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Felelet azokra a’ hazug vâdakra, mel

* lyekkel Trenk a’ Papságet az свет: Vilá'g

сдав: igen mélr-arlanúl perbene.
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Еве? Papokra irígykedô embert ol

vafìam аЪШеп Kônyvében , Doëg Idu

литий, а’ ki mikor az ö panafzolko

d6 Ura, Saul elötr âllott vólna, az_öirígy fzive lévén nyelve kormányozóla, l

1gen fok mélratlan vâdakkal_ tcrhelte

a’ Papsâ or; nevezetefen pedlg a’ Nób

Vârosbéleket, árt-üréífel vâdolra a’

'Kifály elötr. ellyen, aza’ fe_ Шеп

nel, fe ke yefséggel märl femininl nem
l. gondoló irâly meg»indulván,`h1vatiq

I Akhìméleket, a’ több Nób Vârosbéll

PaPokkal edgy'úrr, kiknek этажа;

Éokat Íemmibe haitvz'm, parantsol, a’

örül lévö fzolgamak , ‘hngy a’ Раро

kat Vegyék körül, és öljêk-meg: mel

lyet mikel' a* Киту ращЁоЬЦЗга-Зв

. ~ l 2 `

F

Адед-Ы
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nem теней meg-:selekedni a’ Saul Рио!

gai, paŕanrsolt Doë nek mondván:

Téri nekik te, és ölje . Es meg-Öle az

nai) Doëg nyolczyamf а; Úr ngjai'kc'iz~ ‘

zü , azunán pedlg Nob Vârosál-ls eI

vefzté fegyvernek élivel , meg- ölvén

abban a’ :sets (трона-33,65 még a’

terhes Afzízony állawkat-is. `

Èppeìn illyen Doëg Наташе а’тай

ìdöb'en Barô Trenk, ki-is a’ Papok е!

1еп egêfz Doëgi indulattal ki- költ ,~" ê's

azokat. mind az Grfzá , mind pedi

a.’ Kirêly elött, Haza arulâífal, rofzfâ

Hazañusâggal vádolra , q’ ming az, аз

_ö Mérö Serpenyöjéböl Мнений.

- De ů у járt ez a’ fzânakozâsra
méltó Tren az ö Mérö Serpenyöjével,

mint az edgyfzeri Eg-visgâló a’ mefzfze

Iâró> lzsövel,` ki-is, mikor а’НбШас vis

gálta, edgy magát régen a’ >csöbe vert

egerec lónak gondolván, iedzésbe get

te , hogy ö lovat Шток а’ Hóldban. 'Igyf

ezfis az ö Mérö Serpenyöiével 'vaìq'ml

-nagyobbat látván a’ Papi fonrban `mlm’.
a’ Kirâlyìban , aznhozta ki, hogy nar»l

gyobb a’ Papi Hatalom , a’ KìrálviHa#

xalomnâl: az-az, lovat lâtott a’ Hóldban.

Y- “щ. ._
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Yólt rêgen Dpëg ldumœůsqak edgy

mpg-arkœó >Dávidja ,/a? ki ‘a’ {záz nze

dik ’Sólrárban el-bomorta ôter az â:

kok Zâp-orával. 419e ennek a' mi Trenk` ‚

Doëgünknek ` meg meg~ jutalmaztató

Sauli vagynak. Шуеп Saula márTrenk

.D_oëgnek az -а’ jó forditö, a’ ki az ö

Bilânxâr Ma lar nyelvne {относи}

а’ mellyel „folîiîal inkább sér'tegeti az a’

Papságor mint Trenk , „'mivel аи #Maf

gyat Nyeîvnél equbçr nem êrtö ‚Кби
ség elött-is elárulm lgyekezerîr.`V

. ` Mi gyönygìrüsé ed benne vjó-Fordíi

tó , hog а? mit a’ e efség, ’s a’ jo
zan okoìŕsá -is el-titkgiiii javalr nék-ed,

92: még fze effebben ki-'terjeíztéü De

1mé¿ énis тег-тикают au,Y Вову va

lamit a’ te Trenk-Doëged а? Papoklel-f

len mqnd , az mind hazuïâg, és hogy

azok mkább illenek а’ álvinißâkra,

és azoknak Prédikânlaikra; ha pedìg

1gazak, тег-тикают azt, hogy mind

azok, a’ mennviben igazak, hellyefek,

és Törvényefek. " ’ .

AKövetem pedi( irl’ Méyö Serpenyöt,

a’ dologga nézvè {zórulfzora, hogylâs

ía azt mmden, hogy пи: vêt Trenk a’

._._.„.„„„bm 1 __ «кн—«ь,

“Ё \
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latba, és én mit felelek гей, Fel-hagy

ván benne a’ hafmntalan' íző- протё—

fokat, és azokat, a" mellyeket Ö két

fzer , ’s hâromfzor fe fzégyenelv elő

hozni. ) v

Тайга Magyal-Ságot töllem {enki

fevárion. En ugy írok. hogy még a’

tudatl/an, de olvasni tudó emberek-is

meg-ertsenek.

Utóljára, halvalami kemény fzók

eshetnek, ezen uáfotskámban, сгбгдд.‘

fen reménylem , hogy minden rendu

Olvasó, a’ ki tsak a’ motskos'Treqk

n kormos Serpenyöjét látta; és azt- 1s W

tudja, hogy a’ vaůag fzeget, nem na- ‘

igyon vekonpysl, hanem, majd hafop

ó vaûagsá uva}! ütik-kl , nékem azt el'
Aegllgecll, -’s ůnúl nem tulajdonltja.

` 2 _
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«- ч Märâ Serpenyö'.

Dsl: autem lucrùm _,_ зарею; à Sacra ввезший,

‘rempla tuent, несдешпс-агг, n_ec Jupiter ullus.

` ' _ Palingcniur.

KZ  A З :

Végy-el a’ прядет minden nyeteséget

Мед-саги! azonnal minden Iiìexxséget,y

Templomot ¿ç от, ¿s minden Szentséèet,

Le-ront ¿s falba rug minden kegyefse'get. `

' их: „и. „к
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F Е L E L Е Т. „ >

Mikor a’ Kerefztények Iüenëröi, és leg

fzcntségefebb fö-,Papjáróh a’ Jéfus Kriůus

ról valami 'ord'dg'ók tanú-»bízonyságos анак

tanak rennì a’ hiretîen ’Sìdók elba; nem

akart ö leg-fzemsé'gefebb Ifìeni Felsége azok~ `

nal; ranú~bizonysá ОВНА éEni (ámbá'r lehet

vala annak, a’ ‘Sidgkra né'zve valamì hafzna)

hanen» шее-кишка ЬКег, hogy- ne fzólljanak.

Igen hel-yefen; цвет: а’ ranú »i-Iì'enrelensé'ge,

még az lgafsá'got-is 'gygmûfsá fzokla termi.-`

Illik ebbends, mint eg/'ebekbèn, minden

Kerefzténynek ezt a’ Fó- ._'óltscfséger a’ Min

dênható Ur, léfuß követnj.,_ [Henkyólnpîâhát

Trenknek-is , ’s az 'ó Fordíâóíánakfis: de Яше

'ók kìhâgnak irris a’ Kn'ßus nyomâból;

так ugyan-is ez ._a’ Palin enius rsak капам

Név ‚ „так a'motskos. irësnak,melly Palin

genius never viíel a’ fzerzöie Vilhelmus Jän
iìon , Hiberniából való amber, ‘a’ ki a’ Szen

tséges. _Kerefztyén шиш neverö„ ’s шаге»

ló Наташи; vagy 'inkább lftem-tagadó
жён; E2, az Шеи emberekhez valô {zere

tefé'nek- ama’ minder, yvilâgi kin-lsnél’ drágább

Zálogát,„ a’ Szent Iráf't rsak költeménynek

канона, a’ _Vaìláfì a’ Papok kölreményének

Щётка. ' imé illyen amber ranúbiz_onä

ságával akarf' Trenk, és ez ö i6 fordx'tóka `

ni a’ maga 'zavarodmr ‚ álnok gondolan'nak

máfokkavlgvaló :el-hitvs'résében.l Én annak-l

Vokáe'rr elsöben сите:- rzáfolom : Máfodfzor,

hogy ez inkább ПИК а’ Kálvinißa Prédikánn

"bm-*w- ‚ M1-«4iáeen-r  L ...n-__»
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ваг ”‘9

kra, mim a’ C_atholikus Papokra тег-пш

ют. ‚ ' 1

l миф: 26_п6, кадет; enen акт сиз.
utálni, 'azr ‚едина: meg " a’ régi dolgok

“тактами Orizöi., hogy Helleborum ncvü

fúvet erven,l a’ mellynek оную ereieg'van ‚т

hogy af régiek felole ат hmék, hogì7 a’

Prœjudïcìumxól , vak irélet rérellöli {1163

tiíìtixja gz embert. Шут .Не1›1ф‚огщп` né'

Вен; Огат 1ёГвз`а’ сет Kegyelmed,

annakogcáért nékem azt, hogy mig yaz igas

.sághoz наш buïgó fzerereremböl fojó Irá«

.Inmac eljvégezem el пр rámorodjam. Неву

-ezzel a"_'1`r¢nkK-Co‘liáttal тег-шкафами;

лет krll .Saúl a’_te pántzélod*ís_ , min: ré«`

gen Dávìîl, ,ai бекас}; Ugáqak, Iůcnéngk

ЫСЧЁУН-Шёвуен réá. f Й С ’ l ч y

“i

Nób Városbélì fzereprsérlen P_apoknaksféres

törréncteker. El-yenek ezekröl fzegények

.g'ól a’ Всё; vádjáraj míndçn nyereséget,

- oda Вегу-МЫ) Várofa ‚у az ahoz való Рати,

а’ KirályA kezére birrak azok, mim fzokott

'_lenni., minden Шину ellen partoskodok jó

fzágaipak- állaporjok,` és alig ha Doëgnek

nem afándékozra avokar Saúl az 'ó véres hü

sége'érr.` Ugyarn Мг már czek ralám bútsúh

is утек az Шапки? mim Jóbné'ranársoha

¿vvôlrazi Urának. ' De Ногу; Sör inkább ama’

. -!е5‹Г2епт563еГеЬЬ Тяйтей, a’Felséges Máx'

` _Wromságqx elîer утек magokra.

Ilçgìe'l'söêtârtlénètńhèk nîï'oiìań axila’ '
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e Oh! hogyhang'zanak még фей-13 at' in' y

fúleimbe, ama’ tölem könyvhúllatás nélkül

nem emlitheréndö elsö goo. efzœndökbea.

шашек: Papoknak keferves. давшим

_Тгеп1‹? ’ ‚ "l ' "A АFf“

l,

. °1"ц1 vettek ezektöl minden Щеп-едем

Még-is nem задник meg az lgeñ'sëget.

` " 'Amai eleven Mártyr, ama [о]: üld'ózte

fêl'eket ki fzenvedett Атлант, _kinek

egyed'úl k'ófzönherjük amaz emberì , sötmi:

mondok? Angyali `érrelmetA felül halaídô

"Szent Háromság Tudománya még-'máradá

sát (ha teis. oh _Tifztelendb `Ólîus,’ а" Sz'n'

miai máfodik Gyììl'és'ben -él- tántorodtál')

ug Yan meg-tagadta-e a’ kegyefsége't ?~ De a'

dé fzinben ragyogó паров mutogatom én,

»mikor a’ Papok lflephez nlô hügágeket :pu

togatom. Vak zzgl? ki eminem Ища;

Юкатан а’ ki гадина. ' ' '

ЁНапет так inkább a’ впадины nya

«käta bidgyefzteńi и: afkölöntz'ót. Ugyan
isl eleit'ól fogva tapafztaltiggzság e’. Mag ar

Orfzágban, hogyha valami )6 Ekkléíìábó _а’

Prédikánfok ki téretnek, vagy rolïzabb jö

“ vedelmü hclységbe vettetnek , ha так (mert

‘а’ Vének tsak el duoráfznak) az 'ó ежа.

véfek ellen hivaraljokat le-téfzik, gz Eskiî«

vés fzentségét гадами: ‚ ¿s_Világi hivatalra

yadják magokat. Axim b'óv lövedelmü Szent

 {пней Ekklélìából, щепу vagyoß ваш-ш:
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„ megyébeñ , 1789ben ki так а’ prédikánñ,

ez meg-boffzankodván az ö jövedelme el

esésén , Létai Polla Mellerfé lett. Ide illik

a’ Deme autem lucrum. Ha az ember vélek

tárfalkodván ñgyelmetes az ’ó panaleó aja

kok mozgására , azt az Ovidius Verset hal~

ia tsak a’ lehellés homálya кап:

Ehen cue dídíci!

Boloud vóltam 'hogy tanûltam

A* ”Мец femmit fe boldogúltam.

Sokan közz'úl'ók ha másképpen élh'ecji

nének , vagy ha par'afztok nem volnának,

el-hagynák a’ `prédikánsálgm , _és világiak

ká lennének. Sokan Kálvinuß bolçndoz

zák каштан, a’ ki hogy a’ Népet )obban

el-tsalhassa ," _magát, és az. egéfz шашками

l'eregistl a’ K'ózség' alá verme. ` A’ kéntelen
sßégl az à’ капы, melly öket Hivatalokban

„тягача; koránt fem a’ Lelkek boldogů

lását fzomjúhozó buzgóságî k'óvetkezéskép
реп а’ Prédjkánfokra illik va’ Пете allier!

lucrum, pcm a’ Papolcra.V 5

l '§. 2.

‚а Mirò“ Serpenyô'.

Az ё‘ tzél, Вову а’ Királynak femmì

fórv'énytévö hatalma ne légyen, hogy néki

e’ Magyaroknak fem gondolkozáfok mód~

pit, fem tselekedereiker, fem pedig erköh

  

’Il
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tseiket meg-ne lehefsen harározni, vagy.a’

maga мена; fzerint intézni, ~annyival in

kább erölretni.4 ‘ .

Azomban pedig, vallyon kitsoda Гиа

badabb tettzésü és mindenharobb a’ rörvény

tételben, és a’ Népbenwalò Uralkodásban

mint a’ Papi Rend? A’ Királ a’ munkáfsá

got parantsolja: a’ Papság e lemben Búrsú

Járáfokat, és Innep napokat rendelvén al:

áldgtr dolgarlanságot kivánja elébb mozdi

tam. l

FELELET.

Nem’ ígaz hogy a’ Mag ar Nemzeçnek'
a’_ vólna, a’ rzélja, hog a’ „ иду: Amínden

ytörvény çévö hatalomrólymeg-fofzrarort Mas

karává :_egye;Y söc inkább magár a’ Tórvény

;évöi Haralomnak- felétöl úg inegfofzrorv`

tn, 1103232: a’ Koronás Királynak öi'ökös

tulafdon vá zene, és' ногу valami r'órvény

nyé váljon e’ Magyar Hazában ,_ arra a’ Ren

dek végezés'ëc 'meg-veröíìró Királyi _Hatalom

kivántacik-meg. ’ v

A’ mi a’ Mlgyarok;tselekedeteiket» ’S

erk'ólrs'óker шеи, már azukan a’ Királyról \

meg~eróûrrerrerr„Tórvények ůgy швейна—

rozták , дозу alig eshetik történsc , a’melly~

ben bizonyos Tórvén Ъ nem leb-eme rámáúl

I ki сет-Ц"; melly fzer nl:y oíztán, mint Юга

1у1иё| fze'énr, nem tsalç Позу inné-shed a’



Magyarok` tselekedeteket a’ Király; s'ót

még eröltelheti-is.

A’ Papi Törvénytérelbéli Mindenható

ság pedig femmi fem, тег: ök világiBirák

`nem lehernek; Lenni Anemis akarnak. A’

bels'ó Törvény fzéken fints több haralmok,

>hanem tsak a’ menn iraz 'ó' Fejek a’ Felsé

ges Ur Jéfus engederr nékik. А’, Házaság,

’s eg éb a’ féle dolgokban fem a’ magok

tem. fe; hanem a’ Нага T'órvényei, vagy

azok fogytával , az Ekkléflai rendeléfek,

Jus Canonicum a’ Sinor mérték, melly Гае

rim az igafságot ranoznak kifzolgálrarni.

A’ Búrsú Járáí'ok,` Innepek , nem az

áldotr dolgatlanságot elébb mozditani Izáu

dékozó Papok rendeléfei ; hanem ama min

den'eket- b'olrsen el-,rendel'ó Illené , kinek pa

rantsolatjából len a’ Sidó Népnek ama pùfz

tabéli hires, és 4o. efzrendeig rarro-Bûtsúja.

Azuránnfis járrak a’ Sidók Bútsút a’ Frigy~

Ládával, mellyet az туп Ье11уЬеп hagyott.

Az Innepeker pedig maga rendelte az , a’

ki az emberek és barmok lakozáfìt el-rendel

te, _olvafsa~meg Trenka’ Mófes Kön veit,

’s meg-lárja; mellyet bár addi is o vafor: _

vólna , mig' az"ó' Mér'ó Serpeny' 'ét kala`pál.

ta. Annak uránna a’ Szenr Apollolok , Ше

ni ihlésböl rendelrék azon Innepeket, ' mel-_

lyelcer ma a’ Kerefzrénység, az Шел í'okfé»l

le ]ó` téteményinek halá~adáfsal ßvaló :ni-le

gerósére ran. Meg~reuzik ez onnanis, ho'ny



‚14. $5531*

mikor Viktor Pápa alatt zendiilés еГеп a’

Nap nyugori, és Napkeleti Ekkléfîák kö
zöt: a’ Husvérnak nem edgy formán való

ülése miart, a’ Nap keletiek, nevezetefen

az Éféfuûak azt felelrék, hogy öket Szent

János Évangyélifta tanitotta úgy , ’s vélek

edgyürr úgyis innepelr. Nem a’ Papok ren- '

deléfe há: az Inneplés , hanem az Illené.

Igaz, hogy a’ Boldogságos Szïíz tifztes

emlékezerére rendelt az Anyafzenreg ház

némelly lnnepeket;y de azokat fe Trenk, fe

más nem ormlhatja, mert azok nem fokak ;

mert magokis a’ Kálviniflák, kiválr a’ De#

brerzéniek, mihellyt valami kedvetlen pa

ranrsolàr mng rájok mindjárt böjtöt hirdet

nek, és a’ fok alkalmatlan imádkozáfaikkal

~ a’ Prédikánfok a’ Népet a’ dologzól elvon~

дан. Innen efett az, hogy a’ -Felséges Má

_ fodik Jófet edgy Debretzénbe menö param

tsolariának a’ végére. ezt veterre: Ezérr pe

dig тает fzükség b'óltöt hirdetni. Mellyre

a’ Prédikáns azt mondotta: Nó már azen-'is

hirdetek.

§. 3; \

Me'rà' Serpenyä.

A’- Király ’s az Orfzág rörvényei azt altar-«fi

ìák, hogy a’ Tolvajok, Gyilkofok, ’s gaz

emberek meg~büntettefsenek, a’ Papság el

lemben mind ezeket a’ maga мент: alá
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vëlïi, 65 «fzámokra afylumokat, menedék

helyeker kéfaìr „ és a’ gonofz. révöker mind

az 1d'ó fzerinr-, mind az örökké ~`való bünre

téfek alól fcl-oldozza, Ninrs a’ Királynak

array fe jufsa fe hatalma, hogy a’ valóságos

gaz ember: betsülletes emberré , annyival

inkálìb Orfzág Tábla-Biráiává rehefse азот

`ban a’ leg-kifsebb Papi emberis bir azzal a’

hatalommal, melly fzerint 'ó' a’ néppelazt

hirerheri el , yhogy a’ kerékre réreréndö go- .' ' '

nofz tév'óeis minden bünei alól fel fzabadit

haria, és ötet az 'órökké való boldogságnak

bìrására rá fegirheri, -‘ Nagyobb tehát a’

Papnak haralma a’ Királyénál.

FELELET. ._

‚ А Azt adra tanársůl Salamon az ö Példa

hefzédes könyvében , az egyenes fzivü Fér

ñaknalr: Felelj-meg a’ bolondnak, hog ne

láttafsék böltsnek az ö fzemei elött. ogy

tehát Trenk, 65 az ö' )ó Forditója meg

'fzégyenüljenek, imé ezen balgatag befzé

dékre a’_felelet: A’ melly (_)rfzág Törvénye

azt akarja, hog a’ Tolvajok, ’s másgaz

.emberek meg- ünretref'senek: ugyan azon

Orfzág Törvénye engedett a’ Templomok

пак, ’s más Papi Házaknak, Klailromok

пак, ollyjúft, hogy az oda fzaladorthalálra

való rah a’ halálról ug an meg~menekedjen,

de a’ külsò' bünretéßö nem. Nem jól тёк

_hát itt Trenk, nints ez a’ Haza Törvényc

сдав А’ goanz gév'ók mind idfo' 121211111,
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mïnd aimé való bümeréfek 21161 való fel.

oldozáfa pedig klelki, éppen nem a’ Trenk

Ветрен ‘öiére való. Soha a’ Pap a’ nyllváń

valo him'óll nieg- nem fzabadirhaq'z a"külsö

I_Biró álral néki dikrált büntetésétöl, az 6178

)eis, a’ Felséges Её Pap -Ur Jéfus , nem ~ad«

:a ezt a’ haralmat a’ Papnak, sör maga fern

611 vele, тег: а’ meg :én véle fzenvedö

tolvainak igérr ugyan Paraditsomot; de a’

Törvényröl néki diktáltarorr kerefz'r fáról

meg nem mentette. Az örökké való bün¢

tetéfl'ól _fel oldozza ugyan a’ Pap a’ bünöiì,

foh de nem mint Ur., hanem mint fzolga;

nem-is hafznál másnak, vhanem rsak az 1321

zân meg réfubünösnek az 'ó fel-oldozáfa.

És illYen érrelemben adta a’ Felséges 01.16

fus' a Kûlrsór, bün-borsáró haralmat az ö

fzolgainak if Papoknak kezekbe.

»De óh'! ffmmiképpen nem köverkezik

innen már, hogy mivel a’ Király a’ valósá«

gos gaz embert, bersülleres етЬеп'ё ‚ ’5 Ot

fzág Tábla-Birájává nem teheti; а’Рар реж

dig az 'óSzolgai Hatalmával a’ fzegény тег:

'rérö biinöll az ö Iílene' paranrsolatjára feló

oldozharia; гена: hogáy-a’ Papi haralom na

jl` liaralmánál', met:

a’ Király nem vêlt'oztar ‘aga-meg a’ í'zívet,

mivel ember; О tehát gnnofà 'tévöt nem'

teher az Orfzág szlopává, hog azt el пе

rontsa. A’ Ра` inréíìie pedig fo fzot а21гг

galmas Щеп ordi: a’ bünfós fziven, mint

tégen a’ Lidia fzivén, és 12151501- hafznális az

в
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’i3 fel. Old-ozáfa-9 a’ fzeŕint a’ mira’ kŕiílus

топает-1 Valamit 4meg отток e’ {оно-п,

az egekbennis meg lélzen oldozvzt.v Иву d-e

Iitt az ‘Illen munkálkodik; Oiloba'ság há: a’

Pap 'hataïlmát a’ Királyéva'l, (а’теПу úgy-is

más dolog кыш ‘forog) 'ófzve verni., впу

znyival inkább az: ennél nagyobaak таить.

Ugyan Воду fze'nvednék a’ Ká'lvi'nilìák

azi, ha так; :gy 'okoskodna1 Af кипу

'nem ofztha't Ur Varsorájátî; a’ мешают

Lpedig 'ofzthat; tehát nagyobb a’ тешат

fok hatalma a’ Kirâly Hamlinánál. Ké'tt'ség

îfkìvü'l a’ külömbözélt, dive'rlitáil vetïne'k elo.

Ugyan miét-t nem Низ h'át шелк, és az ö

Fo'rditója ezt a’=külöm‘bsége't a’ кашу
'és a’ Pap lk'eiz'ó't-t, l"mikoif la’ 'Serpeny'ót kala;

‘pállákŕés foldòzták? Tsak nints roiszabb

perfp'eëtiva a?, irilgységné-li, men -ez'en 'i'oha
{с lát az ember__igazat, 'ezen nézî pedigv

Tren'k,~ a’Úatholicu$ Papságot. É-‘n (игуан

hemv tudotn », ha `vajon nem ofzthatna-e a’

Királ ' Ut Vatsoráját, Hqg'ó Grotius, а’ Své=

1tz-iai irélyné Követe, világiembeß тает:

hogy ofztott.

i5. 4.

Me'ŕä вирши.

I, А: À'ttyiinalt, a’ magblctôlvä'»

lafztato'tt, és a’ `fziilletés {Майя ‘törvén efen

(bé катит—п Kifnymk га Ьагдйтйг en ~

\
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yenni, vagy bizonyos határok közzéakar'á

jak a’ Magyatok fzoritani. Azonban ama’

tölök éppen nem válaf'ztatott Olafznak, a’

Pápának, kinek a’ Magyar Orfzág boldogi

tására femmi gondja, a’ ki nékünkis Ту—

ránnus, rajtunk igazságtalanúl, ’s kegyeb> `

lenül uralkodo Kárdinálokaŕ, Nunciufokat,

Pápa követeket, Püfp'ók'óket, Hohérokat,

és más executiós hatalommal biró embere

ker téfzen az orrúnk eleibe, Semmi határo

kat tenni nem kivánnak.

FELELET.

Az Felséges Auflriai Házhoz n'linclenà

kor hüséges Magyar Nemzet, a’ Király Её

hatalniár nem hog el venni de még (зак

bizon os határok közzé fem kivánja fzorita

ni. 125211; azt akarja ez a’ minden' ditsérerre

méltó Nemzet, hogy a’ mell§r conditziok ‚ _

fel tételek alatt által van adva a’ Нага, azok .

fzenrül meg rartafsanak ezutánn-is. Иву de

ezt akarni ‚ nem téfzi a’ Királ Fö hatalmát

el-akarni venni, fem pedig azt bizonyos ha

так közzé akarni fzoritam'. Es miértis ter

helil Trenk oldalaslag a’ Nemzetet hamis

vádakkal?

Igaz az, hogy a’ Magyarok nem vá

lafztyák a’ Pápát, úgyde foha femis vólr ez

a’ iufsok; még a’ Tsáfzárok is ezt le tet

ték, a’ kiknek hajdan e’ réfzben` nagy An

thoritáfsok vala, »bizván аи а’ Kárdinák
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fokra. Ókofabb Nemzet-is ez, mint fem

a’ más buzájába vágná a’ Sarót. ,Semmi

határokat a’ Pápa elibe`,tenni nem iparkod

nak a’ Magyarok. Okofan; nem fzokta a’

Gyermek az Attyát régulázni. sztán edgy

Nemzet, a’ minden Kerefztények Fó Pap

ját nem is teheti a’.maga akaratjának tár~

gyává, kivált mikor önkënt annak magát

által adta, mint a’ Magyarok tselekedtek az

'óKerefztény Hitre való téréfekkor. Kön

nyülvólna azt meg-mutatni, hog még a’

Kálvinißák-is , mikor a’ kevélys g fzelétöl

nem fzédelegnek meg-ismérik a’ Romai

fzent fzéket Apolloli fzéknek lenni. Légy

e’ réfzben nékem bizonysägom te Katedrai

Gyüitemény Máfodik Darabjának godik

Prédikátziója, a’ hol-ezeket olvafom: Kül

d'òtt ezekhez (a’ Pogányokhoz) a’ moßani

Százakban az Apolloli Szék (a’ Romai Pápa)

követeket, de. fok helyen keferves kime

netele lett a’ Légátziónak , mert a’ Követek

meg-ölettetéfekkel, ’s Vétek ki ontásával

izenték-meg, hogly nem kell, nékik a’

Kriflus Orfzága. Ugy de mellyik Orfzág

fzabott az Apollolok elibe törvényt? Nem

kò'vetkezik hát fe a’ Magyar, fe femmi más

Nemzet a’ Pápa elibe Diplomat kéfziteni.

Hogy pedig a" Kárdinálill, a’ Püfpö

köket, mint meg~annyi Szentséges Férñ 

kat (kiknek énlllenem ad] holezú éleret)

Hóhérokhoz hafonlitja Trenk, éz'az ö )ó

Forditója ‚° azon'meg-nem indúlok. Úgy

4 2

*~e§Ш` - -Me-*w l, __fu
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járék mint Joáb, a’ ki mikor a’ pávidot

fzidalmazó Sémeinek elakarta a’ Ещё: ütni ,

meg-fzollitja Dávid: Ne bántsd; az Ur mon-_

dotta néki: Szidalmazzad Dávidot. En fe

bántom hát e’ réfzben Trenket az Ur mon

dotta néki: Szidalmazzad az én Fel Капе:

teimet. lgaz az vliìen, a’ ki mint regen Sé

meinek, meg Fizet Trenknek, és az ö For

ditójának Amen.

§ 5

Me'rò' Serpenyò'.

Ö (а' Papa) man minékünk Раро

kat, és a’ valósággal fenimit nem tehetö

Szenteket, ollyatén védelinez'óinké te'fzi, ki

ket nekünk az ö tettzéfe fzerint kell tifztel

nünk.

-FELELQ-'E'IÈ

Nem tudja Trenk -mîtbefzéll A’ РЕ:—

{знак rendelnek nékünk Papokat, РйГр6-

öket ád a’ mi Apolioli Királynnk, kike:

°ò`fzentséges Felsége a’ Pápa meg-eröfit,

's három Piispôkökkel fel fzenteltet. Nem

is lehet úgy a’ dolog mint fzokott Ienni a’

Kálviniliáknál, a’ kik Ymoíl Szent Gy'órgy

rapkor öfzve zördültek , és noha mind V1

lŕgiak, ’s meg-is Super-attendenû, fzentel»

telítïfel magoknak. `Oh Szép Apoiloli Suc*

te ю .
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De ez mind mulhatna moPt hanem imé

fel hág Trenk, és az ö )ó Fordirója ama’

tsillagos kék kárpittal be vont Egbe, és az

ott lakó boldóg fzenteket háborgatja. Во!—

dog lien! mit tsinál ez a’ ать вёл—17316—

_ 5й53а1М1тйг nem tehet'ciknek mondïa a’

Szenteket, de honnan tndja аи Trenk ‚‘ és

az ’ó Profétájag?

Az Щеп eleit'ól fogva a’ Szent Angyg.

lok által igazgatá e’ nagy roppant világot.

Abrahámnak Ang Yalok je entek-meg , `Lótot *'15,*
Ang alok vezettk Áki Sodomából, a’ Séna~

ehérlb Táborát Angyal pufztitotta-elt Ап

gyal köfzönt'ótte a’ Bóldogságos Szüzet,

A’ KriRull-is Angyal vigafztalta , Pétert a’

töml'ótzböl Angyal vezette ki. Hát femmit
nem tt:het`óké_`l ezek? Ama’ világ végezeti

eléggé meg-nem magyatázhatló titkokkal tel

l'es lelenéfek Kön vében el'ó vantadvar.;az

kaléñának minden állapotja, és minden'úrt

Angyalok vifzik a’ dolgot _véghezc ezeké а

azok a’_ femmit nem tehetö Szentek? Ez az

oka, hogy Szolgáló lelkeknek neveztetnek

a’ Szen't li'ásban az Angyalok. Ugy de az An

gyalokì'ól ió a’ következés a’ fzentekre,

шеи az idveziiltek az Angyalokhoz, нёс

magához al’y Kriliushoz hafonlatofok, és

mihelyt Uien akarja, levelctír Jérémiás hol

. ta ûtán, meg-ielennek a’ Tabor hegyénMó

fes , Vés Illyéa.

.n

fü Ba

.g
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Söt többet mondok: Tudják-is a’ Szen

tek e’ Világi embereknek az 'ó állaporjokar.

Ugyan is: Hogy vólna 'óröm a’ Men ben

edg meg-tér'ó bünös'ón, ha azt nem tud'nák

a’ 1 ennyeiek. Az Olrár alatt lévö lelkek is

miképpen imádkoznának így: Uran! mikor

állafz bofi'zût a’ mi vériinkért azokon, a’ kik

lakoznak a’ f'óldón. Tudják hät ök, hogy

meg élnek, még pedig büntetetlen élnek az

ö ellenségeik a’ világon.

\ De fel-tefzem hogy fe Szentek, fe An-`

gyalok nem tudnak femmit e’ mi világi dol.

gainkról. Ugyan mitsoda Ofiobaság hât a’

Prédikánfoktól a’ Szégyen kövön álló pa

ráznáról ig fzollani: Ещё Valláû: tett az ls

ten, és a’ zent Angyalok elött? Mitsoda rût

Oflobaság, ha valósággal ferm-_nit nem tehet

nek a’ Szentek a’ 1_o5dik Ditséretben így`

» énekelni, y . .

Parantsoljad Angyalídnak

Hngy környlllò'ttllnk jáljanak

" ’ МйпдвпКог 11:5’55: ¿lj-mk
Y Èjjel nappal vigyázzanak

. v Éjjel nappal тушами.

Az Úr Angyala meg-tsapdoffa Héródeß, meg

tsapdolla még Trenket-is ‚ és az ’ó )ó For`

ditojátis '
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Me'rò" -Serpenyä

Minden Mágnáának és lakosnak Magyar

Orfzágon Orökség , vagy gazdálkodás, yagy

pedig hívatalból való jövedelme álral kell a"

maga töke pénzét öfzve gyüitieni , és jófzá

gait tileg-fzerzeni, hogy a’ maga 4állapotjá

-hozáillendöke'ppen és tórvényefen élhelien.

Ellemben a’. Pap femmi Törvényekhez nin

tsen k'óttetve , hanem néki eg edül a’ Ró

mai Udvar fzabad tettzéséhez kell magát al

' kalmaztatni. i `

„ ЕЕЬЕЬЕЪ.

А’ G'o'rögök falóvát a’ Tróiaìaknak ál

nokúl comendáló Simon nem vólt illyen nyil

ván való hazug mint Trenk. Hifzen a’ Pa

рок az ‘ó Jófzágaikra nézve a’ Haza Törvé.

nyének alája vagynak vetve, Járatlan az-az

Orfzág Tötvényeiben a’ ki ezt nem tudja.

De rnitsoda dolog ez, hoglerenk a’

Papok. Hatalmát a’ Királ éval fontolja : ’s

még-is moli a’ Mágnáfok al, s'ót a’ közla»

k0{okkal .veti edgy Serpenyöbe? Ugy van,

kap mindenfelé, mint a’ vizbe haló, nem

bizván а’. maga- hamis iigyéhez.

чадо

' «u a;

"~§...e„ *__* 4
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Edgy извращен van riz, söt harmintzï

enr forint i'óvedelme-is , mellyet a’ Polgá

mk ,` a’ Parafztok., a’ Meßeremberelç, és,

- meg, a’~ Nemes ember-isl 616111611; тег-112151:

‚ пек, söt. грёз eröfzakosefaköz'ók álxalfis ki;

pmolnak. Es vaion kitsoda él a’ maga 'jus-î

ůiv 1. fzoroffabhan, 'int a’ kapzsi, 65,

„хагчпецепдсгщ rapa

E' LE 'flu

Ha, van edgy'. kiifp'óknek- 3o ст 501113:г

iüvedelßie › дат. 16, а? Mîäar Otfzêgi 1,6,

féle Resv-QSKÍIHYOR “МВ ‚ _ _
raita mi; irígyelni.À ' ¿itn»nyiv._alisÍ ‘inká'bb,

mivelaz'tmindenek örömöii- тег-6261111, a’»

mint 'ErenkÉiSmegwaljg 'I-’udorn én mi 'fà-j;

irren a’ Prédikánfoknak', ez., hpgy 'nékieki

kivált a"Ne_mei`ek nem igenl fzòktale fizetni,_

Példa ide edgy Leopoldl Tsállfzárn'ál a’ Шаг:

réfe'megvétetéséért. inßá'ló ifjú_ Prédikáns ,`

a’ kitis, nem (заказном. kimem ñzertek;

de niég.' edgy FéfjétölI hiltetleniily kiilön 1111113ц

АГиГиопузёг-ы 32'6- kŕf Nagy Leányával, úgy.

meg-zaklatta fzegént, hog els'óben Ekklé-'

{iáëât , azutánptdig bánatjá an.’ Prédikánlì hir.

vatalát-isel hagyta ‚ kihekß al Ekkiéfìáńlyìz
ló hútsuzó "успей: ŕedgyfjgîtfBalrátomtÓl 315117;

dékon megnycrvén шедших?! =; "

‘1

I

k ' .. , Ю‚‚1„Ц_.‚нг^
„www “ *rf/*"_ßrv и _; I

”жид и; ‚ .‚ .

.ìek azt, t'iints.,A
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I Marradi el~végképpen te hitván lllrtnezö,l

Ki válta'l а’` Pappal mindég ellenkezö,

` нею hittem felöled af» :nellyeketl 12:11:11!Ч

Noha a’ mint látom rnind igazak vó-ltak,`

‘ `Szivrńfíä"~` {zegenynek mindgârjat mind vérit,l

мая а’ профан-15 el'iogod a’l bérit ,L

Kaïn VfÓ'lt az also'I a’A ki így ífldozobt ,

Be fok maradékot hagyott-az, ät'kozote, y

pe hidd-el hogy az Ё; még ezt пиве—1121111и

’$111. пташек Миг Мёд: тётей. ’

A’ Papok; nem elnek, likorolfabban az ö,

lulfaikkal mint ,más fóldes Urak. _Söt azl

Lgri , ’ê Yáradi Pül'p'óki jófzxágokban alPré;

digan-fataal; ,t Menereknek , деп—спасёт a*

Dézmát, an_i'elly'et ha fzoroil'an, élnének az ö,

111031109! a_’Püfp_ökökî megwehetnéhek- Ha \

{дал 11622111611111 ilt'd, ’s Капут-Шефа levii ;Y>

шк ед hell.' тек-зондом ‚ ’heey a’ K__fiihlfrY

@Lak ШК щепке; Tanftványa. vólt, Юте-7

is annak-is edgyike, 'órng vjólt гиды-11111; Jil-._

êäs'. ' Hä! illy fok Pilpbôl` nemválhmaécdgï'

‚

мы Safran-M

A? Pápa ‘hizon osA iövedel'meket véfzen_

Magyar Orfzâg Ólg, folla pedig Romábólf

»de femmi vifzvfzrnem Vallon так f.'de

„т- -———'—.'< _„т—-_—-‹ _. -Tw- w. .q
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garaíTalis fegité minket Róma,.a’ hadako»

zásnak , vagyT éhségnek idelén? -- _. Tsak/

edgy Récrutát fem állít nékîjnk el'ó a’ tsata

P1atzra Róma, még a’ Török ellen valo há

borúkban-is. ~ "

FELELE1,¿

v Igaz hogy al fPápavél'zen valami iöve _

delrnet Magyar Orfzágból-is., mint minden

más Kerefztény Orfzágokból, oh de nem

ingyen ám, és ritkán'történik a’ meg: azon

kivul, az Apoíloli Szent Székhez való buz

gó fzeretetböl esvén az, nem lehet terhes;

annyiyal-isÍinkábli, hogy kevés fzokott az

абак: "_Iövedeletn flenni. De ug 'an mie'rt

iríg'li ezt. Trenk/.a’f'PápátÓl? gy Iudás
видавшей llátok énßitt Trenkben, a’ kiis

meglbofzfzankodotttvólt hajdan azon , hogy

ne'melly kegyes Afzfzonyok, a’ drága kene

' tet„ nagy böven 'ónt'ótték a’ Iëfus antnsra.y

Mire való úgymond ez a’ vefztegetés , )obb

_lett vólna azt dtága pénzen el-adni és a’ (ze

gényeknek' ofztogatni. ' Es valósággal ha

Trenk a’ Krißus idejekor élt vólna, ’s 'ó

legfzentségefebb Felsége'nek Tanítványa lett

,vólna, Trenk lett vólna a’ Krißusnak illyen

. fotmán okoskodó Ilidáfl'a. '

s.,

De nem jóbb'» Trenknél az' Forditóía.

Ugyan-is miért irígylik 'ók a" Pápának azt a’

вешу j'óvedelinet? Ók mondok, kiknek

a’ Hollandufok»,'mii1den efztend'óben edgy .

y

. ‚_,. „И. ‚/_›;;д--‚.„„.}дд^ Им_`__‘‚_„...`„„ {мы _xŕü
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Debrecenben tartandó Profeffornak 400 fo- ‘

rintot-adnak a’ tartásáért : ök, a’ kik Erdélly

Orfzágot minden efztendöbe'n egyfzer fe

команды; а’ pénzért: Ók, a’ kik álnok 541

pitái'fal, és fzent tsalárdsággal fok kiilsö or'i

fzágokban magoknak Fundátziót koldúlrak, _ к

mellyet még ekkoráíg-is a’ tsöm'órlésig fz`opi

nak. \ a ‚

А’ pedig nem igaz hogyyßomânak feni

mi gondia fe vólna a’ Magyaro ra. Sörez

az ellenség torkába lakó Nemzet,l mint Eu

ropának k'ó fala, az ö Szentségefzívénekïa: l

Felét birta. Juthatot volna itŕÍ Trenknek;

és az 'ó Forditojának efzébe ha игуан tudn'á'~,

nak Hifiotiát, mitsoda jó-téteniénnyel volt

- egyf'zer ’S 'máfzfzorä Päpa ehez; a’ Hazához.

Mikor Solítnán Tötök Tâáfzár fok fzáz ezel'>

vTöfrökkel,'Tatárrak el-borította vólt Ma yal-î

Orfzágot,` Gyüléß hírdet Maximilian N тес

Tsáfzár Auguûába, kérvén a’ Nagy erö el~

len a’ Némer Orfzági Feiedelmek Segedel»

mét. Akkor a’ Római Pápa gazdagon fegi- `

tette a’ Tsáfzárt a’ Törökök ellen való hadá

ban. Kapiliránus János _vajon nem a’ Papa-em»

berre vólt»é ?`Aki ama )ó Hunyadi Jánoe melf»

lett mennyit hafznált' a’ Tör'ók ellen , minden

tudía. Meg~vevé Mátyás Király Szabátsot

а’ Töröktöl ; те]! ért a’ Papa ggooo aranya->

kat küldött Mátyggnak ;> hog a’ háború foi-_

tatásában bóldogúlhaflbn. udván a’ Pápa.

a? Vencel gyávaságát Robertus Károlyt re-

. comandálta a’ Magyar Nemzetnek , kiben

ц. » а: `- -e |-t.....^\.„ “4 ,__ _‚ I \`."`. i _.

"`5ßfmnakw ~
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nem-is v_efztert a’ Haza, mert ez Férñû mo»

don uralkodott. De ki-ís gy'ózné a’ Pápa Ma.

g arokhoz való ió-téteményit fzámba venni?
l-ll'zud hát Trenk , és az "ó Fordítója, mi;

kor 'azt károgja, hogy Róma edgy гагат!

" fc .fegír minket.“ ‘

в:
в—

>~~`_L..--_vqg_
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_ § 9

Me'ró' Serpenyő;

.инв—4

"

_rä-.‚А

` Nem kell a’ Magyarok Kiljályának meg

engedni, hog ö a’ Magyar Regementekben

I Német Tifzte e: tehefí'en: azomba a’ Pápa I

I J x General» Feld ~ Marfaljának ‚ а’ Kárdinalis

." пак , а’ ki fz'úletett Mag ar . le -kell

' Olafz Orfzágban а,’ Pápa. 'üségére való f

1 ‹ rettenetes esküvés formáját. tenni, a’ mellü

‘Ё‘ч f_zcrínr néki nem lehet tovább Ma yarna

“ lenni ‚ úgymint ki ez által arra тёса та

gár, hogy ha a’ (шкив úgy kívánja, ка:

lëfzen még Magyar Orfzágotoís pufztitani,

és a’ Maga kezeit a’ Királynak; és a’ lako- :

„ '{oknak vétekben meg-mosni“, ha tudniillik

l a“ коша? Szent Atyának hafzna , ’s titkos

,g;él}ai magokkál úgy hozzák, W

ig' ( ЕЕЬЕЬЕЪ

Sokat goñdolkozfam гайка, hogy ug an

ff.- ' . mihez hafonlittsam leg-alkalmatofab an,
if-ŰI, ' l Trenket. Végre ki tanáltam: пашню ö,

7 а" minden {zemél'ly válogatás nékül min.
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dem meg-ugató vén kutyához; рез-иван:

ez már >az Europai Koronás Fejeker, me

a’ Respublikákar, a’ német Orfzági Fejede —

meker apró Tyrannufoknalc шпона, той

ugaria a’ Magyarok Primáfsát , a’ Kardi!

мин. l ì .

Nol'za hiv' Magyarok', bótot a’ шут,

Mért тата Ori'zâgunk ditsö Prímâ'fs'ára.

Atyánk! nem чаду méltó e’ kutya {сайт

De im ráis так az eb homlokára.

e Igaz az , Вову а’ Kárdinális le~téí`ziRo»

mába az ésk'úvéft, melly fzerént 'ó аи fo- _

gadja , hogy az utólsó tsepp vérig foghar

tzolni a’ Kriñus ‚ ’s az ö Anygafzenregy

háza птенец ‚ az igaz Kerefztény Hirénné-I

ki még az ö élete fe'drága , és ennek em*

lékezetére vifeli a’ veres Kalapot. Oh de

még ezért Hazalìám a’ Kárdinális., тех: az

Anyafzentegyház mellé való éskìîvés,.nem .

а’ Haza ellen való eskúvés, тег: ezek edgy- »

másfal fzépen ’ófzve illenek, ’s nem edgy

máfsal ellenkezö (contraria) felelc ezek:V ha

nem inkább tehár az eretnekség, és Шеп—

telenség ellen eúk az 'ó esküvése. Úgy ho у ~

bizonyára ha a Magyar Nemzet ma a’ M rs

tìfzreletére vilfza анаша mennì.I és aïKri

üusnak vég-bursuty adnl, va ha a’ Brall

lianufok modjára az Ord'ógör tifztelnék aI

Magyarok, már ekkor az lllyélì buzgosá

got nékie elö kellene venni, é§ az Щецин,

«L А.
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való fzereretnek 'ó benne vaz ö Nemzetéhez

való fzeretetét meg-kellene gyözni. l

Vell'zenis-el à’ Nap-alól azëaz ember,

a’ kinek kedvefebb a’ Hazája, mint a’ Kri

див Anyafzentegyháza, Feijebb bers'úli az

ollyan cmber a’ földet a’ Menynél. Még

az ollyan ember ujjá fzületetlen , refli em

ber. Hafonló ahoz az lßentelen Spanyol

Grófluoz a’ ki egykor a Kerryében sétálván

azt mondotta : Tartaná magának az IPcen az

снес, tsak én lakhatnék mindég ebben a’

kerrben. S'o't наколю az ollyan ember

Trenkhez. v

" j' Nem téfzen hät a’ Kárdínális esküvése

egyeber, hanem hogy ö a’ Hazát fzerefse ,

de jobban az Щеп Anyafzemegyházár. A'

Királyt, a’ L_akofokat ’s azok bQIdogulását

fzerefse; de jobban az тет, és az ö iigye

boldogúlását. Es ez körelefsége minden

Püfpököknek, Papoknak, söt minden Ке

refzténynek. Es ha valaki it: :equilibrium

edgymértékséget kivánna tartani; annyival,

inkább ha meg-forditaná , ’s amazokat

ezeknél fcllyeb fzeremé; már az a’ dolgot

rurúl el-hibázná , és Trenkhez lenne ha

fonló. '

Y @fé-fg@

\

'
/
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Mérò' Зейреиу’д.

Azt merem mondani,I hogy зоооо Та—

rär >nem pufztiria игу е1-а2 014255305, mmt

loooo Uralkodó Papok, ‘és kól'dúlo ~B_ará»

tok. Ugyan-is a’ Тата; el'ótr «el-relu az

émber azfó ingó bingó lofzágaít. De a’

hol a’ Papok Uralkodnak, a’ Nép_a’ kegyes

ség (те alan meg-rsalarík, kiki az ò' _pat

ranrsolarjokra az 'ó pénzét az Oltárra vlfzi

élelmeit önként elö hordj'a , ’s még azon fe

1Ш\агга‘1‹ёг5‚ hogy az: ö t'óle kegyelmefen

el-venni méltóztafson. yA’ mi pedíg crt'ól

тег-тата ‚ néki jö a’ Koldúló Barát-, ’s

:zr-is el-vífzi. " ‚ `

VFELELET.

l Bär ne-merne olly nagyot hazudni

Trenk, mellyet fenki fe hifzen. Menjen

rsak Trenk Mikolár a’ Szathmár Vármegyé

be, meg-látja hogylirva emlegetikntrmin

den efzrendöben edgy hap az lo'fzve fel-eg

lett Magyarok a’ Tarároknak` ott lett eg 

fzeri meg-fordulásár; de edgy zok-fzót Гс

fog-hallani a’ Papok, ’s Barátok ellen. Kü

lömben értett vólt Dávid a’ rabló ellenség

röl, mint Trenk. Az Uralkodó Pap nints

nagyobb romlására az ö alatta valóinak,

min: az Uralkodó Világi ember, és ezt a’

/_А__А).А
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fzemmel Пион àolog nyilván bizonyizja ‚

úgy hogy róla fóbbet fzólni ne-is keljem `

Harlem’ mât a’ fzegény Barâtokkal mil?

tsinâljak? lól tudom, nem pifzkálom той

22 'ó fzemekbe a’ гадка; hanem 'mindœ
Vnelemelt 'meg-muratom az irígy камыш:

fzemébe аи a’ Nag Gerendát , mellvb'ůl
a’ Hámán Akafztó kyájánális 'nagyobbat' le~

herne épiteni: `

\

Van a’ Kälviniftâknak Ma yar Ör'fzâg-‘ß

ban тать egy Soo longás рейдом annale

minde'nìknek edgy-edgy fzüŕ'ós, тазу k'óa

p'ónyeges Mendikáhfa. Eçek тема: fzá

zan minden efzcen'döben Orfzör ,i шашни:

Karáts'onkoî', Husvétko'r , Pünköílkor, Ara'

' láskor, és Szürerkor, az Eg ipromi “знак

glorfaságát felúl múlo febe séggel elboriti

k ezt a’keskeny hatá'rokközzë fzorirtatotï

i-lazát, bóldogór boldogtalant öfzve fútnak д

f azòklôl péńz't, v_áfznat, Гайки, buzár, bnn,

répit és ki tudná 'mëg mit kérnek, e’ még

femmi, de aìon имя а? Templombkban,

n’ Prófêtálc Fiaî Nevek alát ki hirdettetnelí

а: а|ат55па ~végett. Adiuk ezekhez me'g

à’ fz'úntelen )áró Plánétâkat, a’ kóldul() tai

rifznyât hâtokon hordóÀ vén prédikánl'okaf

¿s Meltereker, a’ kiknek a’ leg-fz'e'ényebb

Ózvegyůs nem тёк nem adnileg-al bb ¿des

Мусс, пе hoñy meg-haragudván fer creò

t okozzon. `át ha még a’ Lutherus eáll.A

Ёаасав ide adluk, nella elek a’ mint wid

шить, г ”‘1С`;г^тц
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nofabbak ‚ <úgy ninrsenek-is ollyanl Светке, _

денек ortzátlanok,` mint a’Longáfok. Fü

lem hallottäraï panafzolratort Szóny'ón a’ ta« `

valy Pünlç'ófikor Szönyre ment, Pataki Lon- `

gás ortzärlansága. A’ ki mivel Arson ,- és

Szönyön annï'i pe'an öfzve nem k-oldúlha

tort , mint e söben gondolra, a’ Kgrátorok

:kal kezderr fperelni, És imé még is ezel:

ellen fenki fe kél ki .‚ pedig ezelç ròbbet lak

пак az ö.Iskolájokon kivül, mint benn, és

még a’ tehet'ós emberek :gycrmekeiket-is,

fg enge korókbap, orrzátlanságra, kórhel- '

suivre, kóldúlásra ‚ bujdosásra ranitják , nem

gazdaságra.` ,

. Panafzolkndik Trenk .,~ hogy a’ Papok

a’ kegyefség fzin'e alatt tsalják .af Népet.

De kirsoda> ebben meßerségei'ebb à’ prédi

kánfoknál? Ногу a’ pénzr bövebben adja,

a’ fzegényse'g , a’ remplomban' ki-liírdetik,

‘liogy ez , 'vfajgyarnaz ennyir игу amannyir

»adort ,e és így edgy más ellen való tufako

dásra c-omemzióra ez által ingerlik а’Ыёрег,

a’ Kriiiusnak ‘ama’ nyilván való parantsolar

ga ellen: A’ mit ád a’ te1ba~l kezed, ne

шар a’. ré jobb kezed.

'lr §1.III ._

Mêrò’ Sgérrpenylï.

‚А’ Király arra lfordir'jal laz Adót, Вову

' а: ältal a’ Vlrëzi Rendçt Гели-папы, - ¿s
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az Orfzágnak minden bels'o 'Szükségeirc

gondoc vifeljen.l De hár a’ Papság mire for

ditia az 'ómi :öl-‘ink ki rsafarr kintseir? Bi

zopyára nem egyébre, hanem a’ maga ppm-A

pá1ára és nyalánkságára, vagy a’ maga Orö

koi'eire; vagy némelly dolgarlan fzerzerefek

hasának meg nevelésére. - Nyilvánságofon

viíl`za él nek tehát ezek az emberek az ö jó

vedelmekkel.

FELELET.>

Nem fz'úkség nékem itr fokar felelnem.

Pláró nem felelr arra az ellenyetésre, mely

lyel edgy valaki azt akarra probálni йогу

ninrs (твин) mozgás. A’ fzemmelvilárort

dolog bizonyitja Tre'nknek ezen vádjár ha

misnak-lenni. Én tsak' azr mondomhár in:

 . Uram! adi fok Barry'ániakar, Kolonirsokat

Efzrerházy Károly'okar, Sobereker , Dobro

`nyaiakat, Egerfzegieket: Emlékezzél meg

arról a’ xnellyeker rselekedtek , kiválr azon

három els'ók a’ te Házaddal, és annak rend

tartáíival.4 Mindnyájan ezek el mondharjálç

Jóbbal: Ha az én `érkemnek falarjár én ma
gam etxem, és abból ‘Árva nem evetr;V ha

én rsak nézrem a’ vefzendó ruhátalan_fze

gényt  Az én vállam az ö laporzkájábói
le-elsék, és az én Кают az 6, forgó Ison-

tyábÓl le-fzakadjon.: y

\

e Ь’ ‘n _ I v „тж... I 1
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y §. 12,

Me'rò' Serpenyi'î.

l  Romának a’ mínden verfengés пакт

' valt', tzélia, a’ mindeneken lehero'` Uralko

dâs.  Ésìéppen ezen az okòn rörekedilc

ollya'n nagy enthüñasmufsal , magán kivül

való ragadratäfsal a’ Papság, hogy а Neven

дек Papok lskolái, ’s minden más Iskolá'k

az ökezeik közrmaradjanak , Továbba hogy

a’ Gyontató Szék a’ maga haralmár mcg

tama..

FELELET

Ugy vagyon , ez az Щеп akarattya:

Péter! — legeltefsed az én Bárányimat.

De ha yilägi Uralkodáíi akar itt тюк ér

' :eni , rsak ióvar lát a’ Hóldban mer: a’ Päpa

fenkit fem akar a’ maga jufsaizol тег—5012

tani; hanem rsak a’ Hit edgyefségében ki

ván mindern тег-шпат.  Igen hellyes e’

végre a’ Papok Iskola meg-rarrásában való v

törekedéfek, тег: ha valami Athens', vagìr

Na-turalifia, vagy valami Её! Kerefzryén vi

' lágira biznák az lfjakat. foha el nem érnék

ezt a’ Véget, а’ Hitbêli edgyesSéget ., a’

tifzra tudományr.

rokretrenetes fzám adásra mennének.

A’ mi a’ Gyónrató Szék haralmát illeti.

'Hogy 'ne-kivánnák ezt' a’ л Papok meg-tarta

2
l

És ezérr ök mint Páfzto- .
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ni, holott ez теша! rendelretett: Holott

a" Kálvinifiák magok meg-bánták hogy eze n

fen hagytak. Veremfelfz , Helvetiában Kál

viniíia Pnófefsor, az ö Munkátskái máfo

.dik _daraubjában bofzonkodìk, hogy a’ 'gyónás

nintsen között'ók. Meg-murogatja игуан

он annak hafznait mind a’ Pakokra nézve, ‘

а’ kik igyez Uralkodó bün'óket-ki tanúlván

a’ Népben , jóbban ronthatják‘ az Ordög

Orfzágát : ’mind a’ Halgatokra nézve , es azt

mondja hogy ezt a’ Gyónáii nem-is fzabad

a’ Kerefzrénynek elmulatni , mivel ûgy

`mond femmi parantsolt., és fzabados стю

’ zöket mellyek a’ 'Kegyefségre vezetnelc

nem fzabad el-mulatni. Azután arra a’ Ме

Iierségre tanitja a’ Prédikánfokat.,l hogy mi

tsoda moddal vegyék rá a’ Népet а’ Gyo

násr'a. Végre azt- dikrálja a’ Predikánfok

nak, hogy a’ meg-gyont bün'óket ki ne fe

tsegjék, kül'ómben `mint Hit fzegö, az ol

Ílyan Prédikánsúgy b'üntettefsék.

Innepntán kántál hát Ttenk., az 'ó

fórditója: Menjenek Vetemfelfz Apgokhoz

тещ. ‚ ‚ ’ ’

~§. 13. ~ l ‘

Мёгд‘ Зегренуд'. "

./Róma azt parantsolja, hogy Magyar

Órfzágban az emberek Deâkul lmádkozza

hak. Az Orfzjág мае; azorńban yazon vagy- _
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nak, hog, minden Törvény Székeken.,

Kancellari kon, ’s ymeg a’ Király elört-isI

minden magyar nyelybenl ’s òlt'ozetben je

, leiden-meg, '

РЕЬЕЬЕт~

Úgyfvan Parantsolta azt Rómafaz ‘Ed

-gyefsé'gért ‚ hogy

mindenürt edgy tormán tifzreltefsék az- Шеи.

A’ Magyarok "pedig az öKerefztyén Hirte

' lett téréfekkor ezt önként 'feLváLlalták , ’s

mais önként meg-ràrryák, a’ mint hog

femmi Nemzet~iS a’ Világon fem olly foly- '

váfi_fe1n olly ékefen ezt a’ Nyelvet nem

fzolla mint а Magyar.

A’ rui-azt az ellenvetéíl Шеф, hogy a’

Község nem érti a’ Deák Misét; Én arra

azt felelem : hogy , mi Pápifiák Gyermek

.ség'únkr-‘ól fogvatanittanunk a’ Szem МИСС

Aldozatjának titkaira, агу hogy az Afl'zony

ember is tudja mirsoda réfze van a’ Misé

.nek , és arra a’ réfzére irort ,imádságát mond

hatla az 'ó Könyvéb'ól , mihelyt a’ Templom

ba toppan. Bár tsak a’ Kálviñilia késön

men'ó Parafzt ismérne úgí ` rá а’ Predikárls

~prédikárziójára, hogy el-végezre-é már az

elöl 1:5136. befzédet, vagy гайки а’ rekefZLÍó
réfzen )am ‚ l

sztán Ofioba ellenvetéä» ez. Hátfmi

-k0r а’ Prédikáns, малы, Zfidóból, GÓ

С z

az -Anyafzentegy házban`
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‚акын, érti-é a’ Halgatója? tudia-is a’ mí

. .tsoda ereje van a’ fzónak a’ Nifálba, Pi

helbe, vagy Puhálba, Hiphilbe vagy Hop

hálba, vagy Hithpaélbe? Mit tud ö a’ Prœ

formativurnokról ‚ vagy Adfixumokról ?'

Hát azokról a’ Melierséges tropufokról?

Hát azokról a’ fzokról rudé, mell eknek

meg-énésére egéfz, -és ritka hilionák ki

vántatnak? És peeiig tudja a’ Világ, hog

mind prédikátziójok, mind könyörgésez

спешки van tele, hog -tudófoknak tartas

fanak. A’ Tsúzi héti önyörgéfeit, mel-

lyekkel még ma-is- élnek Debretzenben,

' rsak az igen tanúlt emberek érthetik.

' §- 14

Me'rö .S'e,’rpa.~rr_y¢'>‘.l

Az Orfzágnak leg- félt'óbb kintse az Ifjû'

sâg. Ezt pedig ki-neveli 2 Bizony nem az Or

fzág viiági rendei hanem a’ Papság —— A’

_ Gyermekek nem a’ Státusnak , hanem a’

Papságnak ‚ vagy az Ekkléfiáknak Katechifz

mufa fzerint nevelternek.

FELELET.

A’ Papságot illette az ó Tefiamentóm

ban _a’ ranitásbéli Hivatal. Azt mondla az

lrás: A’ Papnak ajaki 'órzik-meg a’ rudo

mányt. .

ё?

’WLM-h“„А „щипцы—М хна
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Ugyan mi annak az óka, hogy a’ Soci

niána Vallás Magyar Orízágon féízket nem

verhetett magának? Bizon ezt kell köfz'ón

nünk a’ Papoknak. A’ hol pedig az lsko

lák a’ Világiaktól, vagy a’ Világiak notá

ján tántzoló Prédikántefektöl fúggöttenek',

mint Erdélyben , ott mindjárt el-hatalma

zott ez :izŕ eretnekség. Illyen bblrsen igaz

gattaám ama’ világi Fejedelem Zápolya Já

nos az'ISk'olákat. Iuliánu's ApoPcatának-is

ebben állott az igaz Valláli elnyomni akaró

álnok meliersége, a’ miben áll Trenknek,

hogy tudnillik az Iskolák igazgaráfa véŕer- ~

reisen-el a’ Papoktól , e's a’ Világiaktól {201

gálrafsék a’ ki, jól tudván azt hogy igy ha*

marébb nyaka fzakad a’ Kerefztény Vallás

nak, mivel a’ Világiak ollyanok, mint a’

mindenkot Napfelé hajló Nappi-forgo., az

a’ Valláí'ok a’ mi a’ Fejedelemé. És ebben'

bizonyságom nékem Koníiántinus Tsáfzár ‚

а’ ki egyfzet Pogán nak rettetvén magát,

ърагашзошюг ád ki, hogy, a’ ki Kerefz

tény marad , az-az Udvarból takarod

lon , kenyeret ott ne várjon; és a’ mint a’

Hifioriák bizonyitják , abból a’ nagy Né

pes Tsáf'zári Udvarból edgy, vagy két Em

ber alig ment-el, az-ís pedig ralám {дар

vólt. A’ többi pedig a’ Tsáfzár Vallására

állott. Bizonyságom itt nékem még Zápo

lya János Fejedelem-is ‚ a’ kit mihelyt Blan

drata György a’ Sociniána Vallásra vonha

гоп, már a’ Világi Urak fzélzébe `állottak

_atta a’ Vallásra; és ha az Шеи Erdély fe

` \ С 4
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-löl jobbar inem yégezert vól'na, той talám

egéleen abban fzédelegne az Orfzág.

i YÉs' bizonyára шавок а’ Debretzeni КЛ

>vinifták ,'61 итак а’ Vilá'giak Iskolai igaz

гадюк következhetö `árralmas vóltát, és

mind ekkoráig-is, a’ Pl'ófefsorok a’ Colle

giumot, a’ magok, igazgatá-fok alatt капт

fák; ha tSak'a’ Moíiani Szent György Napi- ‘

zayaros G fülés , és az azt követ-‘ó fejetlen,

lábatlan, nevettséges, Budai Gyüléfek eb

ben gátot nem vét nékiek. v

De már azt nem foghatom-meg mit ёп

Trenk a’ Stárus Catechi'smusán, mert pa

nafzolkodik, hogy a’ Gyermekek az Ekkié
flâk Catechismnfa fzerint nevellrernek. vBo

!ònd ember'! Hifzen nints az Orfzágnak Ca

teehismufa, henem az Ekkléfiának. Ugyan

fzép 'Naturáliliákat , Atheufokat neveer

Trenk ha rá bizn'ák. A’ Debretzenielter.,

ama minden akaratiát fzol'galmatofon vég

h'ez vínni kivánó Jófef, rá nem vehette,

hogy a’ Normális _Oskolá't bé vegyék; és

imé Trenk, ûÍj. és foha nem hallott Nor

mát akar , a’ Kerefztény Iskolákba bé iktat

ni. Nem bizzák nem foha az Anyafzenregyi’ ház veteményes Kerr ¿tollyan Kertéfzre,

:nelly tsak gazt neve ne; nem az иконка:

Arheufokra Naturál'ifiakra .‚ Ьо1опс101<га-‚

Hohérokra, Trenkekre, merz ezt ( hogy a’

Feleletem be zárjam) a’ Jáfûs maga-is rsa-lt`

a’ Papokta bizra az Ujj Tefiamentomban,

‚ 7

`
.

‚Щ;
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mondván: El-menvén tanittsatok minden

nemzetségeker.

§. 15.

Mërd Serpenyö.

Mi módon lehetne vajon a’ Papoknak

'hafznos Polgárokat nevelni? Kiknek tsak a’

magok edg Házi Fejeknek Sarkalatos regun

lái fzerint ielxet ranitani. Mi módon leher

annak, a’ ki e’ vílágról, e’ világi Törvé

n ek iránt való engedelmefségröl , és min

' den Hazaŕiúi kötelefségeir'ól egéleen le mon

dott, az Orfzág fzükségeire fzolgáló hafz

nos Férfiakat nevelni ? _

FELELET.

Ha annak az edgy Házi Fönek a’ Pápá
nak farkalatos régúlái ellenkeznek azy Щеп

és a’ termél'zet törvényével , úg a’ fzerinr

tanitó Papok nem nevelhetnek ió Hazafia

kat: de ez ám az , a’ mit foha Trenk meg

nem murathat. Mei-tha némely Politíkufok ’

vélekedéfeik ellen vólna-is az az Anyafzenr

cgy házi Syliéma ; mint hogy azok nem(ex

Tripode)y az Apolló ' Orákulumából lkerül

tek, következésképpen , lehetnek hibáfok;

ezt el-nem ronrhatják, söt még rsak meg

fem erötelenirhetik. És bizonyos dolog az

a’ tapafztalásból, hogy .‚ mig; Luther, ’s

„Kálvinus az Europa rsendes vizét fel-nem

» мять—ФЕ.“ ,___ ___,‘u

v, «valu-y
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zavartákis fzint olly boldogok vôltak az

Orfzágok a’ Pápa far alatos régulái mellett,

mint ma akarmelly proteíiáns Orfzág.

Es hogy ezt minden jól meg-értse, azt

kérdem Trenkt'ól, .hogy, mik a’ Pápa Sar

kalatos regúlái? Nern eg éb ez , hanem a'

Kri/ìu/Iól l/zaírrmqott , és az Atyáktól `[239121221

тег бгёиегеи val/ásnak tìfzraságban való meg

ytartaza'/'a_. Ugyan már itélje-meg a’ Világ ,

hogy vajon ,az e’ fzerint tanító Papok net_n

nevelhetnek-é jó Hazafiakat? Azt mondja

Pál: Nem kivánok egyebet tudni ‚ hanem

tszik a’ Kriíiuli, e’ vóltaz ’ó farkalatós régu

lája, ugyan hát már Pál, nem nevelhetett

ió hazañat? A’ Kálviniiiáknak az 'ó farkala

tos régulájok a’ Helvétika Confeflio , mellyei

két három prédikáns irt, s'ót az Auguliana

Confefliot ‚ vagy' Vallâli, maga Mélánchton

Fülep irta, edgy-is közziilök nem @sorvevso'ç

Ilienröl n'ern indirtatott, és ezen Valláfok el

len nem fzabad a’ prédikántefeknek tanírani;

meg-is ezek ellen Trenk nem panafzolkodik.

gy wan, merc 'ó nem az igafság fzereteré
böl îr la’ Pap ellen, yhanem ‘órdögi gy'úlöl

Aségböl.

Pi’ világi törvények iránt lvaló engedel

mefsé röl pedig , hogv á’ Papok le-mondot

tak volna, ollyfzembe tiìn'ó hazugság, hogy

-ennek' tsak az említéfeis elegedend'ó meg

tzáfolás. _

~ «r- .
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§ m.

Mérő Serpenyó'.

A’ Theologufok , Vallás tanítok fem

Orfzág , fem Világ lakofait nem nevelhetnek,

mert ‘ 

43

A’ Vallás tanító ezt tanítia: Hídj-el min

А’ Philofofus , világi bölts

pedig így fzóll: Semmit el-ne híd] belsö

meg gyözödés, ratio quiciens nélkül.

FELELET.

Nyilván való hazugság, hogy a’ Vallás>

tanító mindent vaktába kívánna el hitetni,

meg- tettzik'hogy kevefet halgatta öket Trenk.

Hol van nagyobb titok mint a’ Szent Három

ság tudománya , és még-is a’ Vallás tanító

nem kívánja , hogy azt vaktába hidjük , ha

nem meg-tanít minket, hogy аи а’ hazudni,

és minket meg-tsalni nem tudó Шеп mond

ja. Es ez ratio fufñciens , belsö 'meg- Зуб—

zödés. A’ Kriüus Tettének az Oltári Szen

tségben való léte , meg-foghatatlan titok; és

még-is a’ Vallás tanító nem kívánja, hogy ezt

vaktába hidjük, hanem ama tsa ni és haZud-v

ni nem tudó Шеи Jéfus Krißus fzavait hozza

bizonyságúl: Ez azén tettem; azonkívül

meg- mutatja , hogy a’ Kriûus Tette Lelki

Telt, lelki tulajdonságokkal bitó a’ fel-tár”

__~_..,___.„._m - ч r „_fwa
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madafìól fogva', és így ott-is lehctgés ez ra

tio quicicns, bels-ö meg-gyözödés,

Ha a’ Papok jó ‘Hazañac nem nevelhet?I

nek, minden eddig vólz Pápífta Civifek Hap

zafiak roflì` Hazañak vóltak, mert a’ Papok

nevelték; Ugyde а’ tsupa hazugság hogy az

eddig Pápokról nevelretett Pápifta Hazañak

rosz Hazaűak Luck vólna:l Tehá; а" Papok

nevelhetnek jó Hazañakat`l «

1

§. 17. L

Miró" Serpa-11510".

A’ Theologus azt tanítja, hogy a'IVét

kek meg-bánáfa, és az azok alól valoA fet

óldozratás mindent ki-potól: és ha gonofz

tévö-is valaki affelöl jó Kerefzrény- lehet. А.’

valóságos emberséges embernek pedig nem

kell [emmi tselekedeté't meg-bánni.

F E L E L E T.

Azt tanítja az igaz, de Щеп után,;a'

ki crt mo'ndona: Hanem ha meg-tértek,ha~
fonlóképpen el „стек. А? bünönV való bá

nat meg-réréß fzerez, mell et az ember Го

ha meg-nem bán. Ilyan (X,

non , a’ bünön való bánat, hogy az Щеп fe

borsátharja e’ nélkül~meg a’ hüm."

onditío (ine qua `
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На gonofz tév'ó-ís valaki lehet ió Kerefz- I

têny ha meg~tér, és 67: а’ ‘fro’ ha meg- tét,

utánna veri ám a’ Theologus.

_ A’ pedig iûentelenség, hogy a’ valósá

gos embersëges gxnbernek femmi zselekede~

té: nem kell meg~bánnì, тег: úgy edgy em-'

berséges embernek fe kell a’ Nii-Alyánkot

el-mondani, ûgy mim ‘a’ mellyben 10k rse

lekederét bânja az ember; azért mondja:

BotsáHäd-meg a’ mi büneinket. Imhól a’

fzép madár, a’ Naturálifìa? Papok! Söt ri

mindnyájan` Catholicufok ! Шуеп _világì ió

H_azáñr Nevelö' Meñernek által adlátfóké a’

nevelteténdö Itjáságot ? Távol_ légyen

§.' 18.

Me'rò' Serpenyó'.

A’ Statiíìica, köz igazgatás tudománya,

meg~kivánja a’ fóld Népének fzaporodását;

a’ Theologus ellenben а’ Nötelenséget ja

valja. '

FELELET.

Sze'nt Pál-isjavaltq mondván: A’ ki Кг]

he? эфа ,az ö Leányát )ól rselekfzi, a’ ki ng@

ища 1оЬЬап tselekizi. Külömben az; prédi

кана Pállal : Jobb Házafságban élni , mint

égni. 'Igaz hogy a’ Papok nem Házafodnak';

úgy de сяк 'ònkém „аммиак. Mir vérerr a?

. тъч.щ:$-Ч_р..д 'н’*'-.W
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Jefte Leánya az Illen ellen, hogy fohaFérj

hez nem ment г

§. 19.

Mérő Sejrpenyä.

A’ fel-kenés nélkül a’ koronázás nem t'ór

vényes. De ki keni-fel a’ Királyt? A' Pa

pok, mivel a’ Pápa némelly igazságtalanúl

magának Vett hatalma által a' Királyok meg

koronázratására, és még le-tételérc-rs {zol

gálható Jul} magának k.~.parir0tta. .Még Sa

- muel is magának vette vólt hajdan ezt a’ Juíl.

De [Ilen mentse-meg Magyar Orfzágot a’

‚ Saúl , és Dávid Urálkodáfoknak formájától,

’ kiknek prófétai, ’s Királyi igazgatáfok alatt,

' a’ terhes; Afzfzonyok ketté 'vagd'altattak, ‘a’

l :sets fzopok a’ köfziklákhoz vendeûettek,

és a’ Polgárok elevenen ketté füréfzeltettek;

FELELEI

‚ _ Itten elsöben azt jedzem-r'neg, hogy az

Ujj Teüamentomban ugyan a’ Királ ok ke

пае, felöl nints femmi parantsolat; dl mivel

az О Teílamcntomban, az Шеп ezt a’ Pa

É, pokra bízra, a’ mi Kerefztyéu Királlyaink

a illendőnek tartorták, moll-is a'"Papoktólke-'

пенсий-Бы. ‘

"_

`

А’ pedig hazugság hogy Sámuel maga

vette vólna magának ezt a’ kenésbeli Júit
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Ев bär înkább a’ Sámuel Könyveî olvasásá

ban toglalatqskodott vólna Trank, mint fem

a’ ’Serpenyöjéy Kalapálra. Azért a’ Trenk

знак ду’аИгацёга imé meg-hamisítom 'ór'et

a’ SzemIrásbÓl: I. Sdm. 9, 15, 16. Az Ur

pedig meg-jelenrette vala Sámuelnek az el'ótt»

edgy nappal minek elörre Saul oda mennc

mondván : Ezen az orán holnap illyenkor

edgy Férjñar küld'ók te hozzád a’ Béniámin

fóldíról ., és kend Fejedelemmé 'óftet az én NfS-

pemen az Izra'e'jen.> Ismér 1. Sám. 16, I ,

x3. Monda az Ur Sámuelnek: Meddig Ига

rod Sault , holort én meg-„veterrem _ öret.

Tölrsd'meg a’ te Szarudarolajjal , és j'óji elö,

hogy küldjelek régedl a’ Betlemi Iíaihoz, '

men az ö Fíaî közzül rendelrem Királyt. ——

—— Vévé azérr Samuel az olajos fzarur, ¿S

meg-kené ’órer (fDávidor) az ö Bárryai kö

zörr. Igen nyilván hazud hár Trenk , és még

a’Mennäei .Szenreker morskolfa, vádólja,

nem rsa Papokar. Á

Az a’ Kegyerlenség mellyet a’ ’Sidók

véghez vittek az ö ellenségeiken , mind Шеп

Paranrsolarjából efezg, kinek van fzabadsá a

büntetni a’ b'ún'ós Orfzágot a’ mint знача.

Es Saul azért verteren-meg az Ißenr'o'l, hogy

az Amatékiták barmait le-nem vágta az

Isren parançsolatjára. Nohár irr Trenker

pefelnì az Iůenre igazitom , ha mér. Mer:

vajon kirsoda mondhatja néki (az Ifìennek)

Miért :s_elekfzed ezt vagy` amazr.` ‘

‘дьА



§. 20.

Me'ŕò' Serpenyô'.

_ Én a’ Proreßánioknak fem fogom kiì~

lön'ós Párt okat — А’ Proteûánfok fzíntén

011 an' :ür eredenek, mim minden ollyan

Va láfon lévök, a’ kiknél a’ Hatalom a’ Pa

ok kezeiben vagyon — De ezeknek Pap

‚ан: tsak игуан kevésbé ártalmafok. — [gen

fok példák vagynak rá a’HiRoriá_kban , hogy

a’ Pápák és a’ fzerzetefek a’ Kjrályokat

meg-öiték .‚ tá'madáfokaÍ, ’sfárúláfokat ger

iefztetrek; defmég eddig edgy Próteftáns
Prédikáror fe vólt` a’ ki~ p'rédikällorta vólna. `

a’ Király~öléû ,` annyival inkább edgy fe ta

lálkozon'., a’ ki aztvégbe-is vitre vólna. Edgy

fem vólt közzülfók a’ Yki véres Mennyekez'ór,

засим eßvét, Brabantziai pufztuláß , vagy`

‚ kerefztes virézek'verbuálását ,ä vagy hit fze- ‘

géß okozott vólna.~ Edgy fem vólea’ ki va

lami nag Capirálifokat, röke pénzeket Ró

mába k'ú d'óz'órt vólna. >Ahoz képeß, nin

' tsenek-isazok az Orfzágnak ollyan пазу ká

rára :_nint a’ Jéfuiták, nimsenek oll an ее:

fzómjûhozók mintKa’Dominikánufo ., nin

tsenek az Orfzágnak ollyan паду terhérc

mint a’ Franciskánufok; nimsenek ollyan

mindent fel-falók mint. a’ Kápralanbéli Urak;1

fem он an türhererlenek, és tudadanok, шйт‘

a’ mi üsp'ókjeink. ч ' \

‘
\

\

FELELET

»

` ` I ' .5 .
. \ ‚. . e › `

‚ А‘ h I .
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’ FEL'ELET.

Et Нога, 6r Puppis.

zzz-ap

»Ít't Fej'ezte'kî Trank, minden hamifságát

щ, ‘mint edgy' tükötben láthatni gazságát.

.Szabad ugyan YCritieusnalt lenni : а:

má! е’ ГОК:„ . u . -`

Non hoc liberta! , fed prava lícentía dici

' Debet f» —

‚ . Márle’y netnfzàbadság; hanefn пташка

Azè'rt Setpvenyödben nintgen egyenlöség,

De .P_elelek. Ногу а’ Papok Kirâl'yt öl
»tekazV ` Teftamenmmban, f1’ fzemtelen

hazugság. Jojada Fö~Pap az О Teftamen-

Atomban, `Joáftl tévén tiz efztendös korában

Kjrállyá , meg-öletre Attália Királynét. Ez ì

az edgy példa igaz , a’ mint azt a’ Kírâlyok
“И: dol áiŕól i'rt Кап v bizonyitja. De

«110g a’ Papák és à’ Szerzeteí'ek l‘o'ltsk vóls а

~ì'íir [yt a’ felette пазу bizonytalanság, тег:

à’ melly .Hiítorikufok holmi affêlét Этак,

azock магу Papok iŕígyi, ellenségei A'[‘remkei

wólta'k'; vagywsak minthirt úgy adnak el'ó.

Oh de a’ hit-nek nem lehet mindjârt hinnil

_A’ hírröl топает а’ Poeta ezt:

_ Жара 565, .yt-avìqgç tenaxguham nuncïaîverî. .

h ›
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ag; az:

Мёд a’ nem mind ígaz, a’ mit hirlel a’ Hit,

A’ mennyì igazzal, annyi hamíffal bix'.

s@

Leg-nevezetefebb ama híres- Frantz Kli-`

rálynak, haïmadik Henriknek halála , a’ kit

Clemens Iakab vert által kéffel Вата: ruhi

bœn. Oh de . ‘

Veñîs non faeit Monachúm.

aï- a1:

Мёд-22611 hogy Jakab Barát ruhába vólt ‚

Nem vólt Влас, ’s Henrich, лещ Barát miatt flólt,

De ha tsak ugyan Királ'y ölés sülne-ís

valami Papra, nem Штате azért Trenknek

a’ t'óbb Papokat motskolni; valamint hogy

a’ Krilìufì Apoůól Judás árulta-el: de azéri

a’ több Szent Apoßolokat nem lehet вуа

lázni.

sztán a’ Kálvinifìa Prédìkántefek,'netn

jóbbrk itt~is a’ Deákné váfznánál , mert Кё

`rolus Primuñ Angliai nevezetes Királyát , a’

Kálviniflák, a’ Parlamentumban meg-»fog->

ták, és a’ nyakát а" küfzöbre huzván, fze.

kertzével el-váglák. Úgyde a’ Cantuâríai,

’s Oxoniumi Kálvlnìft'a Éìfekek, ’s más röbb

Püspiìkök mint Parlamentum Tagjai vólr=k

a’ Bírák vagy legalább nagyobb _., ’s elsìi

tréfze a’ Biráknak. Vak veti' М: világtalam

.Aa-'up

l
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так fzèmére, mikor a’ Kálvinîßák, ~Király

öléil hánnak a’ Barátok fzemére.

Támadáfokat, ’s árúláfokat geriefztet

tek azt тошна Trenk , a* Szerzetefek. Ezt

' ugyan meg-kell valal bizonyirani Trenfmek:

de tán nem tud Hißoriát. Légyen igaz. Ki

tsoda indított valaha t'óbb tám-adáfokat mint

a' Kálviniûák , Lutheriiiák? Német Orfzá- '

got mitsoda vefzedelembe keverte Luther,

{зак а’ nem tudja , a’ ki Hiůoriát' foha fe

blvafott. A’ Kálviniltábfeje Zvinglius, ma

ga a’ _Gatholiknfok ellen feg vert fogott,

Generálifsâ, a’ Tábor ve'zérév tette magát,

tsak hogy fzerenrsétlenïil járt , тег: а’Наг

tzon az eisö ütközetben el-efetr. ` Hár az a’

vak шаги, harmintz efztendönél tovább ha

da'ko'i'ott a’ Catholtkufok ellen , mé: pedig

t'ôbbnyire gy'ózedelmi Lauruíläl тёте visza az
ütközetekbol, meg-engedvén azt, la’ bünt ' ’

ntég a’ Catholakufokbawis fzorofl'an meg

ke'res'ó Щеп. Егдпшйа Orfzágban , mitsoda

Táborokat állitottàk a’ Kálvinißäk, mitsoda

véres iàrkóz'eteket tetrek а: ‘СагЬоНсиГпК el~

len, miglen oiztán, a’ Nannérom-i Végezés

eltörölzetvén a’ Carholikuí'ok 'ökm meg -33762

ték, és mînt háb'orgó ’s békefsëg гоню еш‹

bereket Frantzi-a Orfzágból ki-vágták„_\_\

De hol van valaha (mondok) megir

va ollyantamadás mint a’ ‘millvet Luther

¿s Kálvinu's inditottak? Tsakl áŕnyék még

itt ¿ma Kerefzcények tudományát, »’s rsen

D 2 .
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defségét annyira meg-háboritó Árius , hogyi

a’ Világ b_ámult rajta, hogy éfzre fe ve

heŕte mikor Ariánufsá lett. Ti-is mind az

után következett Eretnekek e-réfzben alábbŕ

valók vag tok. Sit-jon az Ég, flrjon a’F'óld

аира а’ t madáfon ,» mellyet ezek inditotL

tak. Tudom ti~is boldog Sérañmok félbc

fzakafztottâtok akkor ama’ hires Nótátokat:

Szent Szent Szent a’ Seregeknek Ura. Efa,

6. 3. tsudálkozván elnagy támadáfon.

‘ Tudom ama ‚камням Theologufok

Fejedelme Turretinus Ferentz mit mond itt,

hogy tudnillik meg-vólt vefztegetve a’ Ro

mail Ekkléíìa, mind a’ tudományban , vmind

az erköltsben , azért inditotnák а’ támadáít,

azért fzakadtak-eL  >

` Deaz elsöre azt топает, hogy, fo

ha fe bizta az Шеп а’ Kálvinifìákra azt,

'hogy 'ók légyenek a’ Birák abban ‚ hogy

mellyik Ekkléfìa vefztette-el a’ Hitet, _’s mel

1 ik tartotta-meg. Minek Kárhoztatyák hát

a’ Katholikufokaâaz igaz tudománybéli meg'

Vefztegettetésröl. Y 1.

А’ máfîkra pedig., az erk'ólts'ók _meg

Kvefztegettetésére azt felelem, hogy,.ugyan

jmìvel jobbak, fzentebbek, ’s kegyefebb'ek

a’ Kálvinißák - а" Pápístáknál î VóltV edgy

két rofl'z életü Pápa Barát: Oh! de hát

Székelv~hidon„nem vettéké fejét a’ Létai

prédikánsnak azéri: <hogy a” fzolgálóńval
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n-em так vele hált, hanemàztl rerhes korá~

ban meg-is ölte? Hát ama húfz efztendökig

vólt hires Superattendensröl'fzóliaké? a’ ki

Ekkléíìájár a’ k'óv'ón követte. Buzgobbaké

~ ya’ Kálvinifìák a’ Könyörgésben? bövebb ke~ f

züeké az adakozásban? Ugyan miérr fzakad

tak hát el-mi. tölünk? '»

De fel-refzem , _hogy mind a’ rudomány- ' А

ban, mind az erköltsben meg-vólr vefzte

gerve a’ Ноша] Ekkléíia. Oh de még azérr

,nem fzabad vólt ám elfzakádni Luther és

Kálvinus Uraméknak. Ugyan-is a’ ’Sidó

Ekkléfia hányfzor efett bálványozásba? de

azért nrellyik Próféra, vagy Szenr {zaka

dotr el-annak tárfaságátdl? Illyésé? .Jéré

ì miásé? A’ Krìílus idejekoì` , mind a’ Tu.

dományban, mind az erköltsben meg-vólr

vefztegetve a’ -Sidó Ekkléña , mivel ott vólc
a’ fok Sadducœus , Pharifeus; de azérr va- ` h

jon nem шпона-ё meg az Ekkle'ñával vçló

edgyefséget? Söt inkább а" Néper-is erre ra

nirotra: A’ mit a’ Mófes Tzékiben ülök nék

tek mondanak azt megrarrsáto'k , tsak поду

.az ö Íéletek 'fzerint ne éljetek. Minek шав

tottak hát Luther, és Kálvinus támadáíì,

ì fzakadá'fì? Mért nem кашне}; а’ КгЩцз

nyomdokát ?

Látta jól Turretinus azt,` hogy bizony

akar hogy van ,' de tsak roffzúl van a’ Гиа

kadás; a'zt mondia végre hogy a’ Pápifìák

шавок hajtotrák .ki öket»5 rehát »nem hibá- ‘

D з
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fok a’ fzakadásért. ` De eleger` verték a’ ’Si~

dók a’ régi Prófétákat, ’s a’ Kriftuihis, de

azért edgy- fe hagyta el'az викинги, miért

nem követték hät аи azok n отданы?

sztân nem igaz hogy a’ Catho icufok hai

tortfk vólna ki öket, mert mikor a’ Pápa

excommunikálta-is Luther-t, már akkor efo

tendeied's vólt hogy az Ekkléíìát oda hag 

ra . нет—53 vôlt remén ség a’ vifïza jövé e

мы, azért excommuni áltatott. Tsakigáz

hîîf a’ mindenkor , hogy a’ Kílyiniflák, ’S

Lurheránufok Prédikánfai támadáß анаша

embezek. к

De mit kerefck en olly îdegen és mefz'

fze lév'ó Orfzágrzkon? Htfzen ebben a' bol

dograllmeagyar Hazábanis вы; példát га—

lálok annak meg«bizonyirásáfa, hor-ty a’

камнями; eleitöl fogva támadáů inditó

emberek vóltak. »l

Ezek ama fzomorû MohârsiVVefzede

lem шёл ., mellyben qz'Erfekek e's Püspö

kök el-eíìek , mindyárt el foglalták a’ Püspök~

ségeket , mi t Török B-‘ïlintaz Egrit; An

пак utánna, Borskait, Bethlen Gabor! va

jnn nem a’ Préd.kátorok indirortéké a’ fel»

rámadásra? A’ mell támadáfokban, Bol

dog Uren'. Mitsoda ‘óld'ókléfeket vittek vég

hez ezek az Iltemelenek! Lifzkán a’ Plébá
nus nyakát fsjfgével изгажен. а’ vremplox'n

küfz'óbén ezek a’ rsendes Hazaflak. A’ Kas

l`ai Krítlviniílay Meůer pedig az ö Tanitvá
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nyit a’ K_ápofztás kertbe vitre, és a’ ká~

pofzta Eejek el~vagdaláfain gyakorolta öket ,

l a’ Catholicufok ellen teéndó veré-s 'útkózet

re. Edgy hires, és még ma-is élò Debre~

ccni Prédikátor , vévén Jófefnek a’ Norniá

lis I'skola be-nem vételéért dörgö parantsso-v

latját, ezt mondotta: Ha úgy, rsak üttes~

.fe ki 'hát' a’ veres Záleot. A’ melly fzók

igen durva alföldi betyár értelmüek. Es ezek

azok , a’ kik meg-is, a’ Catholicus Papsá- _

got nem fzégyenlik кашами vádoini.v

Nints azt mondja Trenk a’ Prédikáto~

rok közt edgy-is a’ ki Romába nagy Sum

ma pénzeket vitt vólna. El-hifzem. Non

entis nulla praedicata az-az mert ninrs'is mit. .

sztán, hát a’ Kálvinífia пешек (ha

esak ugyan az igazat fzabad a’ Világ eleibe

terjefzteni) mennyit hordanak ki a’ kiilsö

.Orfzágokra a’ pénzböl; könnyü által látni e’

Vk'o'vetkezend'ókböl:

А’ Debretzeni Réfzr'ól minden efztendö~

ben megyen ki leg~alább  12. так, néha

több~is. „ ‚

`A’ Pataki réfzr'ól -`  ~ 6. néha t'óbb-is.

Erdélyböl megyen    3. "

А’ Magyar Orfzági Luthe

ránufok közzül megy  5.

Az Erdelyi Luth. közzül  4.

Az Unitariufok közzül  3.

Mind lófzve mennek ki  38. Deákok efz~

tendönke'nt.
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Ezek közzülnémellyik ezer, ’s több forin.

tokat-is ki vifzen, edgy fern megypedig

500 nál alább ki. Azérr ama’ töbhektbl,

a" nagy Summából elrveffek moiian , és té

i`zem azok pénzéhex, a’ kik kevéfsel men.

nek ki. Igy én megnem tsalatkozom, ha

minden ki menö Deákra боо. forintot irok.

E’ fzerinr vifznek ki efztendönként a’ Deáfl

kok, (fokfzorozván a"6oQ~2at 38-tzal

600

38

4800 .

1800

»___-__..

22800 а2-22 hufzonkét

caer ‚ nyoltz fzáz forintot. Tizenhét eûren»

dö alart’ pedig 273630 forintokat. Bezeg

hordjákám ezek a’ Capitiliti, pedig ofztán

mit hoznak onnan ? eizet nem , mert közç

t'ók van ama’ lnondïs A’ ki oda nem vifz

nem-is hoz a’. Es köz'ónséges hir nállok

az edgyfzeri Deák tselekedete , a’ ki Lejdá

`ban ki hirdettetre ‚` hogy ha valakinek elve~

fzetr az efze moli kerefse, тег: 'ó идут

` edgy `tseppet fe vifzen haza. Mi-t ho'znak

hát . Edgy Magyar gyomrot tsömörltetó

Parokát ,dwg og'or, rát, ezüfi (запое

tzip'óknt, táleit, és riémellyik egy vën Hel#

véta Leányt. És mégis óh Vaks'ig Trenk,

és az 'ó Fordítoja ezt'rsak el-akarja тень.

ni. Pif'zkilja a’ más fzemében a’ (ямка;

’5 nem láqa a’ maga-é ban a’ gerendát. '

 



A’ honnan azt mond'a továbbá, h'ogy

nintsenekis azok az Orfzágnak 011 an nagyl

шпага- mint' a’ намёк. Bolon emberI!~
Az lEsöpus fzamara a’ meg hólt Orofrlânt'

rpgdoíia, illycen Szamár Tŕenk-iS , az ö For`

ditojáyal' edgyiìtt ‚' тЦюц 011 an Szferzeteql

befielenit, a’. melly meg-holt, ’s nints. `

Nintsenek ollyanvéŕ fzómjuhozok a’i

Prédikátorok аз: mondja mint a’ Domini->

каппы. Ugyan fzép Kálvinus, _mikor a’

Servétus pergelt relie büzét ptr'uffzentés nél

ш fzagolja, Zvinglius, >rm'kor a’ lelkér a’ v

hartfban ki fújja, és a’ Prédikéns, такс;

Jófeft'ól а’ yeres Záleot ki üttetni kivánja.

Nintsenek az Orfzágnak ollyan- nagy-A lerhére mint a’ Fr'aneiskánufok. Mit érjen -

a" Kálvinifia Deâks'g, _ аи а’ tíiedik Para

graphusra lett feleletemben meg-mutattam.

En moli _hár oda igazitván az` Olvasot, itt

tsak azt mondom meg , mi a’ Kálviniíiah

Longás. Ez ollyan einher a’ ki gyerm'ek~

ségében a’7 kolduláfi ranúlta , lfjuságában,

az mind tanitotra, mind gyakorolta, Vén

Ségében pedig ‘ofztán el-nem hagyhatta.

Szép Orfzág köl'óntä ei ezek. i

De azt mondja Trenk ezekröl а" fzép

Madarakról a’ Prédikátorokról, hogy nem

is ollyan mindent felfalók так, mint a"

Kápta anhéli Urak. igen igaz ez. Miért

дат efzik a’ Moldvai Tzîgány Páliétomot?
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Azért mert nints. Bezzcg mikor módi'ok

vólna benne mindent fel- falnának , mint a’

Mohátsi vefzedelem után a’ Püfpökségeket.

Az Щеп mentsen meg-ezeknek a’ Gödények

nek az 'ó torkoktól!

De végtére már azt mondja Trenk, hogy

ninrsenek-is ezek a’ fzép prädikántefek ollyan

türhetetlenek és tudatlanok, lmint a’ Pápiiia

Piifpök'ók. .- A’ mellyre mildor én felelek,

könyvbe lábbadt fzemeim fetétülnek , fainál
ván ollyl fzentséges , és nagy rudományů

Férñaknak az ö méltatlan gyaláztatáfokar.

Nem-is tselekfzem én itt eg ebet. Hanem

:Sak a’ Kálviniíia Prédikantefe ‘türedelmekeg

és tudományokat téfzem ki a’ komédia piatzra.

Mitsoda türedelem van ezeknél Hollän- i

diában meg»tetfzik onnan, hogy a’ Catholi- l

kus Papnak még tsak az Uttzánfem fzabad l

k'óztök Papi ruhába járni , templòmot nem

fzabad nékiek épiteni, hanem :Sak Udvar

Házakban lehet az IIieni tifzteletet gyakorol

ni. Semmi tifztségre fel-nem vefzik ott a’

Catholikuü. Illyen a’ Kálviniiia türedelem.

_ Magok fokfzor meg-valjâk a’ Kálvi'nifia világi

emberek , hogy ha azrö Papiaiknak ollyan ha

ralmok vólna mint a’ Catholikus Papoknak,

tehát feiertelUralkodok lennének a’ Prédi

kíntefek, annyira hogy. a’ fzçnvedhetetlen

ienne. Ezr tefzi edc, értelme'é világi Kál

vinifia Urnak is a’ tú a’ DunaiPrédikátori '

Gy'úlésben mondott im e’ fzavai': Volnának

nékünk Pápátskáink tsak фигами Romáts~

‚А,
Ю .

A i-- „мл >
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каши. Illyenek Svétziában-, ’s Dániában

a’ Lutheránufokis , és még is ezeket a’ Ka»

l tholikui'okat nem fzenvedhetö hohér Prédi

kántefeket mondja Trenk, hogy nem ollyan *

türhetetlenek , mint a’Katholikus'Püfpökök.

'De hát már máfodfzor, mitsoda каток,

Plátok , s'öt harmadik égben так Pálok a’
Prédikántèfek azt akarom edgy két fzòval

ki nyilatkoztatni , és az ò' tudatlanságokat

el-rejtö ñrhangot fel» ránrani. Én kili'ebb va

gyok mint fem a’ Pápifia Pappk, ’s kivált

Püfpökök tudományáról fzóljak, fzentség

törö vólnék én ha abba avatnám magamat.

A’ Prédikánfoktudománya fe kitsin némel

lyikben, mint ama’ jé fzivü Pétze iben, a’

kinek ha a’ Vallását ki vefzed, Abrahám,

Isák és _lákób közzé bátran bé- ültethetpd, de

ritka az ill en gyémánt. Mitsoda Allatok

nagyobb r fzint 'ókemek jól tudjuk. Vóit

molt 1791dik EfztendöbenPrédíkáns tétel

Ugotsa Vármegyében a’ holl a’ fel-fzentelte

rendò Neo-prédikáns azt mondotta , hogy

ha Déakúl Cenfeáliák , tehár prédikáns fe

leifz , mert öSyntainia vólt tsak ‚' de az-is ré

деп vólt már. Imhol a’ bölts Prédikáns.

Más ugy-an azon vVâxniegyében _'Fckete ”Аг

адьап az [lien levelét ki~hirdette. Az Шеи

levele Summáfon ez.

Berlinben a’ àgy Templomban az Ol

tárv felett függ, mellyet az Щеп arany be

tükkel maga irt és ,Szent Mihály Arkan-f
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„вы el-kmdön, а’ теПуег ha так? mk
nézni a'rka-r magát béfzárja, ha.pedigleakar

l ia irnii, magát 'ónként ki-nyítja. - Ha]ato

kat ne fodoríttsátok a’ Vasárnapot megïtar

tsárok, hidjetek én bennem _ merta’ mell

`könnyen teremrettelek benneteket, olly kön
nyeny -femmivé-is -tehetlek benneteket. _

щам—(Ш: efztendöben ‚пагоды: September

ben a’ Nap meg-ferétül, és a’ tsillagok az

égr'o'l Íe-hulnak, ёз 1ё1`2пе1< 011у nagy fóld

эпатаж, а’ mill eneknem .vôltak 10h21,

és én Jéfus e’ világnak végét fzakafztom. 

A’Aki ezt nem hirdeti átkpzotrlé en, a’ ki

másnak le'-irni nem hadja, azlis átkozott lé

yen ’s a’ többi.

“пи uéki) ki hirdethe mellth nagy buz
Ã ' goságghl véghez-is vitt a’ múlt öfzön. Bol

do'gtalzlzn, és nem mai feculumhoz ill'ó Pré

dikánsll Ezek lmáx' azok a’ Trenk rúdoffai!

sztárr a’»Debrerzeniek a’ Prédikánfokat ki

vetvénl, azt az ока: adták Jófef el'ótt a’ tse

leke'dereknek ‚ hogy a’ Prédikátziója femmit

fem ét, nem épiileres, és hogy edgy lé

lekzetriel fzokta -le'g en el~mondani a’ Mi~át .

tyáfkoft. Magok a’ Világi Kálviniíiák рана-г

fzolkocinak a’ prédikánfok tudatlanságokról.

A’ Borfodi Traëiusban, a’ Gyiiléfen valami

terhes 'matéria fordulván el'ó a’ Prédikánfok

halgattark róla"nagy böltsen; mpg-rivallik

‘ edgy _meg-lehetb's tudományú Ur , ’s azt

_ толща а’ 82ещ Sornak (тег: edgy Sorban,

`1

д

Meg-illyed laz Ardai Pré- y

l dikátor alig várja a’.Vasárnapot, hogiy az Щеп.

Д levelét,l .( mellvet edgäßzigeti kol uló Deák

e’
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jobb felöl ülnek a’ prédikántefek, bal fel'ól

а’ világi wrak) мы mit bakokálnak ken-l

tek , moíi fzoljanak a’ dologhoz. De én itt j

véget vetek az én Trenkre rett feleleteimnek.

Ha_valaki én ellenem fegyvert fog, fzivefen

ki-fzállok vele a" Tsata Piatzra , és az én

meg-ŕémülni nem tudó Bátorságom ‘akkor

jobban ki fog tettzeni. Én moli hirtelen,

és útban irok. De az én ellenségem ellen,

(ha fog lenni , ) egéfz kéfziilettel indúlqk;

és meg-muratom néki, hogy nem olly fejek

lágygyára efettek a’ Pápifia Férfiak,; hogy

holmi vén Aizfzony, Trenki vádra erlelni

ne tudnának. 

в ¥ * ¥ i l

’ 'La' "__ ..

Trenkl a’ ki itt felel edgy ifjú ember Vólt ,

Kinél ifjabb talám ellened nem-is fzólt;

Ез ha Irâfodra j6 fehletet tett,

Elég az , magának elég jutalmat vett. ’
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