ges Synatban a'fölben való gyónáft a' Kercfctyé-
nektülj mely azután a' Százban, uif 
efitendöben,a'IV. LateranomiSynatbawer&ffitce-
tékés határoztarék-megjsöt ám ugyan eróGakkal 
vettetek a' KereSztymék nyakában, parancsolatot 
adván rólla a' Pápa hogy fzükségesképpen minden -
ember eStendőben egyfzer még-gyónnyék. 

Uj találmány hát ez, Láfd azt a' Synatot, 

XXV R E S Z. 
A' Paenit mtiárul. 

• Pípáfofc n' pocnirentiátéiotén oliyan képpen 
-TalóSácrataeatomaákállaEtjákjmiBtijiBtéa A 



ilicentiát, hanem a'negyven napi böjtnek leg el»5 
vasárnapja elótt ( mely bójtfó vasárnapnak monda-
tik,) negyed nappal, Billarminús Jéfuita libr. i. de 
poenitentia cap. zt. $. 7. E' nap egyeneflén Huf-
hagyó kedd után kokott lenni, mely nállok Ham? 

(x) A' kiknek e' poenitentii vagy több vagy 
keveflebb ideig, ugy mint három, négy, har, héf, 
tiz, vagy több egtendökig vettetek, nyakokban, a-
Zok minden eitendöben, Nagy hétben-, Nagy-
péntek eftin,az az, Nagycsötórtókön bocsáttatta-

gefitve, és ha férfiú vólt, haja 

x nyakokban vette-
ikban öltözve, fejek le-fug-

•Pufpök azután ének-
-iplomban bé-vivén, kezét fejére tötre és 

' hamuval szenteltvízzel meg-hintette s* az után-
csuklyával fejéi bé-buíitván vetette-ki a' templom-
bul. Láfd erről Gratiacuft dift, yo, Cap. In ca-
pite Qrndrag. & Pcenitentes. 

(4.) Minek előtte a' pocnitena vagy bűnén bán-
kódó ember bűnei alól f«l éabadittatnék, Mkséges-
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mellyel Hufvét elótt való Pénteken, ( a' mellyet.. 
Nagy Péntgknek hívnak ) vérben fiokták a'Pápáíok 
tcfteket kópulleni, el késere a' 13 fzázban, 1260 
eüténdő tájban, a'mikor az emberek valláfa meg-
vereget óüék, és iV-dik Sándor Rótóai Pápa vifel-
né á'hamvas koronát OIafzor§ágban, Tufeiának 
Péruíia nevű városában kelé-ftl; a'hol a' férfiak 
és agéonyi állatok elegyefleg ónnón magokat ke-
gyetlenfii mind addig oftorozák, míg nem ugyan, 
folyamatot verne-ki belólíók,a'vér. Ezek midőn 
feregenkint mindén falukban ésuczákbá fejeket él 
orczájokat befedvén, hogy meg ne ilraértetnének, 
j > napok alatt,vagy a mennyi cltendósókvalának 
annyi napon,magokat fcorbácscsal gaggatnák , bá-
zofehoz meg-térének, mint ha már ezzel minden-
bünók bocsánattyát meg-nyerték vólna, 

Ezek egyforle-nyotródának; deaz után ifmét 
1340"ben, ujjonnan ki által bizonytalan lábra ka-
pának , a' honnét Acephaliknak neveztetének* de 
vifcont 134.Ó dStendó tájban Negyedik Károly ne-
yö Csáfiáráltaí Németh Oriágbul ki uzetteténekj 

A'mint-ezt Siffridus Prtíbyteiu, ki a' tizen-
negyedik fzáz eleio, 1 JOJ «6tendó forgásában éle, 
és Alphonfus áCaftro Minorita Barit, ki a' tizen-
hatodik éáz kózepe felé, 1540 tájban éle . bizonyit-
tyák. LáfdSiffriduftin Epitom. Hiftoriar. libr. 
a. Alpbonfus á Caftrór, lib. %. adverf. Hsrref. vef-
i>o,Aquae,Hxces,z. Stratemannuft Secul. 13. 
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a' mint Platina ennek életében irja, hogy efféle be-
nőt vagy kendi való olajt fenki ne ienrellyen 
ientelheíTcn, hanem csak a'Pűfpók. Emlekezifc 
erről Polydorus Virgiliiis is !ib. y. de Invenr. rer. 
cap.3. Láfd Concilium Román, fub Sylveftro 
can.y, Corialanufnálin fumma ConciLpag. 100. 
Idővel oítán e* §okáft tóldák az utolsó kenéshez is; • 
melyről alább. Ez olajnak kell meg Ganteketni 
nem egyébkor, hanem Hamvas Szeredán, a* mel-
lyen gokott a'hammu-is meg-genteltetni. Ekkor 
az el-roultegtendei gentelt olajt, ha mi még benne 
meg-maradotc, megkell égetni, és mindennek uji 1 
jac kell fierezni, a'mint Pázmán Péter Egtergámi 
Ritiialeja tartya, pag. 77. 

Újság ez-i?» Mert ezt edgyik Meldenfe Concl-
liom találá, a* mint Bdllarminusból ki-tetGik, de_, 
Extr. un&. cap, 4. $. 4. E" Parancsola a' Paróchu-
foknak, Papoknak,hogy feria y.io Cet-na Damini, 
vegyék a' korsó fzent olajt a' betegek meg kenésé-
re &' Pöípókőktül. Láíd Burchardüft libr. 4. can. 
7 ?. Ennek pedig a' Meldelfe Conciliomnak, Pa-
pi Synatoak, a' leg régibjcícm rcgij mivel a' kilen-
czedik Gázban, S*; egtendó tájban esék, 

& 5 j Z, ^ 
dzjEgybázi rend Sácramentomárul. 

lével a' meg-áldáfníkjelcfili mely által a'tniut hogy 



xxru, R' ss z. 78; 
azok Ifteni golgálatra (jenteltetnek vala fel; ugy ád 
vala Iften nékik annak a'tifztnek Vifelésére való 
Éökíégés ajándékokat. E' ceremóniát mi fem vet-
työk-meg, a' mint Calvinujból, ki-tetfzik. libr. 4. 
cap.}. §. 16. hanem ebben áll kőztünk »' a' Pápá-
fok kőzőtt a' villongás. Ha c' Ceremónia Uj Tef-
tamenromi tulajdonképpen való Sácramentómé, 
avagy neto? Mi tagadgyuk; Mert nem láttyuk 
hogy Idvezitőnk ezt Sácramentoroul adta és ren-
delte volna. (i) Mert mikor őfelsége tanitvá-
fiyic kiküldötte prédikálni, kezeinek fejekre való 
mondván: vegyelek, fzent Lelhet.Joh.io.i*. Új-
ság hát ez. Igen-is. (1) Mert Lorobardus Péter 
Mefter tévé ezt az Uj Teftámentorai SáCramcnto-

(i) Mert e'rendnek fe fiáméban, fe ĉramento-

fok meg nem edgyezhetnek. Mivel a* Cano* 
niftákkilencz. rendet tartanak; Láfd-meg erről 
jjtfavarruft Manual. cap.*1. num. vigí ficaccj'iarto. 

mint, a' négyappróbbakac, Oftiarhiíokér, Le&o-
rokét, Exorciftákét és Acolytuíokét; és á bárom na-
gyobbakat, Subdiaconufokét, Diaconufokét és 
Presbyterekétj nyolezadikat vetik mejlléje a' Páf-
pókőkét. Máfok a' Pufpőki rendet tagadgyák i-
gaz éi tulajdonképpen való Sácramentomnak len? 
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tíéggeUléii 
nem a- kevélységtől vifeltei .... 
házafságor, haisem hogy 3' keg 
fenyítéknek gyakoriéi 
lib. J. hiftor. cap 1 q 





Xxlx. RÉSZ. 787 
•ága felől való Canonokar,á' meliytket arNap-ke-
leti Eccléfiák bé-vőttek vala, kárhoeíatná, éta* 
Conftandoápolyi Conciliom végezését, mely a* 
Papoknak In törvényétől indíttatván, a' házafságot 
meg-engedé, bé-venni nem akarná, a' Napkeleti ét 
Napnyugoti Eccléfiák ke't felé állának és fsakadá-
nak. Mellyet látván az akkori II Juftinianus ne-
vú Csáíár, rajta meg-indul, és Zachariás Ptoto-
fpatariuft Romában küldi, hogy Sergius Római 
Pápát hozzá fogva vigye, de a* Rómaiak magokat 
Zachariáfnak ellene vetik és őtet halálra kerefik; 
meg-isőlik vala a'jámbort,de Sergius őtet el-dugá. 
Es ekkor nagy eló-menetelt vőn a' pápai méltóság. 
Syricius pápa után, nem vóltíenki is a' ki a' papok 
nőtelenségét oly erSffen gorgaztatta vólna, minc_. 
Miklós pápa, 8 58 e&tendő forgásában. Midőn e' 
meg-nevezett Római pápa, a' papok nőtelenségét 
Németh Orfzágbanifi-már gintén bé-vinné, Uldari-
cm Epifcopus A uguftan us, ki ez időben igen bires 

hogy a' papok feleségének békeíség adatik, egéfz 
két §áfz e§t«ndő forgáfa alatt, mind ama' gonofz 
Hildebrand vagy Hetedik Gergely pápáig. Ha-
nem Hildebrand 1074-ben Romában Syricius pá-
pa tőrvényét a'Papok nőtelensége végeit meg-iij 
jittya és meg erőífíti, és Németh- OrSágban gerte-
Ée'llyel arról való parancsolattyát végezését el-
küldi. Mint léfzen a'dolog? A'Németh 0/6i-
gi papok erőffen ellene állának, és a'pápát Eret- 7 

nek embernek nevezek, és az 6 házafságok ókal-



pH JK Ki NTK 
mára s'fent Iráfnak bokros jeles helyeit hordgyáK 
«I6: HozáÉ-eléa'RégiEccléliáknak-ispraxilsár", 
és fok házai ?űfpók6knekp=ldájolíat; ií 
lyiiÉonyu alkalmatlanság és vefiedelem 

' .De mid&n mi 
debrandus pápán femmitfem fognának, ... 
galmatoljággal kezdi sörö követei által ókat»' nó-
telenségre kiStetni és hogy törvényét bé-vegyék 
reá Sorgoztatni. A' Moguntiaipüfpák azóta'pa-
pának akarván engedni, Erphurdiíban Concilio-
root hirdeti:' melyben Hildebrandus végezését. 
tl-olvailattyi; melynek Continentiája ez vala; 
hogy »' papok, vagy a' Feleségek társasága mell&t; 
vagyai oltári Solgálat mellől, elállyanak; de ed: , 
gyiknek a• kettő tózzfil meg kell lenni. Midőn." 
c- Cociliomba a'Mogűtiaipúfpóka'papoknakfem 
a'Sent Irisbul elő hordott et&lségekel, fem aláza-
tos könyflrgéleket meg nem hilgatná, igen kicsm-

érette. Esigycbbona'Conciliooiban lémmit en-
nél egyebet a' papok nőtelensége törvénye kórul 

vévén égre és fájdítván hogy a' papok S iránta nem 
- jót akarnak cselekedni, igéri hogy els5 alkalmatos-
sággal Rómában küld, és azon léfzen, hogy a' pá. 
pát az ő kemény végezéfe oiellólel-vonnya. Es 
igy innét ki-Ktíilc, hogy még a' tizenegyedik 
íázban-is, a' papok nőtelcnsége Néméth.Orfzág-
ban törvény ki-adáíTal meg netntröűitretett és bé 
nem vétetett vala. Az után iírnét m g eítendS 
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Jfttni hatalom (zirint, xat.prohibitumeffecon-
.« Páp4 htulom fzerint tiltatott el *' hnafság »• 
•frpektul Hallyátok ezt pipifták! 

Oh boldog Iften. a' (ent házafságnak a'P.pok-
tuj való el tiitáfa, mit hoza- bé magival! Imé cz 
meg-vefzett időtől fogva a' Serzetefsk a' Pápáiul 
fogva IÍ alsó Clerufig, a' bujaságot nem kezdek 
igen nagy bűnnek tartani, sőt még ma-is, V mint 
magok Hiftoricufibóí ki-tettük. fokán nem tanyák 
kózzöllők. Luitprandus és Platina de vitis Pon-
tificum aztirják, XIII Jánöl nevfl Római Pápa fe-
lél. hogy «' Uurummi ExpalatioLatetanen-
TalatÁból, kitrziík tor- fi proftibulum fecit me-

jos Pápa ele a'tizedik fzázban 965 egten-

pa fel&l Villaous igy ír ? 
Mi gát 4' bujaságra ad- Johao.V: 

távolt,a'PerigordidiHer- cap. /8. tuic luxuri* 
cz.egnét, mtnden titkolás deditus, & pufrlicfc velut 
nélkül mint fioretójét ugy amicara cenuit Comitif-
tartotta. íam Perígordenfera. 

Abbas llrspergenfise' Pipát hívja publicum for-

efitendó táján. Sylvefter Petra Sanda Római Jé-
fuíta ír, MoIídxus Péter ellen egy kSríyv - " 1 

csuda dolgot ád olvaíáfra elönkben j c 
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délyban a' latrok Fajtalankodgyanaks mivel az ama* 
ientség ellen lenné, a' mely a'- hus nem ételhez tar- " 
tozik; minek okáért e' buzgóság napjaiban, csak az 
engedtetet-meg hogy egéé napot, és azériakánafc 
v̂alami réíét tölcsék-el a' bordélyban. Hallod vi-
lág l Csuda törvény éz. Villanuslibr. n.cap. 
ao, Negyedik Sixcus nevű Római Pápa felől azt_. 
irja, hogy a' férfiakkal vaío födomai fertelmesfce-
désben gyönyörködtette magát, és hogy Riariu# 
Pétert feleségé gyanánt ( Török formán ) tartottâ , 'J 
Ezen Pápa felöl Weffel Groning. és Córnelius A- 1 

ják, hogy 1471 efetendö táján Rómában kőzönsé- I 
ges latroknak való bordély-házat éppittete, a'hon- *'! 
nét eftendönként xoooo aranyat tekeré-ki. 

Ezen Pápa Tirefiának az ö Agyasának drága., 
gyöngyökkel meg-rakott farut ada. A' három_ 1 
nyári holnapokban a' Caráináloknak a' lödomiát 4 
meg-engedé, a' mint Weífelus és Córnelius Agrip-
pa Pápás kok a' roeg-emlitett helyen írják. A' 
honnét Jöbannes Sápidus illyea Epitaphiomor' 
mond ró 11a: " 

Sixte jaces tandem, deftent tuabufta Gynaedi, 
Scortague, lenones, alea, vína, venus. Azaz. 

Végre halva fekszel Sixtus koporsódban, 
Siratnak tégedet s'vadnakérted bubán, 
^'kurvák ,keritók, * fajtalan lelkek, 

XI Pál Pápa :464-be a* Venufnak és Bacch'uínafc, az 
kurVaságnatís réitgségnik rabja vala, gyak-



'no egéíz nap ,kar csaka'Venusban ésBacc 
a az, latorkodásbao és réí'— '• • 
Innct Jánuj Pannonius lg; 

Bizonyságot Tál ráfira, 
kfrick hogyne, ktrefi <l(ima: 
Mertimé az o leányit 
Hit fzúle, nyilván tmiuyí, 
Kait néki van férfisála. 
Ntmmmdbúam boif funt. 4ty* 
Holtitlitom vtn leánya. 

Nem fokkal vall jobb 8-dik Innocentitis Pipa™,' • 
eÉíeödö táján. E' felól Marullui igy jádzik. vála. 

Quid quzi'is teftei,(irmaianía-mioaCiboi ; 

Huncmerifopoterií dicereRoraa Patrem. > 
Jfifzoay vagy férfi* légyen CiHeáfa 

Ne kérdezd, gyermeké fertge tinittfa, 
Nyihtfiakft i' annyi leányuk" 
Jltiyánákbít Séma méltán it mer.dhattyí., 

lil Miklós Pápa felölazt irják, hogy az ágyai, 
oly fiat gflle néki, a°-melynek haja.és körmei med-

• ve formát mútatának, izy 9 eütendó táján. Innét 
az u:áona való: Pápa, IV. Márton,ennekagyasiî  
aagáaak vévén., az írott msdvéketa'paLotíbol 
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De_, vallyoo csak a' Romai Pápák kez-

déneké illyece'n fertelmes életűek lenni? 
Nem: hanem az egéfz Clerus. Kellé reá biíön-
ság? XII, Gergely Pápa, a'kinek tanubizénságát-
egy igaz Pápifta lem tagadhattya, i,.Kalallromo4 
featemlit Német orfzágban, a' oieilyekben a'Bará* 

p tok mind azon fertelmes életűek valának. Mivel»' 
férfiak és afzfzonyi állatok a' fzemérmet le-Vetkez-

mint egyféle állat a' fertőben, heverének. Nemo,; 
ris Union, tra&. 6, Angliában mindkét nenk 
bői álló fzemélyek Kalaftromáosk utálatos buja, 
eletét, a' hiftoriák és a' Kalallromok Htplfó.vifitati-
oia alkalmatofságával hites Nótárius által fd-je-

gely Pápa, ki éle a'6-dik gázban, a' maga halas ta-

^ ^ a t f e s a s a ü s r 
Keíervefícfl panaflolbodiíTPetms de Allisco, no-, 
nafteria fceminarnm ultra quámdicere aulbs eft de-
honeftataeffe. Az az, kitgt az.Aftczík. k'UJhmo 

, inkább meg-fertezte:ett, hngy [tm azt ki merné mon-
dani, Petrus de Alliaco, de reformat. Ecclefia:. 
PICIM Mirandujanus azt mondgya, Vifgioiim fe-

Hogj Jjiiztkbé kirittetitt hiljck, kpnák.biO*»gií-
Vj,bóltyává válláruk.- Inorat.adteon. ío.apn'l 

. Orr':. Grat. Honorius Auguftodunenfís azt áll, 
tya; Ateoe/á. jEtateimpudicitiai ' ' 
(cunt, fortiicariis pejus prólliiuuntw 
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i tjtn'fi idejéiiU fogva az opáczJk a'fumttlensíget 
tanulyák, a'fíajbaknál rmahbíl adatnak.- ki a' meg-
fupUftletéfre. In dialóg, de prrcdeft. & lib. aibur. 
Paliogenius a' miféi Papok és Barátok tifztátaUn-
•ágokrbl illyen tanubizonságot tcfzeo. Paling.in 

Quis DPO mcecbatur ? Miftsi vafriq; cuculli 
Quos caftos decet effe, palam Cum pallicibui, vsl 

A fzent tápok is ravafz. Barátok, 
KUfeKkeUemfi.emilvifelmek 
Magokat, i»émlvtiita'fsjjhalfyl 
Avagy lopva a' firfip gyermkekkel, 
- . 

tál tanulásáért Rómában mént válna. 
A Pápáig, Jüardinábk, . Papz, Cardinalium,; 

TrxUílfok cs Udvariak et- PKelatorum, & aulicorü 
kóhsit kezdi vifgálni, A- móres obfervare cupit, 
ion, rífz fzerint rttaga fe- idém pariim íüo lludio , 
rénsige, réfi[zxréntmáfok. parti,n KÖimoDÍo 4I10-
Mzwág tétele által, meg- rum* comperit úba ó-
tapafzjtalá, hogykfosivtül rones á minimo ad ma-

• uek, is hogy a1 bujaságban, écinlimma ptccare.Iam 
mind.lt timé[*.et fitrint naturaHqoám Sodorni-
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tor ad Deum pervenit.) Azaz. jérultatáfnakk*t~ 
feje. Sornak lftenenekjs Szerelem Iften afzfzonyinak^ 
fzólgalója, 6 í ocsmánysága b&dSfsége az I-
fienhezfel hatott. Picus Mirandula János pedig in 
Orat. ad León. 10, azon panafzolkodik, hogy (Sa« 

mirti ) tC Szent házait és templomokat a' kentéé-
re és berekben a'gyermekeké biz^áki Ezt Baptifta_, 
Mantuaous-is igaznak mondgya, ( Venerandaa 
Divűtn Ganymedibuí sedes lervire,) a'fzentek ttf#-
telet es házai a' <3ányrítedéféknek fzölgálnak.- E'Ga-
ny medes á Poéták fabulája Gerinc, egy igén fzép é-

meg-fzeretne az faikefelyü által magához az 
égben ragadá ét tévé pohárnakjává. Már 
ehez hafonlittya, által láthatod miért, azokat a' ki-
ket a' Pápa kedveli. Linnicbacus azon győtri 
magát, Apud Örth. Grat. in fafcic. rer.expet.hogy 
( Scorta ali ex patrimonio crücifixi) a'fzajbák.tdp-
lá Itatnak*' megfefziitetett Chriftus órSkségébol. 

A Németefc-isGravá. yiazon panaíolkodnak 
( Concubinatúm arinuo ceníu redipij hogy az á-
gy a fokát esztendeig való jövedelemmel kell fel-válta-
niok. Platina in vita Gregórii Qú'ftrti az 6 idejé-
ről azon (óhajtozik, hogy (omnis Ecclefiafticui or-
do fe in omnem luxum & libidincm tífudit, ) az 

ságra és fajtalanságra. ' 
Ama' hírei Holcot PápáiDo&or az S idejebeli 

Papokat hivja, (SacerdotesPriapi) Iriapüs lap. 
Éee 5? jainakut 
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fainak, HoJcot Leói. i 8x. in Libr. Sapient; Ez 
Priapuft a'régi babonás Pogányok a'Bornak Iíle-
nének és Szerelem /ften Afzfzbnyánák fiának len-
gi álmodozták ésreá a' kertek gondgyát bizrák. 

Jeles hiftoriát Olvafünk Pacifiai Máthénál ini 
Henr.I. II Calixms nevű Római Pápa a' Rhe-
msaíe Conciliomban mp egteadó Forgásában, el 
végezvén hogy a' Papok mind edgyig valakik fe-
leségeíeknek találtatnak lenni, a' Papiágbul ki- vet-
teítenek, egy néminemű Cremai János nevű* Car-
dínált Angliában követségül el-küld , hogy az 6 
végezését az Angliai Papi rendnek-is nyakában̂  
k&tbeffeés véllek bé-vétefle. A'Caidinál a" kö-
vetséget bl-vévén Angliában bé-mégyen, és fok 
veéekedéíék ucán a' Wcftraonoftori Synatban a' 
Pápa végezésétis akaráttyát elS-adván illyen 

- " múdí&élw, eÁde W t 

lette mgy latorság, £ kurvának éldaU 

tt helyen Parifi-" 

is szentelte vólna, éjjel 4' fperam fűit iá meretricio 
r̂vílkodáfon kaptak, ioterceptus. 

A*on idóbőn él§ Hiftorjul'ok ezt adgyáfc hozzá 
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Brigitta 135. ezen Papi rendről igy fzóll: 
Sunr impuri, funt pice commaculati, quia ad fe 

accedentes commaculant, & adeo •bomiBabilei 

Tifi.tátalmo\ ésfiunkkal meg-mocskoltattaki mi-
vel azokat a' httyoziajtkjíwlMk t»tg- moesiollydli, 

mMáUtofek,baiiazígiickjBÍndtn fingtól/t 

' Ibi nulla pietas, nulla Charicai, nulla fidcshabi-
tat; fed tumor, livor, luxus, avaritia cum artibut 
íuis tegnant. Azaz. 

Ott mmftvmi ifgytfség, és [immi bit; hmtm i 
itgíly, irigység, bujaság, fSfiiinysíg k ó mtjlcnígé-
VíltJg,úttH,alksdmk. 

Anyaház a' bujaságot nagy véteknek, esazt nem 
csak cselekedettel követi és gyakorollya, hanem 
egyfzer s'mind tanitrya-is 1 

Toletus igy taniter- Tolletus de inftrufl. 
rSI. HavabkikivÁmja Saeerd.lib. y. cap. 
fiántfíándikbul, hogy *' art.;. Si quis defiderer-



Mt.htfíimíudaalliit- foveat, 5c ii ptccau gra. 
lfók-is i mmáatállílnt- vins lanien peccat, Eo-
gf!Mm végezik., tz.Bc cteíiam gravius vulne-
clífiít inkább megsérti, rat, & ioverteondius 
is frctmeleneblíl Uiorko- ícrtatur fi éontrahat-.1 

ii\,hameg-bázafodik, . matrímöDÍum. 
Ez egyeneffen ellene vagyon amaz Apoftoli 

vallatnak ; Jtií mg-Ulafoini, hogy fim ígni, 

Gratianufnál illyen Dícrclum ex Gratia-
végezéfelc vagyon. A' no, dili. 34, cap 16 e/tu. 
kinek nincsen felctége, ét Isquinonliabetuxorem, 
íz feleség bellitt ágyajl & pro uxOre coneubí-
tart, V (zentek. cdgyeiMé- nam habét, a coraímuni- , 
ícttikineriklfuefsék onenon repellaiuf. 

Innét mondgya B:l- , Bellarm. lib, 1. cap, 
larminuí Jéfuita-is. Na- 34, §(4.. Május eft ma-
gjobb hUn a'f Jgadás létei lüta poft votum nubcrc 
Után meg-hízafodni, hogy quáai.affidra fornicari. 
(mfiMtlifumúltubii. Ibid. cap. ;o. 

Egy Ulticus nevű fút- . Ulricus Epifeopus Au-
pík ember kőztök igy gufliniii in Epift. ad Ni-
tanit. TifiteleleJfeM do- col. 1. Honeftiuseftplu-
lagfik kurvákkal titkon ribus occulté ímplieari, 
magit áfi.vefzeykfZtetnii quam apsrtó in boAU, 
hogy [cm nyilván az cm- nuín vultu'cum ttnali-
tmk>Un t 4 0 gari, 



mmm 
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Á( pápa Taxás k6ny- Tsxx Cancellar. Pa-

Ve igyMll : A' kf meg- jpalis Gap. de abfolutio-

A' kí <*z dpoftóli levele- folutio pr< 
ket (érti á'>ápajcc) meg- ficat literas Apoitolicai 4 
bamijfittya, at alól való groíT. 17. aüt lÖ. 
fel'ftábádülásért x 7 vagi 18 garaft. 

La nagyobb vétek a'pápa levelét tűég-haíniífí-
tani nékik, mint valakinek Apját vagy Annyár* 
meg ólni. Mert azért tébb garaft kívánnak. 

Ilmér. A' k* arnyát, Item, Abíolutioproeo, 
Nénnyét, bugát vagy vér qui Matrera, Sotortm. 
fzerint váló rokonságát, aut allam confangvine-
attyafiát, tefti-kjppenif- am carnaliter cogoovit̂  
mérte (azaz, vér tlbn- Groff.7. Abfolutiopro 
paráználkodott véllek,) perjuriogroflos(ex. 
az alól való fel-fzabadulásért bét garaft. A' hamis hit 
alól való felszabadulásért hat garaft &c. 

Boldog Iften avagy nem ictózáfra méltó dolgo-
" " ' ' * * ofétátül, Evangeliftá"4. 

ezt* A' virágában-, 
xléfiákbah avagy gyakorláké ezt ? 

ilvagyApoftc 
lévó Eceté 

H 
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A• Pápás EcCÍefiai rendekről. 
01 vótték a; fok MpÚíeraetekct i ^ 
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Hol keUefsék ezek iekebnek tétetni, Aoacle-

tus pápa meg-batározza ; Tudniillik, hogy nem_. 
minden Város, hanem a'Tartomanyok fó várofi, 
a' hol a' pogányok Főpapjai, kik Archifhmines-ek-
nekhivattattanak. és a* törvények fóDo&ori lak-
tanak, légyen ezeknek lakó helyek. Láfd D/fi. 
99. íIlyen helyeknek tartattak, Jerufalem, Ale-
xandria, Conftancinápoly, Antiochia és Róma_,» 
t)ijl 99 C nttüi in Glof Es igy eleintén csak 
ótón vóltaka' pátriárheak. A'Római, Conftanci-
nápolyi, Alexandriai, Jerufalem béli és Antiochia-

3 ól lehet a* pápás Cle-
rusban vadnak ma fokán kik patriárcháknak hivat-
tatnak, de alsóbb pátriárcháknak. lllyenek 01 
Aquilegiabéli, Bitariccnfis, és az előtt Angliában 
a'Cantuariai Difi z 1. itt GloJf. A' Velenczei, Difi. 
99 cdp.NuWiinglojf.é*a'Grandenfis,Difi. So.cap. 
iniUis glojfis. 

Uj rend ez-is; mert magok iráfök ferfor, akkor 
kezdödék, a' mikor a' Tartományok el fjaegattatá-
nak, tel oGcattatának és határokkal edgyuct meg-
limitálratáoak. Difi. 99, cap. ftovixe. De a'mint 

cap 1 ez Dienes pápa idejében a' 5-dik Százba 172 
efctendó forgasában lón. Mivel e' meg említett-" 
Dienes nevű pápa Severufnak azt irja, hogy ő a' Pa-; 
pok és Pulpókók kőzött minden Ecclefiákat Coc-
raeteriomokat el-o6totf,ugy hogy ki ki a* maga Ec-
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clefiája-határival tlégedoék-meg,, és a' más Eccléíi-
ája határin és jufsáa ne kapdofua. Láfd a'meg-
nevezett helyen, quaeft. i. g. ífmét, Dift. 99. PO-
lydórus Virgiliuft libr. 4. de Inven r. rer.cap, 11. 

4'PÚfpSkók k&zStt vadnak a' Clencus rendben 

Archjepiicopus,Eríék,annyit téÉen.rnint púfpő-
kók Fejedelme, ki alatt fok pöfpókők vadnak. Uj 
rend ez-if. Mert ezt polydorus Virgiii'us, Gergely 
pápának, ki a< VI dik Gázban éle, tulajdoóittya, azt 
állatván, hogy a'pogányoknak minden tartományi, 
kan az Archiflaminefek helyében Architpifcopu- » 
fok, az az, Erfekek, rendelteflenek. Azt mond-
gya, hogy elein ezeket hívták, primáfoknakés pá-

' írcháknak, és hogy effélék csak negyen vóltanak, ' 

Jerufalembéli . azután, hogy a' CsáWri Szék 
Confta ncinápoly ban által vitet ék, ugy adaték a* 
Conftanci nápolyi melléjek i hanem az idő forgásá-
val az emberek a' tibtelség kivánáftul indíttatván . 
la fia a laífan kezdenek tóbb Erfekeket tenni és 60- \ 
kásban kezde menni, hogy efféle rendnek nagyob , 
méltóság és felség adatnék. Láfd polydoruft a* 
meg-nevezett helynek elein, Ugy vagyon ugyaq, \ 
hogy az V-dik gázban, 470 és 4.51 egtendóbenlótc ( 
Chalcedonbéli k&zŐnséges Gyűlés, 17. a8. iü. 
UffiBmban vagyon erolekezet a' Confiancinápolyl 
Anatholius, és Alexandriai Diofcorus helyett vála§-
tapdó Ériekről; Dee' Canonok áll és hamis Ca- , 
nonoki mert fe Caranzánál, ki minden Concilio-

f i f j r móka? 
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mokaí meg-ira, nem találtatnak, feCoriolanuftul» 
kiis raindenConciÜomokatöfive Éedegete és éer-
ze, helyben nem hagyatnak. 

Fiiefacus Parifiai Pápás Irái magyarázó Do&oiu . 
pedig meg-meri vallani, hogy az Érlek nevezet a" 
Nap nyî goti Tartomanyokban igen késón véte-
ték-bé. Fiiefacus de facr. Epift?. autborit, cap. §. 

Jelejjin a fzent lrút Excellenter Canonej 
ttak kft fzent rendet akar duos tantum facros ordi-
neveztetni;ugy mm, a' nesappellan cenfent̂  • 
P-iacontffságot és Tresby- Diaconatus ®-í,a— 
térséget--, mert csak ezeket Preíbytr- -
elvdfsííkhogy váltak az e- íolos pi 
lódedtn lévő Eccléfiában, legitur hí 
is csak ezekről vagyon az Mis, praeceptum A poflp-

dclttnti. LtmAkft-ii n Ltvitas ctiam, ideíl, Di-
«. DÍMMufokat olvaf aconos ab Apoftolis or-
'"k, hogy & SÍ poftolok ditialól legimus; quo-, . 
rendílltnek: kik kóiótt ram maximus Tűit?®, 
nagy mU fim ijliú*, f Stephanus, Subdiaconoí 
(Múcomfaku fiiig íí veióSc Acolycot proce-

'/*'*» ?j* *9S tetcporie Ecdefe • 
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jártában AZ Ecclefia itn- fibi conftituit. Libr. 4. 
de Lé magának. Seat. dift. 14.. ídtit. 1. 

A'Subdiaconustifznmilégyea, meg-irja Bcl-
larmious, lik 1 de Clericis cap, ij. $. 1 x, tudniillik, 
hogya' Diaconuft a'Mifeáldozattya ki-Éolgáltatá-
lábao fegéllye. Ugyan-is. E' vifiia'pphárt és a tálat 
az oltárra a' Papnak, és 5t mikor a* Pap az oltár elótt 
meg akarja a* kezét mofoi, e* tartya néki a' csuprot 
vagy mofdó korsócskát a'kendővel edgyött; Ez 
vééi-el a'néptől az ajándékot, ha ki mit vigen-fek ' 
ezen a' miíeki ÉoigáStatái közben a' fzent Pál leve-
leit olvaíTa. Láfd Lombárd. lib, 4. dift 44. Láfd 
Bellarroinuft. Uj rendez a' mint Bellarminuíból, 
ki-teréik, libr. 1. de Sacramento Ordinis cap. 7. $* 

Innoeentius nevő Pápa lib. t. decret. tit. 18. de ferv, 
1 nonord. cap.y. Miramur. Ezen értelemben vala 

11. Orbán Pápa. Láfd Gutianufl diftiEl. 60. G. 
NHÜM, Ezenben roaga-is Gratidnns, difi. XI. C. 

' Dectetis. Ezenben a' Gloffa dift. 8x, C. Propo-
A fuifti advocem Diaconi. Ennek pedig derekas e-

redetinek és leg elsó kezdetinek ideje, Gratianuf* 
nál hb 1. Deeretal. tit. 18 deferv, mn ordinan. cap. 
7. Mitamur, III Innoeentius nevő Római Pá-
pa által. ki 11 ?g. efztendő tájban éle, Gergely és 
Orbán pápákra határoztatik. (1) AzOftiarias vagy 
ajtón álió olly pápáfi rend, melynek tiiti ez, hogy 

. mindenekre valanaellyek a' templomban vadnak 
Fff 4. go% 
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dőkel-folyáfa ufán rendelteiének az Eccléfiátul* 
ugy vagyon ugyan hogy elsőben nem rolx végre, 
hanem nagyob alkalroató(ság hafinára nézve; mind 
az által más az Iftentől rendeltetett és Ecclefia ja vá-

pás a'hafenoíokrólés emberektől a belsőnek alkal-
matolságára és külső fegitségére, ki-gondoltakról. 
fzóUani. Nem tartatának ezek négy vagy még 
(óbb fráz elztendők forgáfa alatt-is Eccléfiai rend-
nek. Mert akkor csak a preíbyterséger, pulpSksé-
get és Diaconufságot állatták Eccléfiai rendnek. 
Kellé erre bizonyság? Lombardus peter ki-pari-
fiaipöfpők vala, és 11 yo-benéle, libr. 4. Sent. dift. 
34. a' mint fellyebmeg-hallók, azt állattya; hogy 
az A poftolok után lévő Eccléfiákban, csak a' Diaco-
nufságot és presbyretséget olvafluk hogy vóio. 
Azont vallya Marcus Antonius de Dominis Archi, 
epifcopus Spalatenfis, libr. z. dé.repub, Ecclef, cap. 
4 num. 59. Ezent Első Orbán pápa, ki élt a'vdik 
fzázban, libr. Decretal tit. 14 de atat, qtial. 
& Ord. pr<tf4t. (ap. a mnltit. Ezent II. Orbán Pá-
pa, Difi.60. i. nttttut. Ezent Blefenfxi peter Serm; 
47. Ezent Gratianusá* Jus Canonicumkobolója, 
Dift. %\> c. Deqretii. Uj rendek hát ezek. 
Hol vőtték a'(ok fzámtalan Baráti fzerzeteket? 
A' Barátoknak vagy magánoffan élőknek; s' La-

kóknak (mert a' Monachus annyit téfzen) eredé-
tekvón alkalmatofságot a'pogány Csáfzárok öldő-
zésétűl a' HJ-dik feculuraban , fzázban, Decius 
Pogány Csáfzár uralkodásában, 9' mikor «' fok 



tií ír- KiNrr. 
fent Mártyromok fzáma a' tenger fívenyÉt el-éré: / 
Ekkorfokan a' Kereítjiének köziül a' kietlen put- • 
taban fzaladának és oit lakának, a' mint chó The-
bseus Pál Remete Barát i: a' pufztában marada e's • 
lakék Nagy Conftananns Csáfzár idejéig. 

De kiváltképpen e> Baráti 
azV-dikíázban kapalábra. h 
thuiok OlaS-OrSágban bé-csapánafc, Benedek a' zo- • 
nebonát és hadakat látván >' meg unván, fél felé a' 
pufjtában méne és QM-orSígban tizenkét Kalaf-
. tromot éppite, és azokban tnáft íénkit bénem fa. 
gada, hanem csak a' kik a' bujdosó életet (etetnék. , 
El illyeket bé-fogadván a' Sabados tudományokra ' 
tanitá, Írván és Éabván elejék ben áz élet módgyá-
rólbizonos regulákat. Idő forgásában ohán, mi-
dSn a' kereStyén Fejedelmek látnák, hogy a'Kalaí- , 
(romok, mind az Ecciéfiának s' mind pedig a' pol-
gári tárfaságnak nagy haSnára volnának, tudniil- > 
lik, a' mim Hofpiniánus irja, hogy azokból annyi 
fípUuRfúze\ a'féritkbiz, tinji fcimlrmitifiéggil, 
lélenifelelemmel és emitrtlgfelftl íkffimttt! iffitk, 
•végre annyi íuUiés fient életű pAfpikók ís ltik> táfi-

Kalaftromokat kezdenek íppiteni, és azokat fzép 
provenr.ufokkal jövedelmekkel tneg-gazdagitam. 

. Még a'Franciái Királyok is Némtth-OrÉágban-
fok kalaftromokat építenek nagy költséggel, és a-
aokhoz bóv ptoventuft adának, és egyfejfmind, 
nsindannyigazdagság k&zött-ij a! Barátok mellé . 
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kalaftromból bi ne mennének (*) Hogy a* Há--
Zokban éc6aka mindenkor gyertya égne_« (3) t 
Hogy a' kalaftrombín lakó Atyafiak Guba kóntőft 
vifelnének. (4) Hogy a' meg-tért atyafiakat fel 
vennék. E'fserzetet II Sándor pápa 1061 eüten-
d6 táján meg erófíité, 

(4) OrdoGrandimontenfium,mely helyétöla' 
hol kezdetett neveztetik. Ennek íftván Gárd-
gyáo lón találó ja, kiazó tanítványinak Agofton 
Dactor és Benedek reguláit óGve elegyítvén ciinála 
regulákat. CircaAn. Chrift. 1077. (f) Ofdo 

vXharthufianorum. E' §erzet 1080 egtendó táján " 
egy Brúnón nevö Parifiai Philofophia Profeíforá-
tul vén eredetet, ki felől azt irják, ha igaz, hogy 
midón tiütbéli tárfa meg-hók vólna, a: koporsóban 
magát fel-emelvén kefurves lóval harmad napa-
íatt fel-kiáltott $ első nap hogy ó igazán vádolta-
tikv kóvetkezendó nap, hogy 6 az Iftentül igazán 
- " ' ' Joapon, hogy ő méltán kárho-

PuStát meg-kéri, a* honnét a' Carchufiat 
veztetnek. Ez a' többinél keménnyebb §er— . 
Ezeknek majd íöntclen való halgatásbaa csendef-

.. ségberi kell lenni, hogy A§ionyokat ne Iáiknak, 
" azokat az ó templomoktul el-tiltyák. Belől gv 
ba kóntőft viíelnek. Sohahuft nem egnek : koi 
' pa kenyérrel é» vízzel élnek, néha a' kenyeret vízzel 
meg-elegyítve. Három napokon, Hétfán, Sze-
yedán és Pénteken kenyérrel és vízzel meg-elé-
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XXXI. RÉSZ. 
Ordo CarmclitArttm Ez eredeteevett i i6o.efi-

tendóben, kiknek bizonyos élet módgyát eleikben ) 
III. Sándor Pápa irá. Ezek 111. Innocentius Pápa 
idejében Syriábol Európában jővének, és a' Synai 
_Cár£nel nevű hegyről, melly Illyéfnek és Élifeufnak 
nemes láko helye vala, ceveztettenek Cártnéliták- ^ 

Ordo Hfímiliátorunr. Ennek eredetinek ada al-
kalmatoíságot nőo. eíztendőben, FridericusBar- . 
barofla Havaleli Gallián vect győzedelme, a' hon-
nét fzámtalan fok férfiakat«'afzlzonyi állatokat vin 
fogva Németh Orgágban, kika'fzámkivetéftmeg-
unván fejér ruhában őltőzéoek, és a'főidre fekü-
vén, alázatoffan kérének fzabadságot hazájokban 

kat épitéoek és ollyan rendet fzerzének, hogy a" 
férfiak külön, és az afzfzonyokis kálón való kalaf-
tromokban lakván, Szent Benedek regulája fze-
rént élnének. 

Ordo Tetttonicus. E' fzerzet Német nemes vité-
zekból állott, s'kőlt-ki 1190. eütendőben, a' mikor 
Ptolomais Város meg fzálláfakor a' kerefztyén Vi-
tézek kózőt igen nagy vér has támadna, melly miat 
íokan kőzzülők meg-is halnának. Ekkor Fridericus 
a' Svéviai Herczeg, vagy a' mint máfok írják VI. 
Henric Csáízár rendelé e' nemes Németh vitézek-
ből álló ízerzetet, hogy a* pogányok ellen harezo-
ló beteg vitézekre és a* íeot főidőn lévő ízegények-
re viselnének gondot. E' fzerzetnek a' jéruíalem-
béli király ugyan oct házat ada, a' melly a' boldog 
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regulákból'álló parancsolatot áda ez 5 íerzeténekj 
mellyek kőzzöl ez a' kiváltképpen való, hogyfen. 
kinek 6 kőzték magános java ne légyen éa hogy 
mind §özefségbeh éllyenek. 
E' fierzetei meg-etőflíték III Innocentius él III 

Honorius Római Pápák. 
A'Pápa elsőben ez Olag Ferenczet meg-utál-. 

ván,a'difznókhozküldi; mellyet Eerencz halván, 
fogja magát ésa'digriókkal cágyő" bé-bever agár-
ban, és magát a' sárban, fertőben bé-kcvervén, a' 
Pápához meg-tér, kinek engedelmefségéc és fzó. M 
fogadását a' Pápa látván, §erzetét meg-erőffiti , a* . 

E'Éerzetbéli, Barátok Apjokról neveztetnek-

az óelóttók járókat nem Ad eft ereknek, hanemMi* 
niftereknek, Szolgáknak nevezé. Umét Cordigĉ  
rinek és Funigerinek, azaz. Chorda vagy Sinívvi-
filoknek' avagy kptélkor4o2.ékn*k> mivel Chordá- , 
val, fioórral vagy kőtéllel ővedzenek vala, Az & 

lein; úgyhogy a' Római Pápákra kellett a° dolog-

ni; jóllehet ma ( ki meftersége áltál bizonytalan ) 
egy fsinü köntösben járjanak, melyre igy jádzott̂  
idejében a'Poéta s 

Chordula nodofa, pes nudus, cappa doloía, 
Hax trianudi pedes ducunt ad tartara fratres. 

Gge ' 



" lefek és Fratres Colltítanei, a' kik pénzt fzedeget-
nek. Ezek reguUjok alá adák magokat a'Capuci-
mifok, kik a' J éíuuákkal egy időben vőnek Gotho-
fridus Varaglius által eredetet; jóllehet ó az urán 
a' Pápiftaságet oda hagyván az Evaogelicufok mek 
Jé álla, mellyért elevenen megégettétek, Circa 

T. Oido Dominicanorum. Á'Dominicánufi ízérzet 
jöveté Domonkos álta{ ixoy. efztendőben. Ez-
is az 6 tárfai közönséges tanácsából regulát ira_., 
mellyel ígéri magát és tárfait* hogy mind nevel s' 
mind valósággal prsedicanfok predicatorok léfnek. 
Midőn 111 Innoceruius és 1II. Honorius Pápák 
Domonkos reguláját meg-eróffiteoék, ottan e' Do-
monkos tárfai a' ízegéoy Wáldenfefeknek mago-

! kat ellenekben veték » és a'Fejedelmeket ellenők 
kőfzórőlék, ugy hogy a' mint Palaeusbizonyittya 
Gáz ezernél többet ölet(ek,meg a' jámbor igaz em-
berek kőzzöl. A* honnét e* mai napig ez egéfz 
fzerzetnek adatott a* véres tifzt, hogy az Eretnek* 
gonofság ellen inquirállyahak. Ionét e'Barátok 

dicatorokpaié $ az eretnekei gonofság fel keresője 







a öz efztendőt el-
' kat fogván maga 

Romában, kérvén azon a'Pá̂  . J _ 
főidét engedné-meg nékik el-járni* de ez 6 fzán-
dékokat a'Tőröknek a' Velenczéfekkei való har-
ezok meg-gátolá. Velenczében azért a' Pápa Le-
gatufía, követe, hetet kózzülók Candidala,adván 
nékik fzabadságot, hogy mindenütt fzabadoffanat 
népet tanitanák, titkos bűnöknek meg-gyónását̂  
hallanák, és a' Sácrámentömokat ki fzolgáltathat- " 
nák. Az után 1540. efztendőben Contarenus 
aevfi Gardinál kérésére III. Pál Pápátul nagy nehe-
zen ki-nyerék» hogy áz 6 életek üj módgyát még. 
eroffitené; de illy h&val mene reá a'Pápa, hogy 
abban a' izerzetbeh fohá több hatvan férfiúnál sz 
egéfo kerefztyénségben, bé nevétefsék. De csak 

lő Pápifta Eccléfiának a' tőbb minden ízérzetek fe-
lett igen nagy hafznára és elő-mozdula'sára ízol-
gálna, 154.3. efztendőben meg-forditván a' kelep-
czét amaz elsővel ellenkező végezéft ada-ki; tud-
ni" ülik, hogy e' fzerzet, melly a' Jéfm Tarfaságáttak 

lyek Izámára nézve, meg ne határoztafsék. Láfd 
erről Didacüs Payvát. Andradiuft ,kia'Tridentoi 
mi Goncilium magyarázója és óltalmazója vala, in 
Progymnafmat. 

E' mátaap láttyuk hogy e' Serzet leg nagyobb 

a* 
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ineg-erófsódéfekre, a' mellyet ók invefliturának 
hívnak ? Nincs erről íe a' fzent írásban, fe a' vi-
rágában levő Eccléfiákban fommi emlekezet-is. 
Az elsóSeculomokban a' Bálványozó Pogány Gsá-
fzárok alattazEccléfiábana' Puípők válagtás a' 
lelki tanítók és kőfség fzabadságában álla 5 Con-
ftantinuí Magnus ideje után, a' mikor a'Csáfiárok 
kérefztyénekké lének, a' Romai Püfpőkók a' Cle-
ruftul és kőfségtui válafztatának, de azért a* Ciá-

pák, hol ugyan kiís kapták, hc ... 
Igya' 8-dik feculomban 772 egtendőitáján Had-
rianus pápa, Rómában az egéfz közönséges Synat 
tet§éséból Carolus Magnufnak oly juft és hatal-
mat engede, hogy Rómában a' Patriarcharuft a'ki 
nek akarná adhatná, Pápát valafzthatna, és ordipál- •: 
hatna a' mint ők hívják ApoÁoli Géket; hafon-
lókcppenaz Erfekeknefc é» Pő(p8kóknek-is min-

Stratemannuft in vita Hadriani fub exiv 7. Chri. * 
ftián. Igy 8. LeoPápa-isa'X.Seculumban„í>6j.' 
eíztendó forgásában, Ottó Csáfzárnak Hadrianus 
példája ízerént e'juft vifzfzáadá,tudni-íllik, hogy ' 
Pápát vála§tbaíTon,és högya'Cierí vagy Papság az 
Inveftiturár, tifztiben való meg-eróífittetéft, tö!e_» 
váxhalía, és cgyfzers'mind nagy buntetéű: rende-
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lé mind szoknak, valakik nccn várván a'Csáfzár 
apptobátiojátul iavallásátul ez után Púfpókőketk 
fzentelnének. Láfd-meg Stíatcm* in vita Leon, 8. 
Az után a' X I. Séculucoban bezzeg ki-kapá VIf; 
Gergely Pápa , ki Hildebrandufnak-is neveztetik, \ 
a'Csáfzát kezéből a' Pulpókők Invcftiiuráját, és ő ̂  
lón első a* mint Aventinus fzóll a' ki a' Pápai irope-
riumot el-végezé és azt a' leg felsőb gradicsokraj, 
vivé. Ki-kapa II. Orbán Pápa/is Hildébrandu: 

akarák könnyen oda hadni a' következendő Gíágá-
rok. V. Henrik Csáfzár, a' i x. Seculurüban, Ro-
mában méne, hogy a' zenebonát melly az iroperia-
lis Reípublica kőzött éi Pipa?ág kőzött Vala, le-
csendefiterié j azonban x. Pafchalis Római Pápâ j 
follicitállya igen a* Csáfzárt, hogy az ő Pőfpökség 
cs Gardgyánság tételében való jufiát tenné ét had-
ná-le, a'mellyet a'Csáfzár nemakara* sőt ebbéli 
juflat felette igen urgeálá, e's é papok inveftitürájá-
ert ö véle a'vérig harczola, gondolván hogy ez 
Inveftiturával a'Ciáfzári birodalomnak fele oda lé-
fzen. Végre a'Csáísárerőt vévén Pálchalis Pápán* 
ötét meg-ragadtattya, és Romában ez InveftituríU 
felől Gyüleft hirdet, mellyben II. Pafchálifteziri-

tus a'tömlődben vetteti, és a' Caidináloknak-isa* 
a' tómlóczben a' hóhért mutogattattya. Pafchalis 
azért Henriknek az inveftkurát alkuvás fzerént̂ , 
vifzfzá adgjra, melly hogy eróflebb légyéi), a* Pápa 
áz oftyát a' miiében két felé tőri, és annak edgyik 

Ggg f íefaél 
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réfzét maga meg-éfii, a' roáfikat pedig a' Oáízárnak 
adgya, ezt mondván; A' miképpen ez élóteflnek ti-
fze el-ofzlatott i ugy ofgattafsék el a' Chriflut Orfzá-, 
gátol, váUkie1 mi alkMváfúnk&t fel-bontán&gia. De \ 
a' Csáfzár Oiai Orfzágból ki-menvén , a'Pápa ér-

% telihét meg-változtattya, és a'Csáfzártjal az Iove-

\ engedi, a' Csáfzáít érette ki átkozza, és egéfz Né-
meth Orfzágban miatta nagy zenebonát indita_í. 
Stratcm. in vita Henric. ?, Nem hogy az Afiai, 
Egyptomi és Africai Pőfpők6fc alája esfcuttenefc 
volna a' Római Pápák hőségének* sőtbennek a'hi-
bát el nem genvedrék* hanem magokat ellenekben 
vetették mindenkor. Vidor Afer nevű Romai 
Pápa, An.C, 191.lőn első, a' ki a' fzeméfmetefség 
küfzőbét által hágá, és a'Hufvét meg-illésérdl va-
ló kerdéft erőfzakoflan ágálá. Mert midőn á'Huf-
vécor, úgymint fiabados dolgot, az Afiabéli Ecclé-
fiák a' tizen negyedik hóidban illenék akaf melly 
hétre eftiék, az ViAor Pápa azokat ezért kiátkozni 
akará, mellyért a' Pápáé Ireneiis és tóbb fok nap 
nyügotí Pö{pőkők igen igén meg-feddek. Vide_> 
Eufebium Hiftor. Eccl. lib. y. cap. xí, aj, 14. A* 

- honnét éfzőnkben vehettyök, hogy a' régi Secülu-

piarius Siciniai Prcíbyter a: 



Citca An. Ch. 4<r. 1 
Gclafius Priiimr Pápa-ii 
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is a' funt A^ígnüfJ S 

'figUgp Ufcek.boa mg- mmdpm (folvoötdin^j . 
clialmaiUjautk is tar- méo) contra omnts hi 
tíjja»ak.(mes mmM* mioss. VqCatus ad 8; 

j— fyOgUtm) min- nodumveniaoi >nifipri 

ségcs(tifo&oti)ak«iál)- cerium eflscognon.^ 
tttl akadályoz-tatom-meg, in eundo & redeuoío 
jtzJpoftolifz.ík'kfvttít hooorificfe tr2<a«iro,íc 
hkf,-ta«Matom,hogfii- injuií ncaflintibus ad-
wqwbt. minimnél!- jmitft LiminaApoflo-
íen S minivififlttíúsi- lorufnfingulis annii aut 
btn tifettfsígtl fogadom, petme, aut pic.. csr-
ís fiúksigdben fégittm. tum nunciutn vílirabb, 
-áz sipoj'híok, kfrft-'ttt oifi eorum abfolvár li-
tfittnibnkjnt, -Végi ma- centia. Sic me Drutad-
grn, vagy hzon/oj iívi- juvetíc bic íaoéfa Dei 

elegedének, hanem hozzá fokát tévén igy ftdgyáljr 

Az Iften nevében, Amtn. In Deinomine Ámen. 
EnN.válafaottPálpók, Ego N.Eleéfcus N. Epi-
ez. óráiul fogv<t ez min, fcopus, ab hac hora in̂, 
búét engedelmes léfzekt 4' anteafidelisero&obedi-
lMo£Títmk><iSfi<»> ™._ W * Petro.Jan-, 
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gindmfllifthstis Jpoíto- Ha 
lipírancsoUttyoku, tefys & rebelleí dom 

m4fikk.il meg-tarutom. przdiai:, prgpo&par. 
jízeietnik.eket,[zakadds lequar & ioipugnabo. 
liindlókat é<*'mi Urunk VocatusadSynodumvé. 

valók. ellen fel-timedott erocanonicapriípeditio-
fin itókettebetségemfe- ne. Apoftolorum limi- , i 

A'milpr a'Synathban U- tecitra, finguiil annii, 
•vattáim , el-mégpk, ha-: ultra verö'momeífingu-
nem ha «' fzentséges álp- lis trieniiiís viíitabo, aut 
dtiy dltil léitek mig-alj- per me, aut per meunL. 
dáijoztatva. AzJlfofle- nuociutn, nifi Apoftolica 
bk kifi°l>A, ? • ' •' 

minden tami&k. 'finn- neijj itnpignorabc, neq; 
dében, egyjzer meg-Uto- denovo ibfeudabo, vei 
|««. aliquomodo abalienabo 
követem által, hanemha ctiam cum conlenfu Ca-
ai jlpojiolijiabadtág en- piluli Ecclefia mee, in." , 
gedéndt- le. Az én afut- confultoRoroano Ponti-
lomra urlozendé jnftágo- fice. Sic me Deuj jdju-
kat pedig, el nem adom, fe ret & hsc /apSa Dei 
elnemajándékozom,(ezd- Evangeliá. 
IqUn nem tetem, fem xjjomtm hafníbottnafiíaknem 
tdsa, •uagj yalamiképpM el nem idegenitm, még « 



XXXII. R E S Z) ( u9 fa Iccléjiám gyülekezete meg edgyeztséboUu, a Pápé 
tetfúfe nélkül. Ugyfegéüjen engem az. iften, és ez l* 
Slett fzent Evangéliumi. 
E* formátát hic fierrat irja Szegedi, Spec. Pon-

tif.pag. axj, 1x4, xxj, hogy a' Pápát tudói em-
bercktfil vőtte-ki. Dehifzem a' dolog valóságára 
nézve ez, a' felsővel fzépen meg-edgyez, éi annak 
csak cotnmcntariuflíu Rettenetes dolgok vannak 
ember ez esküvés formáiban/ Le kell itt ember- , 
nek kótni lelke ifméretit, és magát éppen hanyat-
homloka'Pápa akarattya és tetfzéfe alá hódoltat-
ni / Valaki erre meg-esküízik; kéofzerittetik az, 
a' Pápa bujaságának és kegyetlenségének, akarmely 
hamis légyé az, engedni, ha ha mis bitben nem akar 
léledzeni: ha pedig lelke ellen néki enged* ügy is 
az őrök kárhozat és gyötrelem fel emelt fóvtl lefi 
őtet hogy el-nyelhefle! Mit várhatfz óh kegyes 
lélek és mit remélheti, a' pápáfok Ceneiliomábul é 
hogy lelked javára fzárraazzék.ki, holott imé ol-
Ivan Pöfpőkók téfznek ott a' dologról Ítéletet, az 
kik lelkeket foglyul hit alatt adták a» Római Pápa 
retfzésének és akarattyának ? Mellyik Apoftol a-
datt illyen hitet Szent Péternek l pál-é? Jánof-é 
Titus, Timotheus vagy mellyik? Nem olvafunfc 
ollyat a' £ent írásban. A' virágában lévő Eccléfi-
ákban adgy vagy egy példát erről egynéhány gáz 
eGtcndó alatt? Nincsfoholfemmi. Újság hátez. 

Innét az elsó Lugdunomi Conciliomban, mely 
efett *i45e§tendóben, lV-dik Innoeentius Pápa 
m végezi, hogy a' Cafdinálok verei kápát vifellyc-
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oltványa, tneftere értelmét világosabban tdgya-. 
elfi. Mert 6 a' mint Macrobhifoál vagyon, lm, 
'Somnium Scipionis, libr. ». in fine. igy Sáli: 

Végettmfikfidiefz.- Infinita GtcuU díxie 
tendét mondott, bolykfl dinumeranda eflé, quibl 
[zimlilni, melyben az ír- nocentutn aniroa: in éaf-
u!m<u emberek lelkfk Kon dem poeuas fepé revolu-
véit, el keiére engedtetik: gere permittumur, & ad 
mgnekihltogya'fokslbíl namraí lux principiaj., 
tibAtolhaffMik, is 4Z ** guód eft crelum, tandem 

i' Görögökről a' Rómaiakra által méné és hata 
ugy látlak ezen tévelygés. Mert Cicero-is hite 
illyen purgatoriumor. M. Cicero, i&Sömmio Séi-
pionk, igyíólL 

Aínifiak.lilhsk-*'hiki Eorum ao'mn, qui ín 
mngo\a tefti gyönyörűség- corporitvóluptatibusde-
ntkjéiik '' Mnakmago- diderunt. earumqi feím-
h*t mint egjfolgájul alá- niftroi prxbuerunt, im« 
javetitiík, ét f gim'ori- pulfuqi-libidinüoi volu-
sémkengeielmeskfdóbuj- ptatibuí obedientiunjj. 
fMinkmk öfitíkéíésébSl Deorum 6íhominun>]ui 
mind Iften i' mini az raviolavera, corponbta 
emberei• ju[sit meg-hAho- etapfi circa teriam ipfatn 
tituük, teftekbH ki kél- volutanturS nec huncin tézvín a'föld kjv&l him- locum nifi roultn agitatl 



Jifzfz* vem tériek, hmm minek mám* fik [iái. 
tfztndeigiióirettetoek-

IIlyent hittama" pogány Virgiliukiii-íEneidosá. 
Ergo (iergí'l « n y . P « m ! yeterumq; ma-
SqpplicUexpendunt,«lispandHOturiilanes 
Sufpeníac ad ventos, aliis fub gurgice valló 
Infeftum.eluitur fcelus autexuritur igni. 
tízért "trigi Unik«im»uti-

flt fiztuk , nímeű) lelkek ki-terje/itelnck Á béjábtn 
w4ifzfWefÍ£í'lzfetvh, némeűf ckjuk az. ó meg-
QWtobjUttott cselekedetek,«' mityseges irvblyíttt ma-
fMatík-tl, avagy tűzzel meg égettetik. 

E' Platonica PhiEolophiit a' Chriflus Scholájá-
ban által akará vinni Alexandriai Kelemen. Mert 
6 olly vélekedésben vala, hogy a' Philolophufok a" 
Chriftus él Apoftolok pradiká'lála által a' pokol-
ban meg-tértenek. tibr. 6. Strotnat. libr. 4.' 
Stromat. alt mondgya. 

ut kirítt, akitr máfmt tatta/sékf«»itetitÍ4, nem 
(okgt kiUSmtlz, mert«liten irgalmafiágáttil fimmi 
hely nem Sres. S6t libr. 6. Sírom, nem átallottam 

Ceffamra forfitan fupplicia pofl hanc vitatni 
Tálam mt^fíúmekez élet után( hinteti fik. 
Ez egéfz Purgatórium fzp-fia befcédét el-ve'g«-

SÍ«végben vivéQrigeacs> mert Sazi állattya. 
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btSJI mindtiitUál i mi corummemisimpetrent 
/ t w i í t o M / f M indulgentiam,. difficilli-
álial nyerjenek, engedel- mum eft invenire, pcri-
met, neheijel-uUtni, ve- culofiffiaium definiré .̂ 
Jiedelmeí meg~k*tározni, tgo cenc ufque ad höc 
íabtisiyíratzidiig, jót- tempus, cíiin ind« fata» 
lehet igyekeztem M/M, gerem.adeorumindagi-
mMniiltul ííükiuk V'- nem peryenire non po-
íhe nem mehettem. tui. 

Ei ideig azért az Atyák a' Purgatórium ftlSL 
femmi bizooyoft nem kaphattak, mellyetelőnk-
benadhattak volnas hanem marada e' dolog ki-
telkedében mind ama' Gergelynek ide jéig, ki a' 
Dialoguíokat, mellyek nagy Gergely munkái kőz-

' IX nem igazán fzámláltamak, irá. E'Gergely azt -
mondgya, hogy Symmacbu. nevű Romai Pápa. 
468. sítendő tájban, Pafcbafiut nevű Romai De-
cánnak lelkét, azujjonnan koholt Purgatórium, 
ban küldötte. Es igy némellypk fzerént e' Secu-
lumban kexdekt-ciiráznia' Purgatórium felől való 
vélekédts, meUyrSl négy Seculuaiok alatt nőt to-
vább-ij w Eccléfiában femmi umlekezet nem vala. 
Láld StVatemanoull in vita Symmachi Papa:. Vég-
re a'tizenedgyedik fzázban a'Tridentomi Synat-
banSeíKij. ugyan erővel, wték a'népnek nya-
kában. A' holott kettőt végeznek a' Purgatórium 
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sálem orfzágát a'ieat kerefztelcdgyött ne~ 
fza adgya és v̂ lle tíz e§rendeig való frigyet céfzen. 
Az alatt rneg-hallya a' Pipa, hogy a* Csáp ár a* Szul-
tánnal frigyet kótótt, ottan érette a' Csáfiárt ki-
átkozza : mely átok álql való frel-foadulásért és an-
nak Is-engedéicjért kénfzeriítetik a' CsáSár adni a* 
Pápának hufi tonna aranyat: de még ezzel fenő 
találá kedvét a' Pápának & mert midőn a' CsáSár a' 
Pápa lábait akarná meg cmkolni, taláilyá magâ  
tneg-hajtásában a' Pápa térdét ajaka végével meg-
érni; mellyen a'Pápa igen meg-indula, és harag* 
jában Henriket a'Csáfzár íiát édes Attya ellen k6-
Éóruíé és fegyverben ókóweté, de az Attya a'fián 
e' harezon erőt vévén meg-ragadgya é* a'tömlőcz, 
ben vetteti. Láld Stcatemaanum in vita Frideri-
' x-di &Gregorii no 

^ X dik Leo Páf 

wr aranyat kSltót vólna, hogy tf fumroát helyben 
illatĥ lGFa bSv&n ofztogatá az Sndulgentiafcar, mely 
ím ugyan romlására-is lőn a' Római háznak; mert 
3Z ada alkalmatoíságot Luther Mártonnak a* R.e-
Formatiora. ttevan ezen Leo ?ipa ujjabb edi-

az indulgentiakat 1518 e6-

—Ű Maximilián Csá§ár, felesége holta után- , * 
máfod házafságra el-jedzi magának feleségül Rri~ 
tauniai Annát* df azt a% 6 veje károly ki Galliai 



ír kérésére a Szűz Maria 
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Ax, JuhiUm efltendórűl ts a^Ei 
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az után az 8 bő jővcdelméjért keveffebb e&íendők-
re fzorittaték. Rendelé é« illé e'meg-nevezett Bo-
nifacius Pápa e'Jubilseus eíztendőt elsőben Romá-
ban, die 7. Sept. *199. efztendőben. De Pipa 
Uram, mikor immár azon volna, hogy a'nagykin- # 
eset é» jövedelmet,* mellyet e'Jübilaus efitendo- -
bői gyújtott vala, Sátnlálná-meg, el-árultatifc, meg-
fogatík, mindé kincséiül roeg-foístatik és Franciá-
ban fogva vitetik. Az után kevés idő múlva, ez 
Jubiteus titendÖ kdholóia., fok kincsének el-pa-
zarláfa Éomorüsága miatt meg-hal, 1303 eStendó-
ben. E' Bonifacius Pápa a* mikor a» Jubilaíus ef-
tendőt minden ico-dik efitendőre határozta, ab-
ban követte a' pogány Fejedelmeket, kiknél fzáz 
tScendő,egyfecülumeÍJtendeje. De V. Kelemen 
Pápa e' Jubiiasüs efitendót a! Sidói ceremóniákra 
nézvén, minden $0. efi tendőre határosa. Az után 
Vl, Orbán Pápa, ennek izit érezvén, jo egtendóról „ 
% j-dik eítendőre vivé által. Végre 1 í. Pál pápa • 
ebből való nagy jövedelemnek őrölvén, minden* 
% f-dik egten dóré Soritá, 1464. egteodóben. VI. 
Sándor Pápa lón első, &' ki NccQeth Or Ságban di-
plomákat, azaz, föggó pecsétet leveleket k̂ lde * 
a' Jtíbilaüm bőséges indulgsntiájával, és ott aZZal . 
küfárságot indítván a'ízegény tudatlan kőfségnek . 
pénzenárutácsadá; 1 £0 í. egtendóben, melly Ju. 
fcilaeiimból három Gáz ezer tallért gyűjtet®. Ea 
nyólezadior iilé-meg ez jubiteüs egteodőr, 15-00. 
íStendóben. Ennek fattyú fia CaefarBorgia midőn 

Jábilaíus efztendoből .gyűjtött kincset bánná 
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kocikára, és egyéerfmind iáz ezer tallérc-is el-veg-
tene a' koczkán* ezt mondgya vala j E'pénz a'Né-
rmtckvéikf. VII. Kelemen Pápa, azon Juöilae-
usefitendótkilenczedik§ercelebrálá, 1 jzj. tSren-
do táján. Ezen f okift ma is roeg-tartyák a' Pápák. 
Igy a' mi időnkre-ii meg-iliék l éyo. e§tendőben«,» 
és 1Ó75V Uj tudomány hát ez. 

(II) Az Ecclefia kincsét a' mi nézi. Azt tart: 
tyák a' Pápáfok, hogy ember nem csak bé-tölthe-
ti az Iften törvényét hanem hogy egyfserfcnind ad-
nál a' mit az Ur Iften parancsol és kiv̂ n tóllea' tór-

' vény könyvben, fokkal többet-is cselek«dhstik} és 

Ifmét,ma nállokazEccléfia kincse femmi nem 
egyéb, hanem az Ur Jéfus, a'Szűz Mária, a' kcre§-
teló János, a' Próphéták, Apoítolok, Martyromo.k, 
Confefforok, Remete Barátok és több fok éámta-

n lan Gentek cselekedetinek és fzenvedéfinek marad-
ványa, Vagy kelletin felly&l való cselekedetek és 

• Éenvedéfek; mely a" Római Ecclefiâ  ládá-
jában le-tétetett és az idő forint való bűnnek el-
hárítására, az Eccléfiátul, a* az, a' Pápáiul éa Püí-

•' pókóktúl a' népnek ki ofitogattatik. Láfd Bsllar-
minuft de Iadulgent, lib. 1. cap. a. & 3. 

Ez az Indulgentiáknak fundamenroma, a' mint 
v Bellarminus a' meg-emlitett helyen cap. 1. ál-

lattya. Még-is á' mi csuda dolog, e* fundamen* 
. töm magánál azéppűletnél, ugy mint,az Indüla 

gentíáknál, fokkal későbben találtaték, mert ezC*/ 
cl-kéiőrea' 13-dik éázban 1170-ben ama' Pápás 
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Angyali Do&or Aquinas Tamás és Bonaventurâ  
iörke Barát, méllyen bölcselkedő gondolattyok 
gerinc kohóiak. Láíd Bonaventurát lib. 4. fent. 
<3ift.*o.q. i, nura. 60. Bellarminuft a' meg-emli-
tett helyen Cap. i.§ 2. De ugyan még ez időben* 
is ez nállök közönsége# tudomány nem vala; mert 
még a' 14.-dik fzázban-is, ijio-ban erről ama két 
derék Pápás Ecclefia 06lopai Durandus és Franci-
fcüs Maironis, a' mint Bellarminus Jéfüita á meg: 
emiitett réfzben í. 2, meg-vallya, kételkedének; 
hanem az ó hóitok után Vl-dik Kelemen Pápa-
134.1-ben decretomot csinálván rólla tévé e* Kirá-
lyok és kófségerfzényét ki-üreflitö és Pápakét töl-
tő tudományt kőzönségefsé. Láfd ugyan ott Bel-
larminuft. Újság hát ez-ií 

XjTJM. a 2 r & , 
A'Képekről, 

T f ól parancsoltya Itten a' Sent Irásbjn hogy as . 
X I 6 képet ki-irjuk vagy faragjuk ? Vallyoo-
ác virágában lévö.Eccléfiákban az Iften képe le-raj-
zoltatik valaé, és ae Szent Háromság ki ábrázol tá-
tik vaké? Nem. De a' Pápáfok Tridentomi 
Syaattyok meg-ehgedi, hogy az Ifteaség kirajzol-
táfsék és ábrázoltafiék, Seít xf. 

Ellene vágyón ez a' §eht Iráfnak, a' mely igsru 
tilalmazta, hogy az Iftent femmi képnek hafonla-

Férfiimak vagy afzfzonyi állatnak for-
te ábrázollyuk 5 Deut. 4. v. 16, okáÉ májában k 
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és érettfa&vtá.ifeifoifjekril, £ 
I Öl paranísolljra lient írás, hogy a' í 
i t- J* 
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próbáltatik: rt kff magit iihk.Un adgya mind magi-
ért, mind azért a minek képi, Jót A mennyiben ábrá-
tot mind egy azitla'mit ábrául, Alirtaztn imá-
dáfíal bit azt imádni. 

Soha a' Pogányok ttí 5 képeknek Iftenekkel 
Való úl/ ve foglalifa felől ennél képteleneb dolgot 
nem mondottanak. Bellárminui libr. a. cap. a i. 
de imaginibus $ i. igy fzóll; 

Ut* Chrifiúfm^ ét a' Imagines Chrifti & 
fzintcktick.k'eei"ifctM fan&orum venérandx 
kii, nem csak félre hárí- funt, oonfoliim perac-
iás képpen, vagy nem ttt- cidcns vei improprifc, 
lajden képpen, hanem fed etiam per le & pro-
g/m-magokban él tulaj- prie, ita ut ipfe termi-
donkipfen, agy hogy ma- nentvenerationen>,utin 
gok.* K'P'h határozzák- feconfideraniur. & non 
rmga'ti/zteletet, a'men• foluaiutvicémgerunĉ , 
nyiben mtgokpm gondol- exemplark. 

l}étviftUk.Xmii»ek(épei. • 
A' hololt e' vtneratih érti a* tifzteletet és imá-

ból probállya, »'holott Tharafiúis _ 
pólyi P&fpök, A& 4. igy 6611 vala. 

Valakik, aa vnSyík. Omoesqni Gicrasimá-
tegliki jent képeket ti(f- gioes fe yenerari profi-
telik, imádni pedig ,nem tentur, adonuionema > 
«katják,i fánt Áiyálul rém recufant, iSanfla ... 
mint hfpoiriták.ihtg-fed- Pun tanquato hypocri-
dnnek. Mert a'holott az tje rcdarguuntyr. Nam 
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Ü ' 'mádafia'mellyaüfz.tef- cüm veréj adorationem, 
V ségntk jele, voltaképpen quod eft honoris fymbo-

cselekpdni ijmhmnek, ucn facere cognofeuntur, 
tudniillik > bog a' fante- oimirum fan&is qonvi-

tüdiccn. 
Ugyanott § j. igy okoíkodik Bellarminus. 
Ha a' kfppet tifitelni Si imago non eft ve-

nem keU, hanem csak nem neranda, nifi impröprifcV 
tulajdonképpen, a'mennyi- quia oimirum coraauR -
ben tudniillik. az előtt- iá.vei in illa aut per iU 
vagy abban, vagy az. ál- lam adoraty r éxemplar, 
tal irhád tátik az a' kinek Certe licebit íimpÜ̂ itéiu 

> kfpe, bizonyárafz.ab.ad lé' negaré. imagines eífe ve-
fzen egy át atyában. tagad- nerandas, Quodeniav 
kí, hogy a' képek" »'*» oon dicitur nifi. impro-
ktHtifúelni, Aíejt a'mi prié, Gmpliciter oegari 

- nem mondatik kulőm- poteft, ut,páter. AtCon- '• 
7 ben, hanem csak nem tu- cilium Vií. && 7. ana-' 
A lajdonkeppen, azont egy a- thema<iicit iis.qui dicunt 

tanyában tagadhatni a' imagines, oon efeveoe*. 

•, valak'k az.t állattyák hogy a' kepéket 

ké.tenni?. De vagyon egy közönséges ki-fogá-
fok a' pápáfoknak; tudniillik, hqgy ófe a' fa avagy 
arany képeket imádgyák nem magokért, hanem a* 
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f&kátfarintJfitWíkíl;. orarent. í 

ift Tavibbá ha dos.idaríogantiasdatura 
K Apafldtk is Ewugtlt- fuiflet, acfi iipfi poft mor-
fták. azt tanították; vólna, tein glqfiam illanl qua:-
hogl Jfienttka tifittlni fiiffení. 

ha ik. 

Énnt tanittya Horantiuj Ferenc Locor. ca-
j. fol. 160. Mariious Perufíus Áyala_i 

Smmi emliktltt nin- Nulla cxflt mentio 
tstn (a' mellyet o lított-. (quod iile viderit) invo-
vólna) a' ficmtk fcgitsf - calioois & intereefsionií 
gúl valóhiváfitéseftfaitfi fcnftoturo,' inca«fafor. j 

• J 
az. Afoflolok.fzmírmi- huirilita»m Apoíloli- * \ 
tlfsip is alázatofsjga. 

á kikjwlmík, hogy 
Untmiurák, hanem 
Íogf magoknak fokát 

- J & divulgatíoni Evaa 
gifíltn attík magokat az gelii,&aliarumrerumj 
bymijlmm paiikáU• quz aagi: vi Snhjlanti. 
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ni- illik tíogy a' menyben a" Chriftuífál edgyött , 
faikodo fzéntek e' főidőn előkért, nem csak kó-» 
zőnségeffen, hanem izémélyJierén,t-is és edgyen-
ként ezért vagy amazért efedezzenek és konyó- , 
rögjenek? Láfd. GonciliutnTridenti SeflT. xj. de i* 
invocaiione venérat. & reliquiis San&orura. 

Ezt 42 x. efztendőben Hieronyrous rbetoricál- • 
ván in Epift. 15-. ad Paulam deObituBlefille &in ( Epiph. PauIae circa finem találá. Újságját ez. 

a E j z . 
A' Szentekeretiy'eirol vagv maradványt-

T I Ol vóttéka'Szentek Ereklyéinek, Maradva-
j n nyinak, Csontyainak, Tagjainak iínádását i 
Nincs erről a'fzent írásban, nincsen ,a'virágában , 
lévő Eccléíiákban emiekezet. V. Bonifacius Pápa ^ 
felől, ki élt 6»8. efztendó táján, olvafom, hogy az T 
alfóbb Clencufokat, Papokat, és a* kőfséget el-ril- A 
totta vóíca az Ereklyék illetésétűlí és IV. Gergely . 
Pápa felől, kiele gi8. cgtendóben, hogy az Erek- , 
lyéket edgyik helyből másban által hordatta 5 do *. 
már az előtt ez Ereklyék tifzteleti bé kezdett vala 
az Eccléfiában Ciufzni , a* mint majd Agoftonbót 
4s Gergelyből meg-ertyúk. Mint tifztellyék a' Pá- -
páfok az Ereklyéket, Erafmus Pápifta hires és tu-
dós DoAor bujdosásáról irt könyvében Ie-irja_,. 



, mennyi csontost íordá- tum ódium iliic prola-
nak itt elő ,; agy k>p«»yd- tum fit, calvaria:, menta, 
kat, álhitt .fogakat, h- dentes, toanus, digiti, 
zek't, ujjok't • egefzkar- integra braehia, quibut 
jakot, a' melyehft, mind omnibus adoratii fixi-
minek uünní imádtunk musöfcula; ntc eratfu-
vclm.meg-csokeltmkít's tutusfinis, cificoaese-
nemlé(i*nvtl4emek.vU jus peregrinationis, ciim . 
gc , ha e'ittjdosáfomteli prolamm eflltbiachium 
tárfcm.midmegyk/Xta' adbMC carnem babén: 
mellyen míg véres km V<r langvinolentam, huju» 
U kt)ininak.elq,MUaics<l- oículuov'xhonuiiTet-., 
kildútal elnem ifzonyo- acvultu qucqi radium^ 
dett vólna, ísaházmyá- quoddam prae fe tuligét. 

A'- iqi nagyobgyakran ókaz Apoftolok-és fent 
Martyromok helyen talim a' gyilkolok és Paráz-

nák csontyát imádgyák, %,6t alig ha nem a' barmo-
dét í aictt az igiz ízentek ereklyéi helyében máft 

E'csalárdság meftersége még Agofton Poflor 
és Gergely idejekhen kezüe ki-csirázni. Agofton 
deoptr, monachor.cap.cap. i8,azon Paoalzolko-

" dik hogy némelypiaczon kuritolícsélcsap hyfáíritói a 
[zentek tetemeit, hí mindazáltal ft-eateké válna, dicse-
kedve mufogatnák Gergely pedig Lib. t. epift. 

, 30. valláft téfzen rólla, hogy némely GórSg bará-
tokat rajta értek, kik a' Római egy nétninémfi me-
zőben el-temettetett haltaknak telteket ki-áftákés 
Síoknâ  csontyait iskatulyábao rakták volna-.. 
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Kikiül midőn tudakoznák, vélle mit akarnának. 
meg-vallották hogy ók azokat Gentek ereklyéi 
gyanánt G&róg orfzágban vinnék: Oly csudá-
latosképpen nevekedék ez a'Pápaság alatt; hogy 
p. o. fzent Péter néhol egéÉleo, ugy mr— D " 

a, a mint Baronius Cardi-
nal bizonyittya, Annál. EccleC tom. i.& j. anno 
Dara. 69,& 3x4.} néhol ifment csak fele, úgy-
mint Rómában, Via Oftienfi; ezt állattya Onu-
phrius.de 7. Utb. Eccl. cap. de Bafil. S. Pauli» 
harmad helyen Conftancinápolyban, nem tudom 
mellyik réfze, a'mint Belíarmious, lib. z. de Eccl. 
triumph. cap. 3. & 4. bizonyittya J Negyed he-
lyen a'feje; Rómában a' Lateranomi templomba A 
OauphríuAdey. Urb, Eccl t dtód helyen a feje 
edgyik réfze 5 Rómában in Ecclefia S, Praxedis: 
Onuphriufnál ugyan ot. 6-dikhslyé fiakállával ed-
gy'ött, Pi&aviumbari; Calvinus admonit de reli- _ 
qüiis. Hetedik helyen vagy inkább hét helyen a* \ 
fogai ; Rotpában in Eccl. SS. Vin<;ept. 6c Anaft.** 
S. Crucis S. Salvatoris Later. S. Laurent. extra mu-
rosiS, Sebaft.S.Praxedj Qouphnqft dé7« Urbib. 
Eccl. néhol tSbb fogai; néhol csak egy egy. Nydl-
czad helyen az agya veleje, ( éreznek kellet ez 
agy velőnek lenni, hogy 1600 egynébán efztendók 
alatt meg-állott) Genevában; Calvinus admonit, 
dereliquiis, helyheztetet. Hát a' fok c$ontya_i? 
Irevirtsben, Calvinus ibid. Róntában-is in templo % 
B. Mari# populi iibé infeript. Mirabilia Roma: 
exeuf. percaiűufuperior. cum píivilcgio Sixti V-ti, < 
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m uniók adattanak; Láld Onuphriuft dê Septetü 
Urbii Ecclefiis i és & Cátuatiénfis Tamás koporsója 

bé fedve i Comment Pii Secundilib. i. melynek 
allyaflább réfze ejüftből áll, ét itt ritka nagy drigá 
gyöngyökkel fénlenek ragyognak é» Ciillámlanak 
mindenek. ErafniUs Colloquio de pcregrina-
tione_j religionis ergb. Újság el a' 6ent Ira'sbani 
ésa'virágáoan le'vö Eccléfiákban hallatlan, hogy 
valakit a' Szentek kőzzúl enflyife darabollyanaki 
és igy ezöllben« drága kövekben foglallyanak és 
hogy egy embernek (ok tefte légyen, 

Vagyon a'Pápáfokoál egy Katalin nevfl Maftyj 
romságot éenvedett A66oDyia'kit|kettös idneppe! 
íoktak meg-tifztelnii elsőben zy NoVembr an-
«ak felette a Litániákban is fegitségOlhivják: Bre* 
viáfi Kortan. Refotmar. Erről azt álmoddzzák ( 

te vólna fiékiihőgy Valaki aző fíenvedéséról meg.' 
emlékeznék és az 8 nevét akármelly liöroflgatra » 
tásában fegitségfil hivftás azt meghalgatná. En-
nek nyakából, midőn feje vétetnek,azt mondgyákj 
hogy vér hslyettéj folyt Volna-ki, a'mellyet még 
ma-is az Ereklyék kőit tartanak Romában, Ezt 
illattyák Vmcent.Belvai.Spec.bift. lib. 13.cap. 
8, Jacob, de.Vorag. Aur. leg. cap. 167. Anto- > 
Ilin. bift. part. I, tit. 8. Cap. 1. § 38. Mirabilia 
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ígérnek magoknak fzabaduláft, kérvén az I(lene 
azoa, hogy 6, a'kifzent Angyala által ezafzfzony v teftét csudálatosképpeh a' Sinai hegy tetején hely-
heztette, ennek érdeme és eíedezéfe által ókét a* 
hegyre, ki a'Chriíhw, veztífe, MiíTal. Román, re-
form, in fefto S. Catharin. Virg,& Martyr. E'Ca-
tha Imának fohul az egéfz régieknél, még ciak em-

• it ét félvén a' Pápáíok-
sízony fen ki ne 

(zen, tehát Womlik edgyik eróisége aPápida-
ságnak, fogják ezt ama'tifettfségbé!ifzfizA§§onyi- -
állatra, kit a' mint Eufebius rolaemlckezik, Maxi-
minus Csáfzár fzámkivetéiben kőlde. Ez Eulebi-
us fzerint, Hift. Eccleí/1^ az Ale* 
xandriai Aföoayok kőzött egy kereíztyén, neme;, 
ékes termetű, tudós, gazdag és ízüzefáéggel hires 
a§6onyi áílat vaia» kit midőn Maximinús Éemtelc-

| núl megveretvén, fokkéíéffel a'paíáinaságra ki§-
! étetné, és engedni fetömíképpén nertí ákarnáj vala 

azon hogy 6tet_, fűeg-ókíFê  i dé hőzzá való 
lujja fferelemtöl meg-gyözetvén i meg nem öleté, 
hanem csak fzámkivetésbenkűlde és minden jov*i-

| tul megrfofzta. Erre akarják már a'Pápáíok ken-
ni , hogy e' volt vólna az a* Cathálina, de azt ók 
foha meg nem probáüyák. így azért fenkit hívnak -

j fegitségülJenki ereklyéjét imádgyák. Sokat hoz-
hatnék effélét e!6, ha a'Papyroioak nem kedvez-







Mi 
JJlent imádtok ? Ragad- rum , afcendat humííii 
gya-meg Záchaut a*Fige crucem .* parum eft af« 
fái»hágjon-fel az alázatos cendat, ne de cruce Do-
a' kereftre: kft/és azbogf mini erubefcat,infronte 
csak fd-hágiön, hanem az. eam figat, ubi fedes pü-
ílf kertfait m ftégyenlye-, doris eft; ibiomnicö, ibi 
&Zt a'homlokára vejfe, 'a* ia quö merobro trube-
lool a' fiégyenml^ a helye fcitur, ibi figaturunde_* 
vagyon: ott bizonyára ott non erubdcuur. 
*' melly tagban fokott a'fzeméretn lenni, ott vette fék 
<£ kerefzr, a' honnét fzemérem nem következik. 

Jóllehet e' Ceremónia emberi találmány; ügy* 
ininr, a' melly leg elsőben az Uri vacsorában Ago-

íum vagy fzázuióllyán élének fcele-ki, a' mint eZt 
Ámalarius libr, 3. de Ecclef. offic. cap. 24. bizó-
nyittya, sőt ugyan ott Agofton Doóter találmányát 
nak lenni mohdgya; mindazáltal a' következendő 
gono§ idők, ha e' ceremóniával viglzá nem éltek 4* 
és babonára nem fordították vólna, könnyen ben- I 
ííők el-fzenvedtúk vólna ; mert a' mint_. meg-hal-* 
lók, V régi jámborok csak azért élének e' kerefat 
faányáflal, mind az áldás alkalmatofságáva!,s' mind 
egyebütt, hogy ezzel bizonyságot tennének ár-
iról, hogy mi és á' mellyek mi hozzánk tartoznak, 

a' kerefzt fán átok ká lön áldatnának- meg, és hogy 
fezzel mind a' Sidofenak s' mind a' pogányoknak 
routatnák-meg , hogy ók minden féle áldáfokat-. 
ciak amaz átkozott halálból, a'mellyet a' Chriftus 
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mi érettünk magára tel-vén, várnának. De csak 
hamar a' Sátán incselkedéfe által babona fzinlé eb-
ben be magát, még a'régieknél is. Ez időben-
mindazáltal e' kerefzt bányáinak bizonyos fzáma_ 
még nem vala meg-határozva, fem ennek felei vagy 
feleden váltára olly fzorgalmatos vigyázás tölöfc 
mint ma, nem vala, sót egynéhány fzáz eétendők 
alatt, ciak egyfiet egyfier vetnek vala kereftet a' Sá-

tudgyak vala még ekkor ama' titkos jedzéfefcet, a' 

efztendóvel, Urunk fzületéfe után gondolának-ki t 
a' holj Elsőben, három kerefztet vetnek, a' mikor 
e' fzókat mondgyák J Bxc dtna &c. Az az, Etj 
ajándékokat. Nláfodízor, ótőt, a' mikor e'fzókat 
mondgyák , quamobtitionem. Azaz, A'meUyál-
doz.*t$t. Harmadfzor, kettőt; Negyedfzer ótőí; 
őtődéőr kettőt; éi Thamái (jerint hármat. Hatod-

f fzor hármat. Hetedier őtőt. Mind egeknek kfok-
Jor való kereGi hányáfoknak valami lelki titkokat 
tulajdonítanak, a' mint ezt nálok Durantiui Iftváa 

meg magyarázza. A* hol mindazáltal e'titkok 
tudói, egymás kőzött meg nem edgyezhetnekí ha--

emberi találmányokban) azt a' lelki jedzcft gondol: 
lya-ki, a'melly nékitet§ik. Láfd erról Microlo-
guft de obícrvationib. Ecclefi Qicis cap. 14. Bellár-
minus Jefuitaazt mondgya, libr. 1. cap. 1 j.jpen. 



? 
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formán mint Bellárminuj.libr. x, de ima- ' 
gino San £t. cap.17.jS j. 4.. bizony ittya .̂ 
a'melly tcfzi vala a' Chriftus neve két első bőtöje'ts 
mert Góróg&l igy iriák a' Chriftuft J X]u$IF. Ügy 
fcogy e' záfzlón lévő bét bőtö jelentené a'Chriftus 
nevét. De 3' kerefzt közönséges jele, a' mintTer-
tullianusbolcootra Marciam libr. j. ki-tetgik, in-
kább T formát vifel valá magában. 

Annak felette a? meg-nevezett helyen eízönk-
ben kell vennúnka'Pápáfok ellen, hogy ott azirás 
nem igy vala írva: E'jelbengfozedelftieshfdel, a' 
platók, 
Ez által győzedelmeshfdgyél, ugy mint, a'Chriftus 
által, a'kinek nevét adgya vala ki, az a'két betűi 
Láfd erről Platinát in vita Sylveftri Primi Papar. 
Ofztán nem.is Conftaotinus CsáÉár kezdett elsó-

* ben a' Záízlqn kereíit^ képet vifelni, a' mint ezc. 
jPamelius bizonyittya Tertulliánui után. In no-
#tis ad Apológiám; Tertullianus cap. 1 y.num.24;. 

A'mellyenből meg-lát- Ex quibus (igypóü)yi-
tya azOlvafo , hogy nem dere licetle&ori.quoráo-

fogva, hanem még foknál reConftantioiJedetiam 
« tlótt ií minden vitézi jámlongeantea, omnia 
jelek néminemű kerefzt figna militaria formanu. 
formát vtfelnek v*U ma- quandaro crucis habue-
gokbán, és tmtC vitorlád rint, & vela illa, five fi.-
tvtgy lepedők, a'meBjeka' para, ab antenna dcpen-

ha: Kkkf " de% 
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loajohbtn J vitorl* fákyól dentia, ftobe íeu orna-
le-fúggenek, * ktrefztek- menta qusdam cruciuoi 
mk néminemű öltözeti és fuerint. 
tkefségi valárnk. 

Azért ConftantinusCiá§ár a'záÉslón femmit e-
gyebet nem mi velr, hanem hogyannak vitorlájára 
a' Chriftus nevét arannyal iratta-fel. A' mint ezt 
Prudentius poéta igy bizonyitry'aj Adveríus Sym-
machum lib i. Chriftus Purpureuro gemmantá 
textus in auro.fignabatlabarum. Azaz. A' gyé-
mántos aranyban foglaltát ott Cbiiftut, {edz.* vak a* 
veres bárfony Z áfilot. 

vagyunk,hogy ha ki csak ékeíiégnek vagy jelnek 
és meg-kölScobőztetéínek okáért, rajzollya-ki és 
hordozza a' kerefztet magával, az magában a' kül-
ső tárfaságban fzabados dolog; sót a" miéink-is 
mind a' tengeren s' mind a' ízárazon való zálzló-
jokra és psnzekre-is íoktak kerestet csináltatni, és <\ 
kefzkeoÓjSfere, abrofzokra vánkos héjakra a' tftbb. -
himek köz&tí varratni. Az Eccléfiában-is a' ke-> 
reízt forrná ja ha csak hiftótiai lehetne az Ur halálá-
nak emlekezetire, bálvány imádás nélkül, taláta 

régiek értelmek ellen Pápás Uraim bálvány imá-
dáfra fordították és Iften gyanánt imádgyák el nem 
fzenvedhettyük. Azért ez itt (x) a' kérdés: Ha 
hűé 4' kerefztet lelki és tefti bafzonra meg-faentelni ? 
Felel. Mitagadgyuk azt, de a' Pápáfok állattyák. 
Pontific. de benedíAione nov% crucií pag. 171 col ' 
í.igyfiemelik-meg; Digncs i 
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vezligf,f/ztnvidisni>p- nica, hoc paffioni. Mm: 
jáa-.vfvelljed az igafsi- pore:avige piiijuftitijtn, 

l^gj-mcgit búrnsS^fei. Ergii ctux Chrifti .'do. 
jizéfta'k/ré/zief imád- randatft adoratione la-
ni keRlfle: tlltiúimádájfd. trisp. 
" Greczerus lib. V. cap. 46. & 49, igy fzóll r 

Azt'áiattjuk., ¥" Affsrimui cun) fenrentia 
tisssifepbbértelemmel,is. commuoiori, & in fcho-' 

kábbfirgattatott, hi,j/V co|endam tflilatriá.hoc 
Kert(ztet tisztelni ktíila- eft, culru divino, non-
IriÁ tifztelettél, *t az. /• quidem pét le, (ed per a-
fitni tifuejetteli Ugy Vi~ Í'V '̂ non abfolu'é. fed 
lim hogy nem magán, ht- eum hjbitudine & rela-
*— m" óltili nem egy- tione ad prototypum. 
ítdSjalí.hmamvalétehintetttlJuimli.ábrízolója 

Ugyan oW, negyvenhatodik réíben. 
*meíyekft i k"'fzt. Qax de honore & ad- • 

tifaeletíMésimáiisiroratione crucis dicémus, 
mondunk, azok.'""' ("£. nontantumpertioentaf 
amaz első kmfzm tar- primam illám cruccnL,, 
ttzti'k.. í mellyen az Ur in qua Dominuj pepen-
f&ggbú, is mtllytt az ó dit, & quam facratiffimo 
fzemíges vérével meg- fuo fangvine confecra-' 
fzentelt: hanem még az yit.-fed etiam ad imagi-
k'pre-it isamaka'k!rtfi. nem&.dfignumcrucii, 
uek jelire is, a'mely amaz 511* imicuione prinuu 
első kerefzt példájára le- íllius crucis fiunt.'— Ét 
faen.™ Es a'mit azegéj! quoddeintlgta cruceaf-
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lífftfalril mondunk. ízt ferimuí, hoc etiam de_, 
etzon kerefctnek minden re- fiiigulu illius oucifl par-
/iectkéj'ról<4riuk edgen- ticulii intelligi volumur. 
kínt érteni TurrecremataiJánoiKardinál itt 
jele! magyarázatot iáfeenigy fzólván: ' 
' Ht fcíHunk, ami ke- Si loquimur de ipfa_, 
rlfztríl a'mellyen a' Cbri- cruce , in qua Chnüus 
jlwmtgfe(zitteiett\ mind crucifauj eft, utroquel, 
kftképpenKeíimakmiti} modoeft a nobit ven*. 
Imktífzjteltelni igykip- "oda: iino fcilicét nio-
pn tudniillik<*'mennyibtyt do, in quantum repra:-
ttz., ílrizellyaminíkin(• femat nobis figurám,. 
á azm k}-terjeflteteti Chrifti extenfi in e&: a-
Ctmfm íbrÁzattyát : liomodoexcnniacfu ad 
másképpen, f; Chíftm'tag- membra Chrifti & hoc 
jtinnk meg-iUttésítrt ká quod íjus fangvine eft 
mennyiben az Hírével az perfufa; «nde ui rotjjmo-
rneg ént éltetett. A' hon- do adpratur cadem ado-

. • • 
.imádáfil tmádulik íz licet adoratione latnai. 
Chiftupledgyűlt, tudni- Si verő lcquhr ur de tffi. 
illik, Ifteni illető imáddf- gie Chrifti in alia mate-
(tl. HapedigfzáUunk, eC ria, puta, lapidii.vel ligni 
Chriftus képérU, mát ma- vél auri yel argemi, fit-' 
ieriábm, úgymint, a-fci- veneramu'r crucem tan-
len,vagy fában,vagy trany- tum ut imaginem, fed 
hun, vagy ezúftíen, igy adoratione latrii. Joh. 
ti/itellyúk «' kifejhet eitk Turre cremata in_ 
mint képet, de egyedül qúatft. Evangel. in fefto 
J(lent nézőimádájfi^ inventionil Sanéta: cru-
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us Chronol. Lugdunenf. patt. Secl. 

i defide Catbolica, credere crucem-. 
I Chritti aliafq;in omni matéria, tdorandas effe cul-
tulairiat. Azaz, jfhteMgtthitrettruiik fi-
iig , bog? 4 Chriftus t/rtfztit is máfik't minden nu-

Újság ez a'fzent Írásban: Újság 2 virágában lév6 
Eccléfiákban. Újság az után való Eccléfiákban-
is fok fzáz efztendókig. Kellé reá bizonyság! 
A' régi kerefztyéoek igy (jóinak a'pogányoknak. 
Apud Minucium Felicetn in Oíbvio. 

pláné qui ligneoi Deos confecratis, ctuces li-
goeas, ut- Deorutn veftroruitw parte: forfi-

Azaz. Miíkirefm-üfcxmimá&ytAtfi Úm 
' ' ti tcllyef,éggel S kikfábélvM IJt,»ek« 

meg, fától v/tUkercfzteket, úgymint,stti . fzenteliekrmeg,_ . , 
ijltmtekaekjé/zeit taUm mitgjiuk. 

Amborus Doéjor-is de Heléna igy fzóll: 
Meg-utílt* ttmak'- Invenit in ergo inu-

Wb* n"diísiretet, «' Ki- lum, regem adoravit-, 
rilyt imádd, nem A"fát non lignuro atique; quia 
bizonyára ( jóllehet ha hic gentilis tfterror, Sc 
nékik kellhinni,igazdo- vanitas impiorum > fed , 
log az, hogy a' kerefzL. aüoruvir illutn qui pe-
vólt) mert K foginyifi-_ pendit in Iigno. In Ora-
gyatkíMs, és ai ljlcvtele- tione de Obitu Theodof. 
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crucis. Thus a Pontifice in thuribulura iroponi-
tur, deindeafpergit crucem aqul btnediaá &-
roox incenfatur. Al az: temjínt ti 
fi Pip «' ttmjimiSbev tifzi <tz Min i kertfutt meg-
hinti frnteltvizztl is ottanfüfli áldozatot tifittii 

Bellarminus de Ecclefia Triutppb. Lib. i, cap. 

Az az. A kmfUiuk-H íUnmkk'iva « 
Ealifiihm. 

XL. R E S Z. 
A Sititek CanonizAlásárul. 

lamely hókat tel vegyenek, ds ÜZC máfafc 
izentek közzé nagy czeremoniíval pom-

H s 

) Igy V-dik Ccoleftínu* Római Pápát, ki élt 1194 
TeStendő táján, V-dik Kelemen nevüPápa,igo; e6-
tendö forgásában a' Sentek közzé §ámlálá. Igy 

nck, 9-dikGergely Pápa, 1 *17 eÉstendö táján; Ugy 

neveztetnek, An. Ch. 14Ő0 SenabéliCathalinát-
a' izentek laiftromában fzámlálá; Igy hogy töb-
bet elö ne fzárnlállyak XV-dik Gergely Pápa 1611-

• ben,Ignatius Lojolátra Jéíuita§erzet Attyár, Spa-
nyol I fidoruft, Nerius Philepet, Therefiuft, Xaveg 

Ez illyen (zenieket Sokták ők fegitségül hivni; 



Hk köitök panomzáltatngK* ««* »' Szentek U- ^ 
iftromában irattatnak-bé* áz az; a' végeztetik és pa- g 
rancsoltatik azok fel61» högy mindenektől kozőn- # 
ségeffen geatekúek tartaflariak és.mppdaffának; 
(J) Segítségül hivatnak az Ecclefia könySrgííi- J 
ben. (3) Templomok és oltárok fzenteltetnek * 
ezek émlekezetire Iftenhekó (4.) Mind faálá-a^ f 

dáínak, mind pedig dicsiretnek és kónyörgéfekntfc J 
áldozati, a' mellyet kózónáégeíFen tifztnék vagy J 
canonicaóráknak, azaz; (zentélt óráknák nevez- { 
aek, ezek tifztelségére közönséges helyen adatnak •»' 
Iftennek. (5) Idnep napok éeeceltetnek ezek- í 
aek emlekezetire. (6) Ezeknék képek ki-irat-. 
Éátik, néminemű bizonyos világöíságöt adván á= 
hoz, az 6dicsófsegeknéka'mellyel bírnak azegek*V 
bctiki-jelentésére. {7) Eteknék ereklyéi, ma« 
radványí drága iskatulyákban záratnak-bé, és kő- | 
z&nscges helyén tartatnak. Ezen fáókkaí tanittyá 
ezt Béli i Jéfüirá és Kardinál, lib. 1. dé Saoöt. bea-
tit. éáp. 7. 5. ÜjSágez; nem ifmér illyen ca-
nbnízáláft a'fzent írásí nem az Apoffoli Eccléfia- I 

Hátholvóttek f Ennek lll-dík Leo Pápa lón 
koholó ja; E6 keidé ez uj ízokáft elsőbén, Nagy | 
Károly Csáfzár jelen létében, Verda városában̂  i f; 
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Platinát In vita Sixti Quarti. 

IS- Katalin napja igen ujj mert az Oxomoou 
Synat elótt, mely i xiz elstendö rajban esek, erről 
femmi emlekezet nincsen, femmi Iráfokbanj ha-
nem e'Synat tévé Katalin napját az Idaepek laif- * 
Komában. 

Sünt Andris napját, leg elsóben-is Első Ger-
gely Pápa említi hom. 5. in Evang. s' az után mind 
a' Nagy Károly Csáiár s mind a' Moguntiai Synat 
az Idnepek laiftromában fel-irja. Ennek ereklyé- -
je vagy tetemei maradványa, a* mist Platina irja_., 2 
3 5:9 eítendóben vitetek Conftancioápolyban, és 
ott tétetek-le az Apofioiok templomában. Ekko- % 
ri fog hát ez lenni. 

6 Decctnb. Szent MikUs napja vagyldnepo 
magánál nem elébb való. Ónnón maga pedig »' 
mint felőlié írják, 44j efi tendóben hala-meg. A4 
zért ez után kellett ennek az 6 Idnepének fzerez-

ttíiní. Sót a' 9-dik gázig fem vala ez Idnep. Mert 
erről le a'NagyKároly Csá6ár,fe a' Moguntiai Sy- -
nat az Idnepek Iaiöromában nem emlékezik fem-
mit-isi hanem el-végre a' 13-dik gázban ixiz eí-
tendó tá*}ban Angliában az Oxoniocui Sy patt ul if-
mertetékez Idnepnek. ' ) 

8 Decemb. Boldog Jfífzony fogamatáfa napja, 
vagy Mária mafeula nélkül való Éületéfe napja,a* 
mint Bellarminus lib 3. deeulr. Sao&. cap. ió, val-
láft téien rólla, n joegtgdő tájban, BernhárdApá-
tur idejében vőn valami eredetet; de nem vala a'ti-
zen őtődik Gázig az Ecdéfiátul bejvére} hanem.. 
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Nem olvafunk ollyat j sőt midőn az Apoftolofc 

a' Szent Lelket vötték vólna a' Párthid Orfzágbéli. 
ekt Médiabeliek* ÉUmiták 4 ét kfk lakoznák vaU 
Aíéföpűtániában, pdeaban, HáppddóÜÁban, 2on-
ituban és Afiában, fhfigiában, Fámphiliábati, Égy-
pmbaH, és Libiánai tartományában * me%) Cirene 
mellett vágyon, Romából való jövevények, Sidcl^is 
Trofelitufik i Cretabéliek és Arabiabéliek j *2 
Apoftolokat i hogy a' magok nyelveUafzólná^ai 
Jfiemek nagyságos dolgait» A&. i. V. 9,10, % 1. 
Nincsen azért Csak egy nyeív-is* a'toéllyaz ifteiu 
igéje méltóságát meg-becsteleniteüé. Ellenkez-
nek ezZel a* Pápáfok, azt állatván, hogy á4 fzent 
Gyülekezetben j a' k&zönségés koiiyőfgéíekben és 
Sácfatnentöcnok ki-fzólgáltatásában a' Papoknak* 
csak Göróg, Deák és Sidó nyelvén kell Bólni, akac 
érCse azt a' k6fség4 akár oe. ók pedig Deák nyel-

veljenek. vidc Guiliel. BaileCath. Pap. 
* apud Rivetüm k Summ; Controveí. trad. x. Új-
ság ez, és a' 7-dik: Seculumbáö találdm-fel én-
nek álkuróif. Mert Vitalianüs Pápá felöli ki 
6s7- efztendS iáján éléi olvafom * hogy igen jó 
MuíicuS volt vólna, és hogy ő vitte vólna bé leg el-> 
sőben az Orgonát-is a" templomban, s* azon lőtt̂ . 
volna hogy minden Iftcoi fzolgálat Deák nyelved 
meone végben, 

Vitalianüs nyomdokát kSveté ÁgathoPápa 678. 
eítendö forgásában, ki-is azon vala. hr — ' ' ^ 
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ftius, fic non potufie ftatuere ut ftatuit, ha-
reticutn cenferetur- Áz az. Ha kt azt el-bimé, 
hogf 4' mi Urunk iftemnk a' Páf>a, a' meg-említeti 
rondelíjne^s ennek fzerzéje, azt ugy nem rendelhette 
4'mint rendelte, eretnekségnek Ítéltetnék. 

SteucHusBibliothecaríus Papse, libro de dooati-
one Conftantini Magoi pag. 14.1 igy 6óll: Audig 
fummum Pontificero a' Conftantino Dv'um appcl-
latuui, & habitum Pro Deo? Hoc videlicet fa-
£lum eft.quando euro praeclaro illo edi&o decora-
vir, AdoravitutiDeum. Azaz. Haliad hogy £ 
főpap Ce»Jltarin»flullJleme^mnettetettétlfletigfi. 
ndnt uruutt! Ez tiii»iMk.*kker lőtt, mikor a-

/MAZ jelet tdiítmmal pírmístUttal mcg-ikifitette , 

„DtcretumRomanum dift. 96. Canon. Sárii, 
-Így feóll: Satis evidenter ofteoditur, a feculari 
poteílate, nec ligari protiiii, nec folvi pofle Pontig, 
cero, quemeonftat a pio Priocipe Conftantino i)c-
,um efle appellatum, cura nec pofii Deum ab borai-, 
nibus judicari, manifeftum íit. Azaz. Elég nyj/., 
ván meg mulatt „tik, k,v tfltS MnufiígM f , 
mei»emkó'iaelhetiklgját.Allfáiiii,fimei nem il-' ' 

•m ititiűethui£mgljea 



A g J z . ' 



www 







3 Ő A Í * B 5 Ö 
XLV. RÉSZ* 

« m / , 
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PufpÖkőt helyhezteté. Láfd-meg Theodorer* 
hiftor. libr. 2, cap. 16. Daoaaíus és liríicinus pá-
pák a' vérig harczolának a'Római pöfpőkség felett, 
bízván a' Romái népnek, (a' melynél vala fok fzáz 
efztendő foígáfa alatt a' Város Puípókének válafz-
táía juflaj meg-haíönlásáboz* sőt Urfinus vagy 
Urficiaüs *37 Romai Polgár vére ki-omásávaí 
éré-el a* Római Pőfpókségets jóllehet az után ma-
gában fzálváüi őrikint U-mónda a' Romai Pűfpők-
légről, a' Neapolitaoomi púfpókséggel meg-elé-
gedvén* ĵ T'.eltendőfoígásábáQí CsakhamaL. 
az után 4.18. e§téndő tájári álon pűfpőkség felett 
Bonifacius és Euíáliüs feletté íiagy Vefzekedésbea 
valáaak. Hogy efféle Zenebonát Honoriüs Csá-
fzár meg-csendeficsea ám törvényt ada-ki felőle.' 
Canon Siduó. Difi;. 79. illyen igékkel; Si düofor-

dinati, nullum es eis futurum Íáceídotenl permirti-
mus. Az az, Ha kettő utálna *z egy májfal vefekedók. 
vakmerőségéből a'fiabddsdg elltn ordináltatni (ér-
csed Pápaságra) dzok kpziúl edgyiketfem engedyúkr 
meg hogy Romai Pifrókjégyen. Es jóllehet Bonifa-
cius Pápa e' koet ódáiban Eulaliufon erőt vőtt vá-

Honorius Csáfzát végezését javallá, és a* Csáfzár-
siak alázatos levelét irván igy kőfzóné-meg ebbéli 
fáradságát a' §orgalmatos reájok való gon«* " " ' 
Precamur fa " r" - = 
ftracmanfveti 
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Utrobiq; ego quz debui exolvi, qui imperátori 

obedientiam ptxbui, & pro Deo quod fenfi mini-
in é tacui. En mind a7 kit reprói azt a' mivel tartóz-

»' Csáfzárt; 
vus. Az az, En pediglen a' te Késségednek mél-
tatlan fztlgája. Hafonló alázatofsággal fzóll 
Ugyan ott. Ego verd haec Domiois meis lo4 
quens, quid fum nifi pulvis & vermis? Az az, En 
pediglen eteket az én Uraimnakirván, micsodavagyok 
hanem por ésféreg! Márton Romai Pűfpök, 64? eG-
tendó táján, Laterar uban Gyöléft hirdete, melybS 
a'Conftans Cságár EdiAumát a Monotheléták kér-
dplek felól, halgatáffal káthoztad, és a' Conftánci-
nápolyi Monotheleta Pátriárchát átok alá veté: 
Ezért Conftans Csáízár Mártont meg-ragadtat̂ , 
er8$ vas lánczofekal meg-kótőztetvén Conftanci-
nápolyban viteté, tómlőczbé vetteté, és onn̂ tíám-
kivetésbcn Cheríooában űzd, a* holott ám az éhség 
és 6eny miatt hala-meg. Láfd Platinát de Vita Mar-
tini Papae. IV. Ccnftantinus Csáízár 676. efz-
tendó forgásában Donus Romai Puípőkoek leve-
let ira, melly ben igy fzóll: Per omnia jubemut 
veftram paternam bearitudinem minimé eflé impe-
dimentum voluntati Des, fed eos dirigere. Az az,. 
Mindenképpen parantsoüyu\ te atyai bóldogsdgodnak* 
hegy ne légyen akadályul az iften akarattvának»hanem 
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De mit adgyunk többét hozzá, holott még ma. 

ga-is ama' hites Billartmnus Jéfuita kénSerietetifc 
ezt meg- vallani illyen módon •• ~ " 

. Mert aKkn a Pipa <S esáfiiírt iíó farát 
• vatí Urúak ifmri vala, alizatoffoa <)°'k 
hgySln<att£$te»t. Dejtiok,uüa azidbk «« 

Belkrm.Uk:; 
do Gonoil, cap. i ;. 4-4-<«. Ujlág hit e' mii napi 
Pápai Uraság, a' mely a' Csáíárokat és Királyokat 
kékekben ülteti 6 mikor akarja onnét őket le-ve, 
ti. Holott Idvezit6nk-is nyitvin mondgya Szene 
MatW 10. réfz v. af.irt. Tudgfátnk. hegj?-

hatalmaik' baulnufadtuk »ztkf» > * «« "gf tó-
fre»tihUuiek,íf'm^kii^Svmk.ptíyak<i'lt^ 

msrt a° mikor.magát 6olgákfsolgijínak.irja»akko5 
S Királyoknak Királlyá i ugymoffi-mega' Gígé-
ayefcnek lábát, hogy ellenbeó a' maga. líbíta" 
Csífzárokkal és Királyokkal csókollattyâ . 
Ha akarod meg-tqdni, ez új ét nem Apoíloli, 
Világi Papi Urasig, mint lelki konkoly, s'jo lelke* 
feet irtóztató b?miftág titka a mint a& írás bivja, 
tegyh^)iíS»lia-W.az EssléfiáiiiUi így érewis. 

Nea 4. 0 # 
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Olafz Orízágbana'Római birodalomnak romlá-
fa íőn a' Pápai birodalomnak fel«állatá(á, mivel in-
jiét a' Pápai hatalom, és a'Pufpókség változék föl-
di Urasaggá cs hatalmaisággá. Ez lőtt az 8rdik, 
9-dik, és i o-dik feculomokban. Valóban ravafzúl 
hágának itt a* Pápák e' külső Uraság felső pólczára 
és grádicsára; mert ót elsőben és egyenefísn, nem 
a* k&lsó és világi, hanem fsak a' belső és fent Ura-
ságot vadáfsák; de tnjhelvt azt el̂ nverék és érék ot-

»a;köjső.és világi ur 

n tekerek, és magoknak nem kopo-
*naR. 1 uuct az ötödik, hatodik q; hetedik lécu-
loraban, azon valának minden erejekkel a'Római 
Pfifpőkők, hogy az 5 lelki hatalmókat az Imperi-
omban lévő minden Pőípőkők iéki eleiben tegyék; 
mindazonáltal még ekkor ők fe Királyok, fe földi 
Fejedelmek nem valának: fe pediglen- az Csá-
szárokat az ő raeny-fitő-kóhóz hafonló ki-átkozá-
fokfcal lékekből le nem vetik vala ; fe Királyi Ud-
varok nékik nem vala; fe Udvari feregek; fe ha-
dat nem vifelnek vala: fe hadra való (ereget nem_» 
győjtenek vala. Meg-tetfzikvilágoffan a'Nicr-
aomi Conciliomból, hogy a\ Római Pápák hatal-
ma igen kicsiny vala mind addig mig a' Római bi-
rodalom fenn álla, mert abban a' Conciliomban 
az Eccléfiai lelki uraság ugy határoztaték-meg , 
hogy lenne három Pátriárchaság: mellyektöl az e-
géfe Eccléfiák fűggeaének, ugy mint, a' Római, 
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ícelepczét, hogy Phocái Ciaéártul fei-nyeré,hogy & 
lenne Főpap, Pápa és közönséges Patriárcha, hogy 
az 6 hatalmában lenne Synatot hirdetni, és annak 

den Eccléfiáknak feje lehetne. Am ugyan a' meg-
nevezett ekendőben ezen dolog végett Rómában 
Conciliom-is gyűjtetek s melyben Phókás Csatár-
nak a' Római Eccléfia felsőségérűl való privilegi-
omátpromulgálák-is. Ez idő határában anoak-
okáért_. a' felsőségröl való ve§défnek , mely 
fok ideig a* Római és Conftancinápolyi Pűf-
pőkők kőzött fenn álla, vége fzakada. Láfd-
meg erről Platinát és többeket kik a' Pápák életek 
röl irtanak. Innét o§tán Theodoretus vagy Tho 
dor nevű Pápa Pyrruft a' Conftancinápolyi Pátri 
árkát csuda átokkal átkozá-ki; Mert a' renta kőz 
zé a' meg-fzentelt pohárban lévő borból, melly* 
valóságos Chriftus vérének tartanak ma a' Pápá 
fok, tölte s' azzal irámz átkot. Circa A. C. 64.1 
Innét Első Eug«nius Pápa 6$ 2 esendőben meg 
parancsolá a' Pfifpókőknek, hogy tőmloczőket esi 
náltatoának > hogy a' Papok meg-bűoteucíhetné 
nek. Innét Donus vagy Domnus nevű Római PŰ 
íp5k, a' Ravennai Eccléfiát és az Érieket maga f é 
ki alá hódoltatá. Jóllehet ezért Donuft a' Nap. 
keleti pűfpőkők, ugy mint, a' Conftáncinápolyi és 
Antiochiai, kárhoztaták. Circa ann. Chrifti 676. 
Innét 11-dik Leo Pápa azt mondá, 6 83 eítendő tá-

i ján, hogy a'pűfpők tételre meg-kivántatik a" Ró-
piai Főpap meg-edgyezéfe; jóllehet a' paláit vák-
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lágnélkfil: mely ma a' Pápáfoknál a' PuípSkség 
meg-vétele és igaz Simonia, a' mint Vizclius fzóllj. 

Elébb méae Il dik Benedek pápa a' dologban 5 
morc 6 16n első, a'ki e' földön magát Chriftus 
Vicariufsának, vicejének, nevezé. Ugyan ezen*. 
Pápa nyeré-ki Conftantinus Pogonatus Ciáíártul, 
hogy az uj FSpap a' Csáíát vagy Exarchuj terééfê  
n&kúi válaítathatnék a' papságtul, köfségtöl e's 
Római féregtől. Jóllehet a' következendő idők. 

jjá meg-er&ffittetéfe juíiát, hatalmát, ma-
goknak tartották. Igy tévék azért és vetek a' Ró-
mai pöfpökök, az ötödik < hatodik és hetedik 
feculomokban, az ő lelki hatalmokat az lm* 
periomban lévft minden Püfpökök nyakába iu.' 
Ksm elégedének-meg a' konkoly hintó öfzté-
kelWsétöl indíttatván a' Pápáké* lelki é$ fzent U-' 
rasággal, hanem csak hamar hogy ezt el-ayerni lát-
tatának, a' kulsön-is kapdosának. Azért a* 8-dik 
9-dik és 10-dik feculomokban mint és micsoda al* 
fcaltnatoíiaggal tStcenek fzert a' földi Ura»ágra-ií 
CS hogy öltenek a' felső világi iékbeö láfluk-meg. 
A' 8-dik feculomban Nap-nyugoton le-efett va--
la a' Római Impérium erejej mivel Hifpániát a' 
Gotthuíbk; Galliát a'Francziákj Olaíz Orfzágnafc 
penig nagyobb réfzét a* Longobardufok, bírják va-
la. BNp-keleten penig a' Csáíárok a* Törökkel 
való hadban egyeledvén, ésiEgyptuft,Syriát, Af-
fricár, Cappadociát, kezekből ki-éjevén, az Impe-



la i Olafz Orizágnak pedig alt a' réfzét* a' mely 
Exarcbatufnak mondatik vala, a'Római Herczeg-
iéggel ed gyött» igengyenge pralidiommal tarthat-
tyák vala, ugy hogy Róma majd el-hagyittatot-
nak lenni láttatnék. Hl rikalmatofságot látván 
a'Római Pálpók kapa rajta, es keidé fzarvát Fel<j 
emelni, és elméjét a' (Sldi kincsnek Sertésére fordi. 
tani. Leg eUS alkalmatokig fzólgáltatodék ne-
ki, 7 f 1 efitendó tájban, Philippicus Bardanes Csí-
fzárságiban; ki midőn Uralkodásának elein azs-
géfz lmperiomban a' képelt el-tóróltetéfe felől > 
( mellyek kórul immár ezidóbena' babona fzintéa 
»• képek imádásaig fel-hágott vala,) adott vólna pa-
rancsolatot ki, ez alkalmatofiágot Conftantinus 
si'imus Pápa két készei kapá, és a' Romai népet a" 
párt ötéirekexdé óStSkéloi,e'sgyfiléfecskét hirdsJJ , 
vén a» végeié, hogy íhüippicus Csáfzámak, ugy-

' mint, Eretnek embernek és a'képek ellenségének; 
diplomáit. levelét és pénzét el ne vegyék, fe az 5 
neve a' Liturgiában közönséges Ifteni 6ólj?álatban, 
ne neveztefsék i fe ofzlopa a'fzokás fzprént a'tem-
plomban bé ne Titettejiílc. Sót e zenebona be'-
tóltvén egéfz Olafz drfzágot az Exarchus meg-óle-
tik. Mindazáltal nem fok idó múlva a'Gsáíáre" 
zenebonát le-csendefitvén, Romát vilSa foglallya, 
cs azt egy darab ideig az l'jurchufok által bité. 
Philippicus után a' Csálzárságban,?:;. eSiendS. 
ben. Anaftafius Arthemim következik, s'cz után. 
Leo lfaurus 716, eftendöben. El igen nagy el-
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lensége vala a'képeknek; mert napkeleten a'Szen-
tek képeit és fel-emelt ofzlopait a'templomokbél 
mind ki-hordatrya és mfg-égettetivala: S8tIldik 
Gergely nevüRomaiFópapnak-ismeg-parancsolá, 
hogy napnyugoton hafonlóképpen cselekednék 
De Gergely nem csak nem ecgtd a' Csáfzárnak ; 
sót inkább a' Csáflárt, hogy a' templomokban uj-
jonnan bé nem vitetné a'képeket, érette ki-itkoz-
2a, és azon fzorgalmazraia mind Romát, miod a" 
Cámpiniaiakar, Ravennaiakat, c'i Pentapolisbéiie-
ket, hogy a1 Romai Impsriomtul i'zakadnának-tl t 
ezt penig ííképefc imádáfa fzine alatt vilii val&, 
Gergely végben. Sőt nézd-meg mit csinál l 
E' pán ütésben Gergely Romai Pfifpók, magit 
fó badnagygyá téfzi, és a' képek el-rontáfájért az 
egéfz Olati orfzágban mindenütt meg-iiltya a' né-
psr, hogya'Csáfzátnak adót ne adgyanak, és ó lón 
első a' ki a' CsáSár hűsége alalt valóknak, á' Csatári 
hox való hitbéli kótelefségeketfel-óldozái Igy as 
egéfz Olafz otlzág a' Csálzártul el-fzakada ; Melly 
dologról igy ir Sigonius, libr.de regno ItalisM 

pontificem, propter nefandam eorum haerefim im-
pietatemfy pervénir. Azaz, Így Roma ís i Romai 
Hintigsíg, ifiorn mmkiigtkért ís ifim. 
Uiemiijkírt i Komái fóeafrtfúü*. A' hol iíonyúí 
ki-mondhatatlan Eretnekségnek és iftentelenjég-
aek hivja Sigonius a' képek gyülülését és utilásit̂ ,. 
gz efett 717. elzrendó forgásiban. Mindazáltal 
Gergely cülpótót ez iránt a; wméniég meg-csalá; 
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véa ŝálfqgváó,": Orüágát el-tórí,lvén, felette igS 
neveié és öregbité. Ludovicüs pius, Caiolus Ma-
gnus fii Attya hólta ütin a' Királyságban bé 61-
vén, a7.on példát akara követni, ét az Attya s' 
Kagy Attya ajándékit, adomáíiyit, uj nagy ajándék 
adományokkal tetézé-meg. Olvafd-meg erről 
Canon. Ego Ludovicus. Dift. 6j. EzBrantiai 

. Királyok jó léteménye el. törlésére költetett már c 
lég latrul (hogy igy Izóllyak j a'Cmftmtimit Mt-
gmis donaliója, a'melyről vagyon emlekezet í rima 
Tomo Conciliorutn & Canone cmftmlim's Oift. 
fi.. Ezent búonyiítyák meg a' Pápa hízelkedő 
fiai-is, Báromul in Annalib. ad ann. Chrifti, 766; 
$ M. így ízóh'án: Ope Francorüm Ecclefia Roma-" 
aa jura Imperii in Itallá eft conlecuta. ÁzoajtP 
FfMciákfegiclé'e ulttikapU el 4' Romai EccUfiítO' 
lüfi A impérium jttfír. 

íjéképpen SigoniüPis lib. 
3. de regno Itália. 

Illy hirtelen kezdvén azért a' Pápa világi földi 
Uraságában nevekedni, nagyokra kezde vágyód-
ni, é» mivel ez idő tájban a'Franciai Királyok és . 
Németh Csá(zárök nagyobbára igen gorombák él 
tudatlanok valának, el-hitetc vélek a' Pápa, hogy 
ÍZ Irtiperiutn és mind wCrfzágok a' Pápaado-
mánnya volna, és hogy őtet illetné al'orlzágoknak -
el-oíirogatáfa, ugy hogy a' kiknek akarni azokat 
adni, és a" kikről akarná, el venni, kabad,ágában, 
»álna. Hakia'CsáfzátokvagyHcrezegekkői-
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ookat Sízve gyűjti Wormatiában, a'hol azt végi' 
ziícj hogy mivel rofz utonés modon jutott vólna 
Hildebrand a4 Pápasághoz; a* Főpapi tifztre neai 
méltó, minekokáért illendő hogy abból mint ol» 
íyan ember ki-vetteísék, mellyet egyfzermind a' 
Király, követei által-is Rómában meg-izene. De 
Hildebránd Pápa ettől meg nem ijjede; hanem a* 
Csáfzárt, hogy Savát nem fogadá és czitátiójárâ  
Rómában nem mene, eí«ó lön aj ki nagy átok alá 
veté, Csáfzáriágátul és Királyi titulufsátal meg-
(bízta, és őtet a' Pártos alatta valóknak tetgélek 
alá veté. Félvén Henrik Csáfzár ellenségitöl, fe-
leségével és kiesinded gyermekecskéjével Burgun-
dián és Sabaudián által a' nagy hideg télben él«e 
nagy koczkáztatásával Olafz orfzágban méne_>, 
hogy a' Pápát meg-fcérlellye. De a'Páparutuí 
bánék es vitéz Csáfzárfal. Mivel királyi kóntó-

ső eft véig kénfzeritteték a' Pápa feleleti után lefef-
kedni. Negyed nap ofztán a' Pápához bé-bocsát-

átok alól. (0 Hogy annak ideiében a' pápa fzékí 

gáról. (x) Hogy a'fejedelmek vádgyára felel-
ne-meg. (j) fíogy há convincaltatnék az Impé-
rium mellől állana-el. (4) Hogy foha femmi 
időben érette bofiíut állani nem igyekeznék, 
(j) Hogy az idő alatt kevés cselédgyével edgyutt 
Spirában magános életet clne, cs hogy kózónse'- v 





a' Rayennai Erfeker, ki már fő papi köntösben ol-
lőzőtt vala, a' Péter templomában hé-yézeti. 
Azooban Hildebrand Pápa-is nem nyugfzik, ha-

ólálkodik. Orozva azért a' Templom gerendáira 
köveket hordat, és ott azokat ugy rakattya, hogy a' 
mikor a' Csáfzár a' templomban kónyórgeni bé-
menne, tehát a' Csá6ár fejére a' kövek a' templom-
j>éli könyörgés alkalmatofiágával hullanának-le.,. 
ÍDe az Ur Iften e' latorságot el nem (zenvedé, ha-
nem csudálatosképpen ki-nyilaekoztatá 5 mert a' 
ízolgaa' kire Hildebrand a' gerendára a' kő hordáit' 
bízta vala, addig igazgattya a» gerendán a' nagy 
követ, hogy egyfzer a" nagy kő félen dűl, és az 
fzolga véle nem birván, raipd kóveftöl alá efik s* 
meg-hal. Meg értvén ezt Hildebránd Pápa el-
fzalad, és Salernomban a* Normannufokhoz me-
gyén. Azért az Qrftág Gyűlésében a' Pápaság" 
bél ki-yettetik, a' hol fzámkivettetérben, vagy bú-
jában vagy lelki ifraéretinek bűnei felől való mar-
dosásában hala-raeg. Hildebrand ágyafa Mathil-
da értvén Ura halálát, Vi&ort. ki Defideriufnak-is 
hivattatik vala a' Beneventomi Dux fiát, kiCaffi-
nomi Gárdgyán vala, vifzi-bé a'Pápai izékben.. 
Ez Henrik Csáfzár és Kelemen Pápa ellen , a* Hil-
debrand réfzét kezdé igen oltalmazni 5 de nem fo-
káig vibeté as dolgot, mert a° miien a' fubdiaconuf-
(aa'pohárban mérget vetvén életét el-fogyatá. Ez 
lőtt 1086. *' 87. eStendőben. Vi$orután x-dik ' 
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fonafc-isjűvatik, és a' zenebonára nézve, a< mellyet 
indított vala, Turbanufnak, Benn'o Cardinál hívó-
ja, Coecus turbónak, vak^rgó fúlnék, fzakadásesi-
palának és Jwwfok társának, úgymint ki az ó Mii-
debrá,ndti_ffávd edgymt 4' titéípégve fzáüott le Ez 

lemen Pápát, kinek6 eílenpben vetett Pipa vala., * 
és íVfdik Henrik Csáfzárt pobban excomrnuni-
cállya. Claraeroootomban azért es Urbánus Pápa 
Conciliompt gyújt és szt végezi, hogy az Ecclefia 
femmi (jplgálatalá nem k&releztetett, hanem artul 
fzahado?. Hildebrand példáját kóvetvén a' Pufpö-
kők inveftituráját a' Csáfzárok kezéből ki-üti. A", 
Mediqlánomi P&ípőkoek paláftot ád. Azonban 
Henrik Csá&ár ujjobban bé-mégyen Olafz or£ág? 
ban, ésÖrb4n Pápát igen meg.nyomorgattya, 10-
@0 egtendp táján.; De még fem 16 n vége a' Pápai 
kegyetlenségnek. Mert Orbán Pápa Conrádota' 
I V-dik Henrik fiát édes Attya ellen kófzórSli, ki 
Attya ellen fel-kel vén, édes Attyát'prorcribalá. Es 
16m 1099 egtcndS tájban. A' nagy itéletü ISeiw 
ez édes IzülS Attya ellen támadott Conrádqt qyo-

élők közzül ki-vágá. Meg hala Orbán Pápa is, H 
helyében a'Romai PöfpSki izékben II-dik Pafchá-
lis nevű ifápa öle leépítendőben. E' Pafchalis* 
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Hercegnek és Áppliai Királynak profiammá , és 
Rogetiiii (egicségével Innocentíuft a' Gékbolje-is 
veté. De Innocentius kotarius Ciáíiár fegjtségé-
hez foíyampdéki kinek iegitségc által ujjonnan a' 
féket el-foglallya. Lötharius ebbéli munkájáért 
iivánnya vigGa a'Pápáiul azinveftúurác; de Bern-
bárd efedezéíére le-engedi,« az imperiális várofo-
feat el-foglaííya, Ezen pápaRogeriufnak a' Sicilia 
£Jrfzágát meg-erőífitrj mely ez időtől fogva Péter , 
patnmonioroának mondatott. Innoceotius után 
K&vetkezik Cccleítinus \ az utánifmét li-dik L\i-

kőröl, ellené vet 
átkozza j de midőn Lucius, a* Senatorokat Ta-
sács Urakat és Jőrdanus nevű FS embert, kit had-
nagyokká tóttek vala.a'Gapitőliömban meg-gál- ' 
iottaés goritőtta vólna, ugy hagyitsatik egy kővel, 
hogy ottan iSrnyü halállal meg-hal. Ezlótt-̂  
j 14? egtendóben. E' Lucius hólta után , az uj 
Pápa válafatáfakor a' Romai Tanács és Nép neiru 
léfzen jeleri 5 mivel Lucius Pápa mind a'Tanácsot, 
miod az egéfz Római népet áto{? alá rekegtette va-
la, és még az átok alól fel nem fzabadultak vala; 
mely dolog az mán-is fzokásban méne, s6t idő jár* 
iában még a' Cleruft-is a' Pápa válaétisából ki re-
feeSték, és Ciak a' Cardinálok fcoporiták a' Pápa vár 
Jagtáfa jutát, magoknak. Látod hogy jó bé a? 

Pápa, |1/4.egcsndőb^ 



- - -—rr t - - hogy Pápá, 
vá tétetik, a ionnal a Romaiak hozzá mennek , a-zon kérvén őtet, hogy a' §epatu$, azaz, Tanács 
válafztáfa jufsat, hatalmát, a' régi fzokás ízerinr* 
adná vifzfza ô kwk. Fel csattan rajta a' Pápa , 
cs nem hogy vifzfza adná, :6c mindgyárt átok alá 

a'Város igazgatáfa 6 nékie adattatott. Amaz 
nagy emlekezetü vitéz Friderik CsáSárnak, ki a' 
Pápák tel'fuyalkpdságának nagy pSrőlye valsp, 
mennyi baja vala ez Hadrián Pápával / Egykor a' 
Pápa a' lpvárpl le-fzálván, a' Csafeár a' bal kengye-
lét fogja-meg, m?llyen a' Pipa meg-indylván fed-
di a' Csiiárt, hogy mjeít nem a' jobb kengyelé̂ , 
hanem a' balt fogta vólna meg ? Melyre a' Cs4-
fár azt telelj, hogy ó nem fzskott a féle tifijbez. 
Ezen Csáfzár vajpbaa nehezen tekeré ki o' Pápa* 

Vedd efzcdben ember e' hapifiág titkát minc, 
t'Sátány lelki konkolyát, hogy ment elp : Regen 
a' Csáfzárok a" Papok kezéből csak azért véfzik va-
la-el a' koronát/hogy lenne bizonyságul, hogy,Sk 
kereftyén és nem pogány Csafárok volnának, nem 
pedig azért, hogy azzal adatnék nékik Csáízári 
hatalom, a'mint vélekedik vala e' Római Pápâ , 
és ma-isállattyák a' Pápátok. Mert elsöben-is El-
só Leo Nap-keleti Csáfzár cselekedé ezt efz-
tendőben. Ki-is nem a' Római Pápám!, baotmu 
a* Conftancinápolyi Pátriárkám! vévé-cla' koro-
nát. &2aíodii lén Valerius n̂â â us Napkeleti 





XIV. R E S Zi 9f7 lótte való Lotharius Ciáiárnak kepét, a' mellyet 6° 

íóllye. E' Pápa az 6 Pápaságinak tellyes idejér* 
csak Wilhtlmui Siculuíok Királlyá ki Apuliát ela 
foglalá elleti való hadakozásában töltései. A" 
mely várofok Fridericus Csáíártul el-pártoltak c* 
ellene őfzv« esk&ttenek vala , ez Adrián Pápa ma-
gát e' Cságár ellen azokhoz adá. Sót egykor egy 
gyilkoft ugyan reá-i» kSgórüle ét fel-últete, hogy 
udvari bolondnak fzine alatt •' Friderik Barbarof-
fanevfi vitéz Cságárt óllye-meg; végbenis vifzi 
vala ám a' Pápa kívánságát, ha a' C ságáraz ablakon 
gzott el-folyóvizben ki nem fzókik vala. Máfz-
Izor ifmét ezen Pápa egy Atabiabéli embert izege-
ze néki, hogy a' Ctágár kóntósét olly méreggel a" 
ínelycsaka* meg-illete'iéveHs a' Cságárt meg-61-
né, meg-vegtegetné § de Iften e' latorságot-is csu-
dálatosképpen ki-nyilatkoztató, ki miatt az Arabf-
nak az akafztófa lón koporsója. Végre a' bölcs i- j 
telető Iften, e' telhetetlen i'kiráíyi vért fzocpjuho-
zó Adrián Pápa torkát, egy legyecske által rólté é« 
dugá-bé; mely a' Pápa fzájában bé-repülvén femm* 

meg kelle füladni miatta. Adrián Pápa meg-hal és 
Ül Sándor Pápa válafitatik helyében. E* miatt fem 
nyughatik Friderik Barbaroffa Cságár j meftó el-
lene egéfz Olafz Órfzágot fel indittya es a' párt ö-
téfre s' tüile való el-fzakadáfra kilzteti; minek oka-
jért kéngerittetik Friderik Rómában menni. Meg-
véven e' CsMt Rómát és azt el-foglaván, a' Pápa-
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iát, jó cűigá vifeiéséc Csudálván, Jemfalemeta'éenC 
kerefztel edgyöitFrideriknck vifzfza adgya, és ve* 
le tiz eétendeig való frigyet, békafségct téfzeaJ 
Kapván ez alkalmatofságon a' Pápa, a' Csáfzárt_j 
hogy az ellenséggel frigyet kótótt> éretteki-átkoz* 
za ; Haza menvén a' Csáfzár ez átok alól való 
felszabadulásért két millió pénzt ád e* Pápának* 
de még ezzel fem talállya kedvét e'mérges ember-
nek; mivel midón e' csáfzár a' Pápa lábát akarná-
mcg-csókölni, a' le hajtásban ajakával a'Pápa tér& 
dét érni meg-talállya, mellyen meg-indulván a* 
Pápa Henriket a' Csáfzár édes fiát édes A ttya elleö 
ráaiafZtya: de az ütközeten az Attya a' fián erőiu 
véfzen, és ótet meg-fogja $' tömlSczben vetteti* 
Midén harmadfioris e' telhetetlen Pápa Frideriket 
ki átkozná, a' Pápának illyen fzókkal ira vifzfzá : 

Roma diü ti t übans variis efroribüs a&a 

í rí pá°t ki a'. MecHólanombéliekaetjó' akuáj^l 
néki pedig mindenha ellensége vala, oly nagy in* 
légre juftattya, hogy e'9-dik Gergely pápának a4 

jjroceífiókon mezit láb kelle a' Péter és Pál fejei: 
íjiéllyel hordozni. A zonban e' pápa más meftersé 
getgondol-kij lefeikedvén a' Csáfzár élete utáru * 
azon vagyon mint fogyathatná azt el. Végre egy 

ki azelőtt a'Csáöárimélósagnak nagy óltalmazója 









I.keket magával edgyfitt a' geheijnában le-tafzit-ij. 
Philepet a' Galliai Királyt ki-átkozá, és annak ma-
radékát negyed íziglen az Eccléfiából ki- tiltá. A* 
Gibellinufokat» kik Oiafz orfzágban a'Csáízárok 
méltóságát a' Gu&lfufok ellen oltalmazzák vaku, 
fokképpen üldózé. Ezeknek Puíp&kje Porcheius 
Spinda, Vorágő Jakab után valaíztatik Erfekség-
re, ét hogy a' Pápátul tifztiben confirmáitatnék 
Romában mégyen, az napon a" mellyen a' homlo-
kok hamuval fzoktak meg-bélyegeztetai; a' tóbbi 
kózótt Porchetuf-ií a' Pápa lábai eleiben , hadd a& 

Er feket ugy üti véle arci dl, hogy a' ízeme-ii meg-
telik hamuval, illyen fzókat vetvén utánna. £«» 
UkfZÚl-rrteg róla, hagy Gibeüintu vagy és a! tébűi-> 
heUintífekl&l edgyütt néked-ú hamuvá keU válnod. 
Ezen Pápa 1300 efztendőben Boldog A66ony ha-
vában, a* hónak cs Innepnek első napján Pápai 614 
tózetben méne-bé az itteni fzolgálatra, bárfony-
ban és felyemben öltözvén, és arannyal s' gyön-
gyökkel magát meg-ékefittetvin. Mái nap pedig 
Csáfzári ékefségekkel meg-ékefittetvén, pánezélt, 
Cíáízáti koronát fejébén vévén éi.vifeivén,és két_, 

lyen pcoclamatioval mucatá-meg magát .• Ihonitt 
két fegyver, ihrnitt kft fegyver. A' hol lelki és vilá-s 
gi uraságát akaráe' két fegyverrel példázhatni. &, 
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\ és ötet minden igaz ok nél-

fcul raeg-ragadtattya és erós őrizet alatt a' tóm-
lSczben vetteti, a' hol fzegény Creleftinus bánat-
tyában ám meg-hala. Meg-bala Bomfaciuf U mint 
' " ' ibiteus efztend&ből 

lilep a* Galliai Király, a' véle való koczódáft 
meg-unván .alattomban egy Guilieimus Nogare*-

'tius hü emberét, reá küldi e' Pápára, ki e' Pápát A-
nagniában meg-j-agadgya, a'Franciai Király fzéki 
eleiben czitállya, nyakánál fogva vondozza és hogy 
" ie akarna állani vas keíztyüjével ar- ' —~ 

. Moa fortén 
Fafcicul. teroporum, Ennek halála alfealmatofsá-
gával a' meg-nevezett helyen igy fzóll Platina: Igy 
hal pedig meg ama' Bonifacius , *' ki a' csáfzároknak» 
királyoknak, fejedelmeknek, nemzeteknek és népebek 
inkáb félelmet akar vak, looj>y fem mint vaUáfi, elmé-
jében 'önteni í és a'kf «Z<> elméje akar attya/zerént 
azon igyekeztkvala, bogy oifzagokat ofúogaffbnés 4 
vegyen , az. embereket el-kergetheffe és tetfzéfefzerim 
•Vifzfza ribejje, áminden felöl gyúlt és gyűtott aranjaSt: 
jobban begy fem mint k$-mondhatnók feomwkozván, 

A'XlV-dik fzázban i goj. V-dik Kelemen P&í 
paaacyira mcneela'dologban»hogy wgyw,#' ho*, 
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zája való esküvőben formulát ira «' Csáfzirnalc, 
»' mellyet mégma-is a' Rápameg-kiváo a Csáfiár. 
tul ;a'melly'igy vala; Ego RonMnoruin Rex , 
jam futurus Imperátor, sorain Deo & B. Petro, ju-
tó mefore protect n'eta Romani Pontificis &Ro„ 
mana Ecclt&í cjuám diu vixeró; ita me Dras ad» 

rálf, ki mát Romai Csáfz'írrd lifijk., Jjhn h titdog 
liter tlílt tskifiimaion, <M»W$«4My 
- « " t tmti EctUfMt mind addig 

vak Henricus Septimuí -

orbis terrarum, fervo favorum príftare homagi-
um. Az az, CwM dolog «, hogj ffSld ktttks'F 
„ w 
V»m. V-dik Kelemen Pápa meg-hal, i, u-dik 
János válafeatik helyében, Ez hogy az 6 Pápai ha-
(almát a*®órAgókrerii ki.terjefzfze valóban vala 
rajta; de feerit-netn teheti, sót illyen feleletet vóa 
a' G6rígSktfil. Polémia ma circa tuoj fubdiíos 
lumma Gr, sas faftum rulírarc nolumui, avaritiam 
tujta explere non poffijmm, Piabolas verő re-
miim, quiaDotninusnobil̂ utn. klil, Attht-
talmté a' te alatti valókon ám légjen igen nagy, mi 
<i< te kevélységedet el-fienvedui nem aUrjuk. a'te 



'XLV. R E $ 2. 96f ordog pedig tt veled, mert az. Ur mi velünk. 
Tovább mégyen <?' Jáuot Pápa; mert̂  

2J?o eteíeadóbeti Ludovicus B*varus nevfi Csá-
feár ellen edi&umoi: prorouígü, és, Eqcléíiáoként 
jnindenött meg-hadgya, hogy minden idoep ua-. 
pon és Vafárnapon az 6 Excommunicatioja a' kóf-
ség előtt el-ojvaftáfsék. Minek-okáért tudóvá 
OU a'-nagy rendek tanácsából e' Jánefl a' Pápaság, 
ból le-vetteti, máftVákfztatvin helyében. Bez-
zeg hafznála ennek a' Pápaság: meri hólta után-, 
ótvea nyólcz millió pénze marada, a' mennyi 6 e* 
l&cte ez ideig csak egy Pápának fem vala. A' Gak 
Jiai Krónikák azt tartyák, a' rrint Stratemannus ir-
ja, hogy parola* puteher F raocsai Király Filepnek 
fia, engédte-.meg legelsőben minden Királyok előtt 
e' Jinofíjak, az Ecclefiai jóknak dézmáját Gallián -
ban, 6 hogy e* nagy préda, a' kettő kőz,őrt, ugy-
saint,a' Király éi pápa kőzőis ofztatort vólna el. 
A'pipa pedig ezt azért follicitá.lta, hogy leoníu 
pénze a' Csáfiár ejlen való, hadakozására. VI-dik 
Kelemen Papa, 1.341 efztendőben üle-bé a' Pápás 
fiékben. Valóban nagy baja vala ezzel, Ludovi-
cus Bavarus Romai Qsáízárnak i mert ez, a' jám-
bor Csáfzárt, Eretneknek, Schifraaticufnak, fzaka-
dáft csbálóoak, kiáltás A' honnét a'Csáízást aá 
Eccléfiából ki-is átkozá, és a' Fejedelmeket arra-, 
aógatá hogy. helyette más Csáfzáct válaíztanáoak. 
Innét imperii Turbónak neveztetik. Hatodik 
InBocentiusPápa foglatá-ei I JJX efzrendóbeâ . 
Keiemcnhólta utáo a'fzéker, Ez amaz igazlelk& 



ki elébbi ióigvekezeti fzerintV fzakadáftorvofol-
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Pápa nagy ellensége vala a' világofságnak;, mert 
egy jó lelkű Thamás nevű Gailuft, mivel hogy azt 
tanítaná és állatná, hogy az utálatofság el-kozdód. 

" iában, meg-ragadtata, és irtózáfra méltó 
s égetéflel ölé-raeg. V-dik vagy néme|. 
:6nt Vl-dik Miklós Pápa 14.47 eítendó-

tio, fa me Deujadjuvec & far 
A'í az, £» Ftidmk R*mm*k Kiraujt,« Urjtgciíti-
miil már ez. min ImfcraUr: fagadam ísigirim. 
Mi etiúfzSm ifimre is funt Píltrn: hogy mez útin 
takirgsija ís éltálmáiíj* léfvk»' nftjmA^és i' finl 

tifitlfíígéi ís jn/ídt iri&évi a' me^njibtn iften rt.ife-
tit, U0figéllpni>i£met alltat, il«Ifién fzm 

Pius tíecundui pipa, ki az elótt $neas Sylviuf-
nak hivatik vala i+jSefztendóbenlépék bé a'Pá-
paiágban. Ez Pápaiága elótt nagy oltalmazó)!-. 
t.U a' Pápa ellen V Csáflárnak, de hogy »' »ápáa 
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teftánfok békelttgt't oltalmazná iy j f eStendó tor-
gásábao j V-dik Pius pápa Erfébeth Agfionyt az 
Angliai Királynét, i fyoegtendőben proícnbálá, 
de ciak hijábaa lön muakája, mert fzándékabelé 
fiakada. Sixtus Quintus, Henriket a'Navarriai Ki-
rályt ésHcriket a* Coodseus Fejfedelmef átok alá re-
kegte 15 86. tájban. XIV- dik Gergely pipa i 
eStendöben közönséges hadat kiálra a'Gallufok 
ellen, és azoknak királlyát Henriket ki-átkozá: de 
a' Galluíok e' pápa átkát oktalan és goromba meny 
kőnek nevezek, a'Pápa diplomáját, főggó pecsétes 
levelét, a hóhérral megégettetek, és a* pápát közön-
séges békefség megzavarójának és Gallia orSág 
halálos meg-eskütt ellenségének kiáltáL 

A' XVII-dik leállómban, IÉOJT egtendóbea*; 
V-dik Pál Pápa öle-bé a' Izékben. Ez a* Velenczé-
feketátok alá rekegte'; mivel hogy azt végezték va-
la , hogy ez után Eccléfiák, kalaftromok és egyéb 
fieot épületek, a' Herczeg és Tanács tetfiéfe nélkfil 

le bonucook a'Clericufokra papi rendre, ne idege-
nednének által, és hogy a'lator Eccléfiai geraélyek 
a» Herczeg és Tanács itiltre és bönteréfe alol ne_, 
vétetnének-ki, hanem méltó böntetéíTel büntettec-
néoek-meg. Ez okáért mondom fzőrpyü átok; 
alá rekegte Pál Pápa a" Velenczéfeker. De ondón 
a' Velenc?éfek e' Pál oktalan menykövét femmibea ' 

óket ez átok alól a' Galliai Királynak kérésére, fel-
fiabadittya, cs a'Jéfuuákqak meg-paraficsollya-, 
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hogy azoknak tartományokból ki-mennyen 
Ionét még ma fem flabad né&ifc e' Velenczei (-

• Igy Hágtak Ská'pólczr 

jffogadás teteiben es esküv'esben vala 
sáfárkodáfiul 

VAllyon ai Apoftoloknak, vagy ab virágában 
lévő Eccléfiáknak Valajé arra hatalmok, hogf 

a4 fogadás tételekben és esküvéfekben fáfárkodgya* 
nak; avagy a' baráti ét apáciai életnek Gine alatta 
az Iften Gerinc való rendes bázafiágot el-bontyák 
valajé ? Igy cselekef nek ma a' pápáfok. Beüarra, 
in Barklajum cap. xi. igy §6111 Papa poteft di-
ípenfars in vótis & juramentis, qua Deüs ipfe jufík 
reddi, & quorüm folüdo eft de jure dívino. Áz, 
öz, A' Papa fáfárkodbatík a fogadás teteiben és tskú• ; 
toésben, d mehet ifttnbnmnmaga ptvamsolt, h»gf -
tneg-adgyá\y ís a? me tlpíek wtg-fiUtéfc ifteni hatt* 
lm fzerint vagyon. Igy máfódifc Gergely Pápa_i 
714 efitendc táján, Leo CsáSár alatta Valóit a' hie 
alól, mellyel a'CsáSárnak meg-eskuttek vala fek 
fiabaditá. Innét a' Conftántiai Conciliombatu 
1414 eitendö táján, alt végezik, hogy az Eretnek 
embernek tóit hitei nem keü meg-tdmni. Első Maxi* , 
öiiliin nevű Romai Cságár Mária nevfi felesége, , 
feólta után vévé magának feleségül Britanniai A*. 
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AZ9fertoriumt melyfelyem lepedő vagy abrofz. 
(i t) Fanon, amaz kópián függó, képekkel meg-irt, 
íelyemból való feftet záGló, mellyet a'profontióa 

. hordoznak. (13) NMCW, ama' veres gyapjúból 
csinált po£tó > mellyel a' lovakon a' nyerget fedik 
bé, a'mikor a' Pápa lovon jár. Láfd Oouphrius 
Cronikaját pag. 5 8. és 71. Ki tudná a' fok pápás 

tokkül5mbkúlórr.bfélekóntófi, (suklya.fatalp, 
L tt barifnyájt, gyöngyei rákpttpa• 

mit gerezna, és a* többi, a' mellyek a' mint Polydo-
—$ Virgilius a' fellytbb meg-emlitett helyen állat-
tya az utóibi Pápák í 
du9 Strabo penig aztauaetya, 

Z éke ís égre a'melyben c 
hogy a' fzeo 

fao kezdettek fel-hágni. Walafr. Strabo libr. dc_, 
reb. Écclefiaft.cap. 14. Újságok hát. 

A' mi a' Rosáriumot nézi. Ennek Domonkos 
Barát lön találója. Polydorus Virgilius de lovent. 
terűm, cap.p. libri quinti erról igy íóll : 

Casterütn ut rationemeum Deo habáré poffe-
mus, quotiesipfam Dominicam precém cum Ange-
licá falutatione recitaremút, eft modus orandi po-
ftremó inventus, per calculos, ut ita dicam, ligne-
os, quos vulgus modo preculas, modo Páter no-
fter, appellat. li numero quinquagiuta quíoqi 
itaordine fequuntur, utpoftdenos, finguli maju-
fculi affigantur Rio, funt «nim perforati, & quochi 
fuor, toties dominicam precemj quot illi toties An-



gelicam fal 

Íuccino, & corallio, fedtxauroargentoq;binc, 
fimq; (nulieribÖ3 iollar oroamemi, & bypocritís 
prajcípui lucolx bonitaiis ÍDflrumenti. Az az . 
Tavibbá hog ifi a, elit teki»teti)ik.ltbeft,i, 
mtnyifzer ti Uri imádságot « singytli ksfcémtel 
tdgyStt el mondanék vagyoti tatöfart talált mbdgy** 
\$nyirgéfnek,, f Ml csitult gilpbifódáiul, begyig -
A # * / * * * 
»iU rátér nojlerneki vigy Mi Atyánknak M«M, 
fztrim StvenSt lévén,rendre igy k$lómbbittttuk-t*eg, 
hogy mindéti tizedikgelléUficskft után egy egy ing ve-
MtiksZ'mábm, mert lyukífik, is a' mennyi{zárna-

Mnyifitr « ^ngytlikéfzónetet háretnfior 
fí.ámltlváu,kfllifslk.cl-mii»dtm, ItbinMfzorrívi-
Síúí föltárás kó'yvének nevezik. Emsek.tdálíjá- | 
naklemimoniatik^emete Péter, írtncit Nemzet, 

efzmdovel.axiz, tz.tmhnmmzetiJve[sígiliipim• j 
lüván, mintegy éztrk,iltms.venefaindíben, fient-



.tifatnlatlumva* llOtOlMm neiítlmtiíáfi-

visík, hogy túrniukftW, gyamábílis k'Urilbíl, U-
titrn míg czi/lbil ís »rmyHl-it csinálják «t. » « 

? ^W*4 ikefsiggjmíttt is hjpocri' 
tatoakf'Ms-^cijoiwkkttábWffmvMt&kír 

Meg-iehét, hogye' golyóbilokoak'vagy mond-
gyam olvafoköak erre a' végre elsS találója Wa-. 
Remete Péter. Az pjidejébeq, ct.S követségé-
nek, a' mellyet e'Péter Simonnak a'jéimálembéli 
Pátriirchának parancícdattyábul veit vala fel a.' 
Pápához, alkalmatoíságával. ttogy pedig ez ét-
kezdét dolog jobban folyhatni, Máíodik O " -
Pápa tetfzéfeis a* mi 

XI.Aon. 109?. Quodprobcfciret.„r„ ... 
queque ardua progreffura fosliciter, quibus B. Vi 
giais Maria faveret gratia, & aípirarer auxiliucr 
ad quod promereodum ídem.Chrifti Vicarius, Cls 
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könyvct-is, *' Mária jelentéséből irá, és (erény pré-
dikál.láfa által arra mcne, hogy nagy örömmel, a* 
lok kuíómb külőmbféle csudák után, azt a népek 
bé-vennék. Így irja ezt le Ötödik Pius Pápa az& 
Bullájában: Beatus Dominicus Spiriru Sán&o 
( ut pié creditur ) affiatus, occafione, quo Albigen-
fium haerefis, per partes Galíiarum & Itália: raiferé 
graíTabatur, & iám multos excatcaverat fseculares; 
ut in Domioi Sacerdotes&Clericos feveriffimfcfu-

gloriofevirginis Mari®, Alma;Dei genetricis re-
fpiciens: adnodumfaciletn & omnibus pervium, 
& ad modum pium orandi & precandi Deüm, Ro-
farium léu pfalteriutn ejufdera beata: virginis run-
cupatum, quo eadem beatiífima virgo, lalutationo 
Augelicá centies & quinquagiesad numérum Da-
vidici pfalterii repetita, & oratione dominicá ad 
quamlibet decimam , cum certis medi tation ibus, 
totam D. N. Jefu Chrifti vitám demonftranti-
bus interpofita venerarur, Excegiuvit & Excogit4, 
tum per ían&a: Romanas Eccltfi* partes propaga-

datam Roma: Ann, i $$6.10. Septembr. Pontif. 
Ííii anno quarto. Az az. Sóldog Domonkos meg' 
illettetvén Szent Lélekfúl, ( a' mint ezt a' bivek 
gftffen hifik) az alktlmatofsággal, a'meüyelaz Mbi-
genfe/ek. eretneksége, Gattiában és OU$ Orfíág rémei-
ben, vefzettül tolvajkodik valá» és oly fok. ki*l'$ ember 
reket meg vakított vala, bogj az Ur Papiam éi Cleri-
ittfikfin.P4pirenden kegyetlenül dübSskidnéneky ff.h 
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emelvén az égben fzemeit, és a' meg-dl 
Mariának Jfttn fzent árnyának am< 

és//lenhez, való imádság és kér ét módjára, a' Rofario-
. mot vagy azon UUog fáz folt áros {ópyv(t, a' mint 

neveztetik, *' mellyel az,on boldog fzúzaz Angyali k'o-
fíónetnek (záz és ctvenfiera' Dátid folt ára fzáma 

. fzerint valé el mondásával , és az Uri imádságnak 
mindenik tizedre, bizonyos elmélkeJéJfel, a'mByek a' 
mi Urunk. Jéfus chriflus egéfz. életét mulattiák \ köz-
ben vetésével, t ifiteltetik, Ki gondolta és ki-gon-
dolvkn a'fzent Rómái Eccléjia réfzein ki terjef tette, 

A' mit Remete Péter felől Polydorus Virgiliuf-
ból mondék, azt AÍphonfusíernandesPlácentinus 

pradicatoriae faínilisc, adannum m j . Mind a-
zon által hogy az, az ó pomonko fsának ki gondo-
lásával ellenkezni ne láttatnék, jgy.békelteti ó§ve 
az Autborokat. \Á Roftriomróí (igy fzoll>"két-
kíppen fzólhatnU Uno modo ut eft Oratórium 
per calculorum fupputationem Ali'er ut eft De-
vorio cuítuíB virginis Maria?, Compltétens potil- -
firaa vicae & mortis filii Dei & ipfius Matris myfte-
ria. Primo modoaccipientcs Rofarium, faten. 
dum, Petrum Ereroitam illőd adinvenifle, 6c per 
calculos filo introdu&os orare decuifle. Secundo 
vcrö.moáo, ut Rofajrium centum & quin<juaginra_# 
faíurarionű Angelicarum, & íj orationis Domioicae 
Tepetitionibus conftat, á B. Patre Dominico, Bea-
tíffiaiaDeiGenetriceinfpirante& honante infti-





xtrn. assz: 
tutumfuir. Azaz. Egykippe*. a'menyiben Sge-
lyébifok pámltláfaátitl vaií kintiról móigya\Jiás-
képpen. i menyiben, tfUUog'Szúi Marit nfzteleti. 
uek áhitttofsága, *' mely bc-foglattyttz. iften fiának 
ís tmtk Arnyának Hete cs bajáltflíí titkait. El-
ső miden vivén a' Ttofartomot, meg kfU valani, begy 
azt Remete liter ttlálta, ísczérnabanmnt golyíU-

. fikáltalóttmtotta fzcrim'imádk'Zni. De más 
midőn, t' menyiben a' Rofamm fiai, ís ötven, jln-
gyalikéfzóiseinekés tizenöt Mi jityánknak Vagy Uri 
imádságmlí el mondásaiul*!Boldog Dommipt ; 
Atyáiul tí iften boldogságosAmyánakihlísétm ís in- . 
tísebúl rendeltetett, vélt. 

A' Pápa azt mondgya, hogy «' Rofarioraot Do-
monkoi gondolta-ki; a' Domonkos életérül irók 
pedig azt állattyák, hpgy a' boldog Mária jelenteti 
te ezt ki, in vifione,in quí illi apparuit, mutlp Ip® r 
dore & glória circumdata. Iderii qui lúgra. Az 
az: Látásban a• mely néki meg jelent, nagy fíny ifsíg-
gtlís diciófséggel kfltnyi'l vétetvén. Alkalmatok 
ságár-is ki-adgyák, ugyan ott. Quod' Albigen-
íes hxretici blalpheroo ore ejui integritateía & pu-

rabant, cum per fum-

velai MUgenfes Eretnekek káromkodó fzijjal tnmk 
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quaecutiq; de Maria & ejus Rofario aonuaciavít, 

incrédulitatis Peccáto imminereruinam &calami-

1 xij. Az az, Haüyátok meg (igy lóinak oála az 
ótáó%hk) ti Kerefztyéne\, ama' Vemonkos a' mi ke-
gyet len és telhetetlen ellenségünk és üldözőnk, vala-
tnellyeket hirdetett Máriáról és annak RofarmmaroU 
mind azokig*Zak, és tuág^átok-meg, hogi ti reátok a' 
ti hibetetlenségtek vétkéjért nagy romlás és nyomorú-
ság kivetkezik; hanemha elsőben az ó befcédit és mon-
dafit el-hifiitek- Hlyen vallás tételre kéngeritc 
Domonkos az őrdőgőker, a' kft arroH? valláft tő-
nek i hogy jóllehet fok Papok vqlnának 6 nállok 
pofcolban a' kiket kínoznának, fed nullos ex ordi-
ne Dominiciőt Ffancifci; az az, De egy fem Vólrta 
4Í Domonkos és Ferencz rendi kozzül. 

Es midőn ókét Domonkos tovább gyótrené, 
. hogy tennének valláft róla. Quis eíFet fan&u$ 
in ccelo, quem ipfi maximé formidareot ? Nec 
reffondtre yeüent, Domiaicus fsn&am Virgineirú 
interpullabar, per virtutem farn̂ i Rofarii, ut eos 

fubiíóapparuerunt plufquata centuoi Angeli, ár-
mis auratis fucciodi, inq; ebrum medio gloriofif-
^-aVirgo Mater, quacvirgá aureá, quam mi 



coelodefcondilli.ut u ... 
te, qua: iríferoum evacuaa, & pro peccatoril 
quam potens advocata intcrctdis, 6 via coe 
fitna £c tecuriffiroa, csgimur fine morá tóti 

kirí *• (teiit Szüzet, hogy kéiifieritení ik.it igatt 
mondmi. tl-régeznén ií kinjlérgéSi, azonnal meg-
jelenékt&bfzáz Angiinál, kik aranyttifegyveihen V4-
lánAfeUlúm « Kikkkiti kÓZÍpien * dicsbfsé* 
gttsiui Anjá, kiaimaji veftfzivel,meü-jet kezé-
ben urt vált,«IrdéngSIl mtg-iité, <t kit tizenötezer 
SrdSgőlífogUltak.VAU-il,ésparinc,méki,hogymc,t-
dxnaigAtat mind alök.fil°h falimeltjcketkérdene 

Www . 
Oh mi ellenségünk, 'h mi kárhóitatínk. éh mi meg-
faégyenitiuV Miért fzáilóttál-le az. égből,hogy min-
k/t itt kínoznál > Mo/l te áltihd, ki«' poklot mcg-
éltjjited, éia'lÚKÓíóktYt mint hdthití [íé[ziUÍ! efe-
dtítl, oh Ígnekbizonyot és bátorságos uttyt, kénfct-

W; 
Itt kezdi ofetin 6lö-fzámíálni miket (iólíöttaíc 

légyen az ördögök a'bóldogfzúz Mária hatatalmí- | 
rul, i,' többi kőzött igy feóTt. Magis iptam refor-
tnidamui, quam ornntiparadiíicives, neque quic-
quamcontra fideles ejusfervöt, poffiimus praiva-
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XLV11. RÍSZ. 99t GtkSznck itt egymásban a' Mária tifztelói. Mert 
némellyek a'Domoakos rendin valók k&zzül a* 
mint meg-hallók azt állattyák, hogy e' Rofariom_* 
vagy Mária pfalterioma (@l táros könyve Domon-
kosnak az Aibigenfefek alkaltnatofságával a' mi-
kor immár Tholofsának réfxeiben prédikálna je-
lentetett-meg« De Alanu; de Rupe e' Rolariom-
meg'ujjitó ja, másképpen beízélli e' tárfaságerede-
'*'• ^ ad íponfum Domini-

n auípicatus fuiffet inftitui 
fed adhuc fub regula Augu-

part. x.cap. 17. Azaz. Jí" Máriának jelentésé' 
Hlazo vő legény éhez. Domonkosba., midőn míg el 
mm kfidette volna a' Fredikátori rcndxek.fzerz.etcr, 
hanem mig Agofton regulája alatt regulát fapsagba% 
élne. Nem az Aibigenfefek alkalmatosságával hát, 
hanem a' Saracenus tengeri tolvajokéval, kiknek 
fogságába efett vala Copoftella táján lón ez. A' kik 
ffiid&a felette igen el-kinzották volna Domonkoft, 
és ofztán hajó tóréft fzenvedtek vólna, egyebek 
miod el-hadgyák magokat, de Domonkos Máriái 
hivja fegitségúl és amazokat nyavalyáinkat inti, 
hogy azoüyan dologban a' melyrilnintsfemmi remén-
segs kőnyőrgenének. az irgalmas meg-urio Jéfufnak és 
védelmező Máriának. Ottan meg-jelenék Mária 
az bVo legtnnyének. és igy fzóllitá-meg ötét: Eja_, 
Dominice fpelicirer, cerraviriliter. Azaz. No/za 
hozná Domonkos boldogul, harctól? férfiúi médon. Es 
foabadságot ad» a* tengeri tolvajoknak, hogy vá-



hf/.fxanak benne; VnyR hcgyirókkf cl-vtfi.fz.c-
mk> vagyazhosyaz Sfiltms (kp* vcyi^kc. A' 

lnek volna; meg-ciendefedve'n a1 tenger, ésy foltá-
roi könyvnek erejét raeg-ifmérvén azon tárlaság-
ban ítdik magoltat, és ottan a' Mária igy (iólliti-, 
megökcr. Fortiinatiinfórtünio hoc viri.' Fidi-

qns me Mariam: fic, pietai vimilqűe viri merttur. 
Sic fcrvo qűos fub plalteriimti figna recipio. U-

inis dthnivilfe, qua! üt fan 

z. Efiincscticmig által filmesít firfiak.! Biz.-
fak., « in Dmnkffamai bjottátok, haUymkcn-
tmct. lmiaíigfikmmkpflül tamüji,ok.-mcg V 
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jele alá véfzch— Azonnal haűaték a óriltf{n,\ 
orditáfók,kik ezt kiáltyák vala, jaj, juj, jaj né-
künk ! E' Vemmé" minket meg-erótc/enit íshüba-
tatlanképpen megöl.. Jaj\ a'mi pridánkat hergáfz-
fzi. a'mirakjíinkátftlildonxjll *\ mi foglyainkat fa-
b;.cioffiv.í téjii, ti minket IV! minket az ó {oltára kftt-
tíófícrfiámat a vít;« az, minkcl ideghíl elindít kor-
bácsokat ofteroz, is mcg kfáaín lentiünket emnket 
el'VÍfzi: ésmmket mcg-kStSuctteket mefzfze iza' 
pokolban. pjrtékimK'- 'Mbctt mittigyilt»' 
(oitáros könyv Királynéja cl ctm tárftság fatronája, 
ezent bizonyos tóvcnjckjttlmeg-batátKZa,!*' mcllye-
kft *' mint hogy megakart erlfftteni,cs mindmháiví 
tenniV igf almokat ti fztat Domonko{nak.megjeUnt- ' 

Málutt azon könyvnek harmadik réfzében azt-
befzéüi, hogy £ Máriajelcntísébíil még mikpr esdi^ 
mint egy tiz efztendbs volna t'föltárni kfnyvetmm-
ienkormagávMordozfa,ísimádk}zmt,aíutánhogj 
vaftagodott idejére nézve, ís *• {zent Agofion regu-
lás dtfiiplinája, fenyítéke által tbkíUetefscgre ment, 
mindennap három hárem p{altersontekft. egycbJSáksc-
get dolgai kivúl vaU órákon ficntclt Iflcmck •• ét oly 
nagybírátságbancjtettemagáta'CíriSiufiit ís Ma-
riával, hogy azoktttl mind más I/lcni dolgok, mind pe-
dig c'folt áros könyv titkjtinak hév jelent isit és látását 
vóttetitkon. &(. 

A' többi kőzött igen jeleséi c<ufos dolgot beSell 
edgyet; hogy tudniillik,mikor Tnolofli mellette, 
egy néminemű barlangban vólna,ésou a' Xbolof-
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fabéliek bűnökért magát Domookos annyira oíb» 
rozná, hogy ott vérben kópölfidve és keverve lej 
efnék, azonnal meg-jelent néki e" hatalmas Király-
né, és őtet tekintetivei reá léhellésével, ésöleige-

» lésével mint egy meg-holtat fti-Jerkenrette, Ef 
hogy más három fzőzek-is hafonló tekintetlek 
vóltanak vélle hafonló öltözetben. W llyefc 
közzul mindenikét ötven ötven fzüz fzólgálóki-
gen felségefekés fegy verekre-nézve minden embe-
rek felett tekinteteffek álíyák vala kőről. Ezt lát-
ván Domonkos, ( azt mondgya ) hogy ö el-rémölt 
és el-bámult. Kit a* fzent Anya így Izoilitot-meg: 
Dominice, fUi & fponfe intimé, quia adverfus ini-
inicos fiöei iofpirante Jelű, mĉ us opituláce dt pu« 
gnafti fortiter, ecce tibiipfaquaminvoeas, adium 
auxilio. Azaz. Domonkos, fiaitiésltg belsőbb vő-
legényem, mivel a' bitne^eSertségi elleti JJefxs iblésí- . 
biil is AZ. én[egitsigmbőltroffen barczoítál, mi én a' 
\it tefegitségűl biv/Zi \elen vagpk a' te fegitéftdre. 

Domonkoft mint egy fél raeg-hóltat a' földről fel-
emelik, és a' Mária ölebenállattyák. Kit a'Mária, 
in virgineos acceptutn amplexus OSCULO FlXO 
D13SVAVIAVIT, & apettis caftiffimi peAori, 
uberibui LAGTE SUO potavir, integreque reftiru • , 
it. Az az, AZ éfzfc kebelében vévén, és meg-csikol-
gAtván ápolgat á, és meg nyitván az f/zúz melly éne^ 
tmlőit, MAGA TEJEKEL meg-fiopatá és eleb- • 
beni áüapottyában heljhezteté. A' három Király- • 
nck Mária magyarázattya fzerint azt mondgya.., 



SSHí 
msmm 



r 

^ • S S E S s s S 

IfltfSa 
s x s s í B S s s a s T K s : 

gondolkozáfok forganáoak clméjíbeo. Azonnal 

S S f ' S S 



Xivu. unsz. 997, 
váocrleg 5teté>ik8lzóotvén. Az urán igy fzóll. 
IJa!t multa divina colloquia, Virgo hete fuo putif-
fimo'lsttbslia Daemonum vulnera plurima perfudir, 
& mox integerrimfc perfanavit. Simul hucc fa-
mulurn fuuro, Domino lelii Chrifto praelenfe.,, 
multifqi fan&is circumfificntibus SIBI DESPON-
SAVIT, addidMi ei ANNULUM Virgimtatis 
fua:, Virgineii de CRINIBUS concioDe fsítura. 
Pari modo fimul injeflam ei coílo luípendit C A* 
TENA M ex erinibus virgineii contextam, in qua 
imént centúm & quinquaginta lapides pretiofj, ac 

. quindecim, juxia numerum Piaiterii fui. Pofiha:c 
ivaviffima Domina OSCULllM eiimprcííit.1 do 
dit feubera fugenda virginea, de quibu; SUGENS 
AVIDE, videbatur fibí cuociis in membris ac po-
tentii irrigari & transferri ad raleftia. Et ftepiüs 

tiain laflationis. ^Azaz, Sík &'»'! fafcilS"'í'k. 
tttán, a' Szűz « • tifztáságos tejével, 4Z SrMgékiU 
ujtt ejtett [otyalílos febtit meg-óntlzi- ísuzmnd 
ífpm meg-gyégjitá. Egjfzerfmmd « é fioláit, 
« *#»m, és tf«\ k6r»,u MfzcvtekMtt »N-
No'N MAGINAK íERJSí EL JEDZE, és a' 
mellé níkiadáaiSfazefségenek GK ÎSJET, melly 
aiífzK HJJJBOL éieffencsMUmt, 
hk'pftn cpfurfnitsd tijtkáhm veti ésfigglfzté « i 
/ifc hijábíljiótt LANCZAT, JmcUybetviiMk. 
[iái és ítven drág* k?v'Ki " tizen St, az i/iltáws 
ké»yví»ek [zárni farát. Ez után e• g)imír£sign 
Ur Afifzm, étet MEG-CSOÍ.QL4: r.lkf »dyzi 
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JztfZ emlSjét-ühogj mtg-fiofni, Smeljbil o áhitatof-
fan (topván, ugf ietfzik vala néki, mintha minden U-
gaibítn és tehetségében meg-Sntőítetnékéi a' mennjti-
f{re által vitetnék. At utánü fotfzor a'fz&z Myt 
ezenfzoptatáfnak. gyeimét kgtloite 6 véle. 

Mi lehet ennél képtelenb dolog és nagyobgya-
lázattyára a< fzent Szűznek ? lené az alázatos gent 
Szüzet által változtattyák hijábanvalóságnak és di-
csőfségnek halványává, mint ha 6 igen kívánója., 
vólna az Ifteni tifzteletnefc. Újság ez a' fzent Iráí? 
ban. Micsoda ez, hogy a'boldogságos Szűz a* 
goromba Barátot magának vőlegényül el-válafz? 
fa j pompáíTan otet maginak férjül vegye: meg-
csokolgaffa, csécsit, erolSit, hogy meg.ízopja,n$-
kíadgya: maga hajából nyakban vetS lánczot és 
gyúrüt csináliyon és azt az 6 el-jedzett férjének ad, 
gya í Ezeknél képtelent* dolgot még a' Sidók fa? 

Érzette ez ámító Alánu*, hogy ez 6 képteleiu 
fabulájának nem minden ember ád hitelt, azért az 
8 Apológiájában cap. IO. igyekezí az ellenveté-
fekét el-hárítani. Míoekokáért két kérdéft téGen-
fel. (íj Miképpeníhattaa' Szűznekillydics&f-
séges tejet? Erre azt fejeli} hogy meglehetett? 
vagy az,, hogy d Szűznek valóságos tejet fapta*' 
Máriaemlo'jébül; vagy hogy valami bizonyos, [ágj, 
valóságos és tefti emlőt fz.erz.ett az idő per int a' ftopé 
Domonkos [tájában, Mellyik volt ezek koZZ»l, azt 
mondgya, hogy o nem tudgya: hanem tudgyaazt, 
k%i k ¥zéi*i> S# ti g 
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lajdonkdppen, hanem hafoqlatofság gerént es lelki 
értelemben ércse. Azért hallod világ hogy ezt 5 
tulajdonképpen és betfi fzerint érti, Ujsig hit ez, 
ét nem Apoftoli tudomány ! A' mint ez Alanus-
ból-is cneg-tetliiii. Alani Redivivi libri íupra cua-
tí cap.60. Ea nupér per revelatihnem Chrilti& Vír. . 
ginis Maria: filifle confirroata. Az az. Ez.ek.mitiAp i 
Chrifttuis Szfa Mátújelenle'slMliríffiitatek-nitg. 
A' hol annakfelette intett téfzen Alanuj hogy , 
ezt a' Chriftstjlíl ís Száz Máriától mitup ki jelente, 
tttt pfiltaiunut kivegyék.-, tnivel tlaz í nktmtjók. 
hfgy az, ízo\k*a aí UStycnfridikálttfsck, unitUf-
sík ÍS mindtoekt&l el monda/sík» minden gmufzíuk 
tl-háiitására,ísmindmimiikmig fzerzésíre, is ta-
von fzerint, e' világú kp&leki kávetkszbetí grno-
tafzoktllen, hd megnem lirtltk Annakokáért.ar^ 
mondgya, mindnyájan dicsiriítek őtet <t tit Mrú Bftl-
taitmUn, Tudniillik, ,1-mmdván titet.lt MM,in-
kát, ismmdcmkjtteUi adván Ave Mariát, ttmelíj 
légpnfzámfzermt/iáz iígtvin. 

Navartui ifmét igy fzóll. Licet a principio 
prsedicante Dominico& Fratrtbmejut, fuifflefervi-
dé acceprum, póftea tatnen tepidé coepit exerceri 
& ferfc omitti. Sed anno 1 \6o ipfa virgo fplen-
didiffiroa apparuit in Rupe Britanni* B. Alano, 
fratri ejufdem Qrdinis, & egregió Doáteri Öbi de-
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illád 4«noo otbetn adhortarttur. Et quia i non* 
defueruot, qui renovaliom itliuj NOVTINVEN-
T1 ORANDI detraherent, Dux Britannia: & Mar-
garéta ejui uxot aliiiji muiti lupplicáruiit obnixé 
Sixcum 4. ut ad gloria'm D«i ?c Virginis Matris, 
autbotjtate Apoílulíca illud approbaret: quod fa-
öuttí eft anno 1479. NavamMilcellaneafecun-
dadeinftitut Rofarii. Azaz, JMehet tleintenDi. 
Kimkoi élaz S attyafiai prédikálván, htvtn vettikj/'. 
Mária Rofariumát, miuiazmáltal 41 Mán Imk'dva 
kezé gyakoroltatni ístiakmm el hagyni, De ezer 
három fzáz ís hatvan ejztendólen maga a'fínjitflém 
Sziz meg-jelenék.*' Britanniai kSfziklán hóidig A la-
Mtfnéi azon minek attptfának (smintinikfjelst 
ilábiiattii dottoránaki igfurfinmimi mjtítet, 
begy nagy fzirgalmttofjággal él mind V 

jobban e' világot intené. El mvt\vilt*n*koll,<miü 
a-kik". UJJONNAN TAUALTKjmoXGES-
KEK megujiitáiát gyaláznák. a' Britanniai Herczeg 
ÍI az Sfeleiége Margit és máfokfokfn 'gexfiipplicár 

gyon foglalva. Mindazáltal Navji rrus a' megás 
t helyen azt mondgya, hogy a' Pápa ab' 
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a' Pfalteriomnak harmadik réfzérűl. ugy minr, 6t« 
ven A ve Máriárul é* a' fellyűl meg-irt mód fzerint 
a' melle adatott ót Miatyánk rul, De Bulla appro-
bationis futernfűtis de fyfario nunwpate, reoo-
vatz Colonix per fratres Ordiois ?rgdicatorunu, 
Bulla Sixti Quartiann. 14.76. die to Mártii Ponti-
ficatús fui anno ? igy fzóll: Omnibus & fingu-
lis ucriufque (exűs di&at fraternitaris confratribus, 
% fororibuí, in quio^ue prsecipuis B. Virginis fefti- . 
vitatibu*, Ícilicet, annunciationis, vifitationis, afr 

dies itxdulgeotiárum, in qualibet di&arym fefti vi-
tatum die, at̂ ue qiiotielcunqutper fe, vei per ali-
qra, Roíarium B, Virginis, quod quinquagintâ , 
Ave Maria ciim quioque Páter nofter contra lege-
tint feu legi feeersnt & c. mifeticorditer relasamus, 
Az az. Mindenek^ és edgyenként kinek kinti, * 
meg nevezet tárfasagnak mind két nemből állá. dttya* 
fiainak, is ninnyeinek* a' boldog fzüz Máriának ót 
kiváltképpen való iáxepén, ugy mint, Ki jelentéséneks 
Látogatásának., fel-yittttetésinek, /zületésének & 
tifztutasának idnepén, a' meg mvenett ldnepeknek 
mindemknapján, is vatamenyifur, vagy wagokyagy 

ven Ave Mmábtiih ellenben ót Mi Atyánkból áll el-
olvajsák. vagy olvaflattyák fzáz napokpn való bún bon 
íiánatat kónyórületeffen engedünk. Ezen Sixrus 
azon táríaságot az után meg-erSífité és fok indul-
gentiát ada mellé, a' mint a' Bullábul ki-ietfzik. 
$ullaSi»o Quariiana. 1478. Kai.Junii Pontif. . 





. f Góróg Ciáfzárhos illyen-
verfekkel kilde: a1 hol annak azon egy erőt tulaj-
donit a' Chriftus vérével, Ceremóniáié Román. 
Sacrar.lib. l.tit.7. 

Bullámul & munda cera, cum Chrifmatis uncia • 
Cooficiunt Agnum, quod munus do libi magnum 
Fonte wplut natum, per myftica figoificatum, 
Eulgura de furíum depellit, & ompemalignum, 
Pt ccatuto frangit, ut Chrifti fangvis, & angit. 
Pregnáns lérvatur, Gmul & partul libératur. 
Dona detert dignis, virtutem deftmit ignii, 
Portatui muadé de fluaibus eripit und®. 

A' mellyet igy fordíthatunk Magyarul: 
Sa l[imo«lolajat-tifz.UvÍ4ftfzel 

Ciinálly. a' UrÁyt 

Mint egy víziéi lőttet ,• tiukk»lj"k«t't-
El ÜZÍAZ igbule' viUimá[OHFIT. 
Minden gomfc hint mint (zmtiu Cbrifiús vére 
pl-tíríl,i'/m»gMtr<t ertje 
A' terhe: tft,(zQ»yi állatot meg tat}*, 
f4grfíerfimnáfcMé!bm-ismegfzahditly4. 

JT tiz«ek,el-romy4 ártalmas erejét, 
fl* tifztán hordozod, ki tagad légidet 
4»" Viehéjoibil 1' tsenáei pmm liftet. 

Ezen Verfeket fel-ralálod Frufms Andráfníl in 
í ne libr, Epigram, in H®reticos 



ls.inarl crucis, Jeíus, Ctirillus hlius, protcpl 
im noftrum de diabolicá poreflíite cripuit i fic 
tgni immacukti, virtutem il3f accipiant, qu< 
íecrandos offsrimus in confpc&u ííivinre maj 

fanílificali, EANDEM virtut' 

fpiruűi»Ut ilíos devotfefupír fi 
teroptftaseifdem pravalear, nulla adverfitaa Domi-
netur, nulla aura pefiíleni, nulla aeris corrupiio, 
oullufque morbui caducus, nulla maiis procellá , 

- - „ **entmihit f,»amti 
ártatlan bárány, a'tc Aprrnd forint,*'k'r'fzt ÍL-

- • a-yífi.'CbriHus, • • 

goin.k /"««« Mth U eUdbtn .• 
mtltíiMtfiíl iuig-ált4mi,meg-fzm*telM ísfunti 
>«»*»', bogya'ttUv áldáfiddal mcifantcUctvíti.., 
jiZON Ilit vigymk, minden (ribgi álnokság is fe* 



erSfiak.it ne vegyen. femmi h/dvetlen dolog rajtok ne 
tmHodpék, fimmi dógés fzeSi. fimmí levegóégtíli 
runlefíág, és femmi romlandó betegség, femmi tengeri 
bábemésfzélvéfz, femmitúzbéli gjuúdás, fem va-
lamibamifság. azokéii ne fUalkfJgyi^fe embererőf taj-
ték ne végien: a-fzálttet magzat«, arnyával edgyutt 
épségben meg tartafsck, a'teedgyetlen edff Szülötted-
nek efedizife által. &c. Végezetre utárina vetik; 
Jt Jífus Chriftus által,mintha csúfolnák & felségét, 
VéninbegHusLbefedezéfeáltal, azö viafz bárá-
nyok, azon egy er5t vegyenek b telíégével. 

De láffiik minemű ceremóniával vifzik végben, 
»' bálvány meg- fentelését, a' hol még az Uttol 6e-
reztetett Kerefztségnék fem kedveznek. Ugyan 

fas&c. Ugyanott. Et omnibus Baptizatis pet, 
Pontificem, vei per öjus pralatos, furgon: Pontifex 
fine mitra, dicitfupereoshas orationes. Ugyan, 
ott. O alnje Spiricus--<-qui in aquarum fubftantia— 
maxima Sacramenta conilituifti, que funt luo fla-
tulan&ficata, uj;imperantelavactifufceptione, 
Sanéhe Trinitatis nomine invocato, ómnia peCca-
tadiluunt. Qnafumus Domine, hi agni, íacra& 
perenni unda, balfamoqufe facri Cbrifmaiii perfu- , 
fi, tu illa bene * dicere &c. Az az, A' Komonyi-
kek.fTápábozborigyík.azJftenbárámyit, mellyeket 3 
*• fípap bé-mátl »• vízben, it n itt álló Papi Urak 
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íltalmegjeJzel, m/f máibíffm babor.ákiltal mtg-
teiízett gombokat f&jgefziettek nftkfkkm, az igéze-
teknek cl-háritására, (a' mint Varra tanittya) ezck-
nekcl-tbrlcsérp, i mint tSbleH fikbtn 'feli, tetfzett a" 
ijtlonit fzentségre változtatván, cfile finnt vii-
f&kí>lgombolt csináltatni, «' mellyek* Chrijfcjl 
példázó bárány képeivel mei-bílfegeztenín,,»Cbti-
jbfd/Ukwa: 6 b k p M 

Ezt és ehez hafonló több ceremóniákat a' Pogá-
nyoknak kSIzónnyenek tehát»' Pápái Atyafiak, és 
nem az Apoftoloknak, lem a' PropWtáknak. La 
a' Pogányok babonái fzokáfokbozílkalmaztatták 
ez Agnui Dcit, és arra gondolták-is ki. Ugyan 
ott Baronius Kardinál igy Izóll : Cordis imaginem 

tradit Macrobiui,Satur. lib. /. cap. 6, nofcerent 
/e efle homines. Cbriftiani vera Chrifti agniima-
gioo diícerent ejuieítemplo efle mites & humile; 
corde. Azaz. Súvnekjtfpit fzohtakvala «' p»-
gáhfek.ltgombokpn vijilni, £ mel} által, £ mint Ma-
cnhas áUattjx, ifmírtctncnek-meg, liogf &k emberek, 
C-/Í' f.etefajínckaz A'gnusDsinek, azaz,;Ö,briftut 
bárányának valóságot kepe által, tanulnának,ez S 
példájával, fcclidck.cs alázatosfznick lenni. je-

ceméllyében, mely I 



vetett bárány? Igazin alkalmaztathatni ide Chry-
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Un VAU áhmi jeUnéfik*' Utáfok és Álm 

Felelet. /. Vakmerőség Iftentülait kérni a' 
mellyet ő fellége nem ígért; és azt magával el hi-
tetni embernek, hogy az Ifteo a' mi befzédünfer̂ , 
és ujjainknak némely mozgására, bizonyos terem-
tett állatokra terméket felett való ajándékokig, 
a' mi lelkünk javára, idvefségére és teftünk egéísé-
gére ofjőn-kirba azt valami ígéret nem előzte-meg: 
de afféle Ígéretnek lohol az egéfz fzent Írásba a. 
még csak.árnyéka-is nincsen. Igen helyefen §011 
egy Pápás Do&or Auguftinus Hunnaem in axiora. 
ex t. *. Thocn. Quaeíl art. *. Uti rtbus ad 
eos tffe&usaflequendos, procreando9 vei praenua- . 
ciandos, quorum illa: res, nrqué caufa: funt, neqüé 

tionem, figna, fuperftitioíum eft & á religiooc, 
Chriftianá alienum. Az az. Elni a' dolgokkal» 
azoknak*' csekfdeteknekel-érésére. nemzésére,vagfe-
leve meg jelentésére, a'njeU/ek»ek,azok a' dolgok fe 
mm okai, fe ifttnnek avagy a' terméfzetnek renJeíéfc 
fzerint, nem rendes jelti, babonás és a' kerefztféni w/-
láfttil idegen dolog. 

(0 Az okok Durandufnál igen helytelenek,' 
Iftentelenek, sót e'rendelélnek vége tellyes ká-
rotnkodálíal. Soha ök azt nékünk meg nem pró-
bállyák, hogy ezt Elsó Sándor Romai Pafpők ren-
delte volna. A- levél a* mellyet ó reá kótnek, ál 
és hamis levél, melynek alkalmatófságával Bsllar-
sainus Jeíuita, mind ezek felóla' régi levtlekfc lóí, 
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régiek áldott vagy fent kenyerek paláftya alatt ht-
jában lappangtattyák ezt, mert ki-tetgika'vai fzeg 
a' fákbul. Mivel a' régiek az 6 áldott kenyerekről 
íbbaugynem fzóltak, mint maa'-Pipifták az &vék-
tól. Tudniillik. Pro aoimz ac íorporis falu te ̂  

dias,diftribui. Azaz, Ezofztog&ftatik 4'ttlekés 
teft idveftégéjért, egéfségéjért, mindén nf*valy*k$Í-
len és 4' mi eUenséginknek. minden utá»mk ltfelk£-
défeeBen. Újság hát ez érnem Apoftoli ludow 

Hol vóttcfc a* Hufvéti viafa gyertyát % Güilfc. 
flmus Bailiusjefuita, Summ. Contr. trsót. %. q. 17. 

Toletanum annocirciter 645 celebratura merni-
nir. Az az, A' Hufvéti vi*fz gyertyának meg-
menteié s ér úl a' Negyedik Toletomi Spiát, mely 04$ 
éfuendé táján ctlebráltatott emltkezik. P* mire 

Ugyanott igy feóll 

is fulgentií. A 
Jele a' dicsőséges ét halhatatlan áicsófség fttgárivd 
mindenfelől tűndiklé UrfeUtámadásánkk. Duran. 
dui Rational lib. ő. cap. 80. Affértutcertus, ia 
tjuo affigii ur tabula feu charta feripta, qus íigniii-
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quod Chriftus eft anmii antiquni. Scribitur annus 
ab origíne mundi, ad nocandun quod ipfe cd 
a & si. I a principio officii, totui in EccUfiídebet 
ignis extingvi, & novui de lapide percuffo cum., 
chalybe, vei ex cryftallo foli obje&o deber tlici & 
deíarmenrofoveri. Igoii vetus teterem figoifi-
cat legem, de lapideChriftonorusigniselicimr. 
A?, az. t ló-hoz*tHivU(*.iyirtyl, a'melóin táb-
la vagy irott papim raga/ztitik,, i mtlyjitkj itt ab-
Ut,mtlyrepiláfulezt inat Naiaretbéíi Jéfui&c. 
ji" táblára reá iratig dz Ur folyó efztindijl, az ő meg-
tejltl&lísével egybm , mini a' viafz gf Irtán az. azt 
jtiíi, hogy «' Chriflut 4' rigi US: Intik az tfattn-

nál illyen lelki jedzéfi a' viafz gyertyának találtat, 
nak-c? Nem fohul. Mellyik Evangclifta vagy 
mellyík A poftol adgya élőnkben a' Chrifim Tel-tá-
madáiát viaízgyertyában, mégpedig ollyanban , 
melynek minden efzteodi utollyán meg-kallefiék ' 
ujjittatni! Hifzem»' Cbriftut fel-támadott egy-
fiter, hogy foha tebbémeg ne halna ; de e' viafz-
gyértyameg-gyuitatik, hogy majd el-óltaliék: és 
XI efztendő végén helyében mái uj állattatii, él 
azóv gyertyából raj-viafz-zalés olajjal edgyútt ba-
rnái kenőcsináltatík. lljság hát ez! A,' 
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big'A « t'»»'k * hitnek bugásig*, A• GABO-
NA K csa'hin&kE L MEJE\ ISSTEK 
MEG TARTASSANAK, rhefzfze k"g""pn'k 
« ellenilg'1 [eregek, és « ellenségnek minden élálht-
dáfi, tóifstkh&l'0*-fmitfiíl^ebHÍtá sfzél-
vejiek és mUimafik.rubanafa,mlrtíkflitfenek-meg, 
ís nz malma menyiórgífek^ís (télnek fuvafi fiúntef-
(enekrmeg, t' ftélvefzeknek lelkei ís ni térten lívi ba-
talmafságok verettej[éne\ aifíUhin. EZBQ Duran-
dui alább ntim. í j . tovább igy fzóll: Caufa. 
quare Ecclefia videns concitari tempeftatem, cim-
patias pulíát, fcilicet, ut daimones tübas x ;er ni regi;, 
id eft, catnpanasaudientee, tefriti fugiaot, & á tem-
ptftatis concitationequiefeadt. Azaz, Ok*,mi-
ért harangozzon « Ecdifit, látván meg indulni £ 
fztivefzet, ez., tudniillik., hogxat.órdSgó\aí.Srók.ké-
>M királynak trombitáját, az az, harangokat halván, 
el-rettenvén el-fisjfanik, és *'fzélvéfzfel inditásá-
Mmeg fzínnyenelí Láíd Dür̂ ntiuli ii de ritib, 

Ecclef. libr, i. cap. 11, Újság ez.' 

XLlX. R E S Z. 
A' Jzüx, MárU titulufsárol es ha-

tábláról. 
X 7 Allyon a'virágában Ifv' Eccléfiák nevraté-
V ké a' boldog Szül Mátiát Égek Királyné A6-

Éooyánafc éj e' Világ Ur ASfzonyanak, és ofztotrá-
ké-meg a'birodalmat Iften s'aT Mária jeózótt mint* 
ma a' Pápáfok cseleksfznek ? Nem, A'mitré-
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ím IV- K S N T V. 
geo Pröphétái dorgálnának igy telelnek Vali nékik? 
Jer,44..v. 16,17,18. J'fzét meüyttfzóllottálminé. 
k»»k az Urnakjtevébtn, nem akarjuk, télied hallani: 
hanem azt cselekedgyúk, a' mi ki [lármázott / mi 
fánkból j hogy áldozatot tegyünk azEgnek Királyné 
tAfcfzonyámk, és néki itali áldozattal áldozzunk, 
miképpen cselekedtünk mi, és a mi Atyáink, és at mi 
Királyink., ís a'mi hadnagyinkpdának. várofiban, 
ét Jerufalemnek nczáin, és be-töltünk, kenyerekkel is 
gyönyörűségben váltmkés femmigonofzt nem láttunk 
Mi idUtólfogva pedig az égenvaló állatoknak nemkez~ 
dénk, áldozni, minden nélkptfzúkólkodtnk, fegyverét 
dSghalál miatt meg- eméfztéttink. La ezek a' bál-
ványozó Sidók az égen Királynét emeltek vala, de 
a ero Ifteni rendelésből: annak pogácsával és itali 

Égnek Királyné Afzízonyán az írás magyarázó 
Do&orok nem egy értelemben vádnak felőle; mert 
némellyek vifzik a' napra, némellyeka' hóidra, né-
mellyek pedig a'Venús Csillagra, melly Babilóni-
ában Egek Királynéjának neveltetik vala, a' mint 
eatSeldenu* Jánot, cap.7. Succoth Benotb,in Syn-
tagmate ido de diis Syrorum, tanittya. 

Er fzokáft követék amaz Arabiai A fzfzonyi álla-
tok , kik ellen és kiknek kővetői ellen ira Epipha- « 
niusDoílor egy könyvet; mivel a'kereftyénseg-
ben ók valának elsők, kik a' boldog Szűz Máriát-. 
Egek Királyné Afzfzonyának nevezék, és néki po-
gácsával áldozának. Es Jóllehet e'fzokáft Epipha-
aiui felette igen kárhoztatná, mindazáltal, mivel 
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10,* IV. Ki NY r. 
11. Sicut S. Nicolaus íubvenit navigantibus, SJ 
eramentum dtfiderantibus. S. Apollonia dolo-
resdentium parientibus. S. Antonius igne molefta-

Az az, A'tib fzenttk, kiváltképpen valópatronu-
fi bizonyos állapotoknak ét gyülekfzetekpek, úgymint 
4 boldog Domonkos patronnjfa a' pradicans Atyafiak* 
vak,i Sient Ferencza' Minorita Atyafiaknak-, Szent 
£enede\ az ó rendin lévő Atyafiaknak és igy a többi. 
Ifmit, <£ tob fientek^bizonyos és kiváltképpen való 
fzulesígbenfzoktakfegitséggel lenni, minémű Jflentól 
néltfkadatott kiváltképpen való kegyelem fzerint, ugy 
hogy akar meÜyikrbl mondathafsék. Nf m találtatott 
hafonli i bozzá. A' mint Szent Miklós fgitséggtl 
vagyon a' hajófoknak, Szent Sebedén peftüben lévfk? ' 
nek. Szent torbála azoknak, kfk a' Sacr áment untot 
ihajtyák, Sx.ent JpoHonia azoknak, a'kfkfogfájáfi 
fztnvtdnek; Szent Antal azoknak a' kfk a' tüz miatt 
háborgattatnak- Salazár Jefuita in cap. 8. Prov, 
num. tép. ijo. Sanéfci bis maximé auxiliaimpe-

fait; nímirutn, virgines virginibui, conjugati 
coojugatis; milites militibus; donoréi doftori-
bus & fic de aliis. Item diverfi diverfii rebu» prafi- • 
dent, alius quidem frugibus tuendis, alius rebus 
perditis recuperandis; aliui peftiabolenda;; alius 

íer corporis naturalia membra alia aliis afcribimw, 
Kwic eoim Capitű, illi deatjum j akeri oculorum, 
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10)6 ip. iit.Nv r: 
rándok vagy bucsu járáfokat igen igen rázogattya, 
jóllehet bennek még-is meg-hagy. Újság hát ez. 
E' fzarándokságnak helyeiíől, eredetiről, a' ki bő-
vebben akar értekezni, meg-láthattya Komáromi 
György Pápifták Újsága nevő könyvének, 3-dik 

Könyv. i4.réfzében. 

Lll. RE S Z. 
A' ProceJsio -vagy Profonciojárájról. 

A ' Profoncio járáft hol vőtték, mellyik Evan-
geliftátul vagy Apoftoltol tanulták ? Hol 

van erről az eládedin lévő Eccléfiákban emlekezet? 
A' Profoncio járás a' Pápáfoknál közönséges kó-
nyórgéfnek tarratik, a' holott a' nép négy fiegő ké-
pss záfzlókkal, via§ gyertyákkal, kereitel, az O-. 
ftyából csinált urat, vagy a'fzentek ereklyéit ma-
radványit nagy pompával fzép rendel a' mint tar-
tyák hordozván a' Papokkal edgyött litaniákat éne-
kelnek. Láfd Bailius Jefuitát in Catech. Tra&, a. 
Q. 39. Innét Supplicatióknak, Rogatióknak és 
Litaniáknak-is hivattatnak. Láfd ugyan ott cap. 
40. Bailiuft. 

E'Profoncio járás nállok* vagy rend fzerint, 
vagy rendkivfil való* . 

Rend Serint fiokott efni (1) x. Febr. Gyertyâ  
fjentelö boldog Afzfzony napján. (*.) Virág va-
wrnap (3) Hufvét étfzakáján (4) SaentMárk. 
napján, a mikor a'vetéfeket meg-§entelik és tépik. 
(/) Áldozó, csőtőrtők elótt valé három napon̂ . 
(6) Ur napján, fcc. ~ Rend-



" Rendkívül ízokott efni, hadakozáskor, dögha-
lálkor, éhségkor, iélvé§kor, fárazságkor, háborgó, 

Újság ez. Mert Idvezitőnk idejétől fzámlálván 
négy izáz efztendó forgáfa alatt nem vala ez fohul 
a' kereíztyén Eccléfiákban j hanem az ócődik Gáz-
ben lón ennek valami csekély eredete Conftanci-
nápolyban.az Ariánufok alkalmatlan magok vife-
léfe által, a' mint Socrates és Sozomenus Ecclefia* 
biftoria írók bizonyittyák. Azt irják ezek; hogy 
Theodofius Cságár idejében az Ariánufok a' Várót 
banben lévó teroplomoktul meg-fofztatván.a'kő 
fal elótt gyűlnek vala őfzvc. A' mikor pedig a' 
Város kapuján belól a* porticus kóröl gyűlnének 
ó§ve az étfzakának nagyobb réízén mint edgy 66-
ve felelve énekelnek vala. Hajnalban pedig a* 
kapuktól ki-menvén a' várofon által énekelve ment-
nek vala oda a* hol gyüléfek fzokott vala lenni. 
Ezt cselekfzik vala mindaz Idnepeken, mind pedig 
a' hétnek első és utolfó napján. Cryfoftomus 
János ezt látván és attul félvén, hogy az egyigyö-
ek kózzfil valaki efféle énekléfekkel az Ariánufok 
által el ne csíbittatnék, némellyeket a' maga hal-
gatói kózzfil ellenekben vét, kik- is étiakákon hym-
nuíokat hakniéképpen úczánként énekelnének, 
hogy igy az Aríanuíokat el-nyombatnák és a' ma-
gok balgatóit hitekben meg-eröífitenék: mégpe-
dig ezöft kerefzteket gondolának- ki, mellyek mel« 
le égófcóvétnekekadattattának Eudoxia Ciáéárné 
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Lili. R E S Z. /049 
egy Eccléfiávánem lehetünk; Süt inkább min-
dent valaki lelke idvefségét várja cs kivánnya, ké-
rek és intek az Úrban, hogy ezeket mig ideje va-
gypn,jól fontollyaés-vifgállya meg,és»' dél fzin-" 
ben ragyogó tifzta yilágofságot és ficum igafságot 

látván, lelke ellen fogva ne tarcia, hanem 
kellete korán dolgát jó karbán állit-

csa, és magát utolsó órájára 
1 Jéfufsának kélit/n-
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M U T A T Ó 
jtz Ok etéflebb az Autbotltáfnál, méltáságoáL 49. 
Oiaft Orfzági Reformatfo. 444. Bonok fegédl. 557- W. 
Meg-ŐlettctniSácramémomi módon, 449.48 2. 
Olyts-'plá Morata jeles Aíifxony. t, 18. 

fzabadiágát fúadállya. 9 f n A' pfifpőkők Ioveftiiurájár' 

éltőzetek nemei %' f'ápáíbkqál. 57*. 979- EredetcJ, 
Az őráSg nem kínoztatik Ítélet napig a* gyehennátul khl 

fcx ótddg tanúbizonysága $' rolarlomról. 

O«o Cwkf né könnyé enged / Pápanak. 
Királyt a' Papa Ouo ellen taraaíztyai 9< 

u'á Papa a* JPlpoktul dézroát kiváo. 
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la'fokaiig után futó!. 

Tropuft bőrőo állatnak az Ut vacsorában a' Pápáfok. 24 
A'Tudomány idővel moziul-el5. j 

ildőztetik azigafság a'X-dik, XI-Hik fzázbán. <*o. 
Vz Urvacsora k«ft dologbuláll, 3J2.Í3Í. Itt mínémfi Troi 

Vacsora kenyere és bóra micsodás, 1 g # W. Mioút 
204. Nem az. aoj. Mit véfznek ott a'hirek, 1 
b»I. 364. Ail kenyérbőt éj borbál, 146, 147. *4«-
Ügy tette a* virágában élő Eccléfia * az után vala-11,14?• 
ad 162. Szentség törés Itt csak kenyeret és ne® bon » 
venni. 155. Az Ur fzerzését itt meg.keli tartani, 162, 

Valóságos étel a' Chriflus tefte, 337'. &c. *44 «,*?*" 
Miért és ©int. 3&ÍÍ7* 4 

Vtlerius Anaftaííut Csáfzár a' Pátriárkáiul meg-kor«názta" 
Vallás barnai *% Agoflolok 3 * *&* , 
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