
B R O U G T H O N N A K
A’ R E L I G I Ó R Ó L

V A L Ó

H I S T Ó R I A I
L E X I C O N  A,

A’ m e l l y b e n

A’ VILÁG’ KEZDETÉTŐL FOGVA
A* M A I  I D Ő I G ,

A ' POGÁNYOKNAK, ZSIDÓKNAK, KE
RESZTYÉNEKNEK, MAHUMMED ANUSOKNAK 
TUDOMÁNYOK, ISTENI TISZTELETEK, CEREMÓ

NIÁIK , SZOKÁSAIK, HELLYEIK, SZEMÉLLYEIK, 
ÍRÁSAIK, AZOKNAK TÖRTÉNETEIKKEL EGGYÜTT, 

a ’ l e g - jobb  Í ró k bó l  e l ő - a d a t t a t n a k .

MAG Y A R N Y E L V R E
F O R D Í T O T T A ,

és fok eredeti Articulusoknak meg-bövítésekkel, fok 
újaknak hozzá-adásokkal, a’ Szent és Világi, Régi és Üj 

Históriáknak és Könyveknek meg-értésekre, ki-botsátotta
M I N D S Z E N T I  S Á M U E L .

A’ RÉV-KOMAROMI EVANG. REFORMATA 
EKKLESIÁNAK pr é d ik á t o r a .

II. D A R A B .
D ---------M.

K Ο M A R ο M B A  Ar, 
W éb er S im o n  P é te r ’ b e tU jiv « !· 

I 7 9 a·





NAGY MÉLTÓSÁGÚ GRÓF,

R Á D A I

R Á D AI G E D E O N
ÚR’ Ö EXCELLENTIÁJÁNAK,

A* TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG*
ARANY KÚLTSOS HÍVÉNEK,

A C T U A L I S  I N T I M U S  S T A T U S
C O N S I L I A R  IU SAN AK,

ÉS A’ FELSÉGES SEPTEMVIRALIS TÁBLA’
A S S E S S O R Á N A K ;

N E M  K Ü L Ö N B B E N ,

A ’ NAGY M É L T Ó S Á G Ú
GRÓF ÚR’

É L E T E ’ P Á R J Á N A K  

M É L T Ó S Á G O S  G R Ó F

F A J I
F Á Y  S U S Á N N A

A S Z S Z O N Y N A K ,

Ö  EXCELLENTIÁJÁNAK.





K E G Y E L M E S  U R A M !
K E G YE LM E S A SZSZO N YO M l

I

Hazánknak, 's a* Tudományoknak ama9 

nagy O/zlopok Méltófágos Gróf IdŐsbb Rádai Rá- 

dai Gedeon o Nagyfága , meg - hallván, hogy 

BROUGTHON’ REL1GI0I LEXICONdt Ma

gyar nyelven ki-adni fzándékozom .· azonnal9 a' jó  

igyekezet eránt való hajlandófága fze ré n t, mél- 

tóztatott engen? fzándekomnak végbe-vitelére hat

hatófan indítani. Melly kegyeísége c? Bóldogúltt 

Méltófágos Grófnak arra bátorított vált engem*,
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hogy a’ nevezett munkánál·, eggy Darabját Ő Nagy- 

Jágánal· ajánljam. De tsak hamar fzomorúan kel

le tt a' Mdtófágos Gráfnak halálát hallanom : 

mellynek híre valamint fzándékomat meg-akadá

lyozta tta , úgy abból fzármazó örömemet is égé- 

fzen  el-enyéfztette válna; hanemha reményleném, 

hogy ad Nagy Emlékezetű Gráf ’ Hamvainak ne

mi-nemű áldozatot tehetek a zza l, ha a z t a' kö- 

tele/séget, mellyet eránta végbe-vinnem nem le

het e tc , Excellentiátok eránt telly es item, 's

BROUGTHON’ LEXICONAnak Máfodik Darab

já t Excellentiátoknak Nagy Nevei alatt botsá- 

tom világ elébe.

Méltóztafson azért Excellentiátok ezen tse- 

kély Munkámat, és ennek Excellentiátoknak aján

lóját kegy efen venni;  és e z t úgy nézni, mint a'

melly-



«  (  Ο )  »

mellyUye l , réjzfzerént a’ Bóldogúltt Méltófágos 

Grófnál·, a’ Tudományokhoz vóltt példás és ritka 

Jzeretetéért, e/z fi Ofzlopot akarok emelni 9 

réfz-fzerént pedig Excellentidtokhoz való mélly tifz- 

teletemet kívánom nyilvánvalóvá tenni. Nagy orö- 

memre fog fzolgálni, Ad iVűgy Méltójagú Gróf 

Afzfzony ! Ex cell ént iád , d* wd£d Pétzeli Ma

gyar Bibliothecájában, a?Magyar BROGUTHON- 

nak hellyet méltóztatik mutatni; leg-fóbb nyere- 

lefzen pedig a z , ha Excellentiádnak az ol- 

vafásban fáradhatatlan elméje, ezen Munkában 

yalamelly meg-elégedést fog találni.

Éljen fzerent séfen Excellenti átok ! d’ M d- 
* ' 

tófágos Rádai Háznak nagy reményféget nyúlytó

két o/zlopaival, Méltófágos Gróf Rádai Pál és Ge

deon Urakkal 0' Nagyfágokkal eggyütt. Illy fz í-

ves
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res hívdnafom mellett, Excellentidtoknak Kegyefsé- 

gehbé ajánlott, utól/ό  pihené/emig lenni meg-nem 

fz ü r ió h

N A G Y  M ÉLTÓ SÁG Ú  GRÓF ÜR!
N A G Y  M ÉLTÓ SÁG Ü  GRÓF A S Z S Z O N Y !  

EX C ELLE N TIA TOKNAK ,

Rév - Komáromban

alázatos ízolgája 
M i n d j z e n t i  S á m u e l .



D. *

Π■*—̂ABAJBA. A’.Panamában 
lakó vad embereknek Iste
nek. Ez az Isten - Afzfzony, 
fzülettetéfékor halandó vóít; 
de minthogy Ö e’ földön igen 
kegyes életet élt, halála után 
Istenné , ’s 'az Isteneknek 
Anyjokká lett. Mikor vil- 
lámlik, és az ég dörög, azt 
fzokták mondani az ö tifzte- 
löji, hogy a’ Dabajbaharag- 
fzik. Az Ő tifztek iére a’ ra
bokát fzokták meg égetni,’s 
akkor eggymás után három 
napon böjtölnek, sírnak, or
dítanak. V a' t. Purehas.

D a b is . Eggy Isten Japo- 
niában. Ennek eggy nagy 
álló képe vagyon az Ofac- 
cai út-félen, Sorango felé. 
A’ Japoniaiak efztendőnként 
eggy tifzta Szüzet áldoznak 
neki. Ez a’ Szűz fok - féle 
kérdéfeket tefzen a’ Dabis’ 
elébe, mellyre a’ kép, vagy 
a’ képben lévő Bonz felel. 
Ritkán élik-meg, hogy a’ 
Szent tolmáts afzfzonynyá 
ne változtafsa a’ fzüzel; melly 
tselekédetet a’ Dabis’ meg- 
jelenéfének tartanak. Egyip
tomban Saturnusnak eggy 
Papja eggy illyen tsalárd- 
fágot ízerentsésen játfzott. 
El hitette a’ férjfijakat, hogy 
az Isten várja az ö feleié-

geiknek fzemélly-fzerént való 
meg jelenéfeket, kik kÖzzi'il 
ö a’ leg-lzebbeket magának 
ki fzckta válafztani. Az il
lyen bé vitettetett az Isten’ 
templomába. A’ Pap be-zár- 
ván reá az ajtót, eggy f*>!d 
alatt lévő úton fel-került, 
’s az Istennek üres álló - ké
pébe bújt, honnan az afz- 
ízonyhoz némelly kérdéfe 
két te tt; a’ tsafárdfág öfzve- 
ölelgetözéfekkel végezödött, 
de minekelőtte a’ lett volna, 
a4 Pap a’ világot el oltotta. 
Purehas.

Dactym ιί)λ ι . Cybele 
Isten - Aízfzony’ Papjai. Λ’ 
Cretaiak Isteni tiíztelettel il
lették Őket, minthogy Ju
pitert ök nevelték-fel, és így 
a’ Corybaníefekkel és Cure- 
tefekkel eggyek voltak. Stra
bo azt mondja , hogy a’ Cu- 
retefek és Corybantefek a’Da- 
ctylufoktól fzármaztak ; eló- 
fzör fzáz fzeméllyek voltak 
a’ Szigetben, kiket Dacty’us 
Idaeufoknak neveztek, ezek
től lettek kilentz Curetefek, 
ezek közzül mindeniktíz férj- 
fi fzeméllyt nemzett , az 
ember’ kezén lévő újjaknak 
fzámok fzerént, az honnan 
neveket is vették. Más ér
telmet is hoz elő az említett 

1 Stra-
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Strabo : e’ fzerént ( Sopho
cles a’ mint állítja) tsak öt 
Dactylus Idasufok voltak, a’ 
vasnak találóji,kiknek ugyan
annyi húgaik voltak; a’ melly
ért is Ők Dactylus Idam- 
íoknak neveztettettek, mint
hogy tizen vóltak, és az Ida 
hegye’ tövében gyakorlottak 
mesterfégeket. a) Diodorus 
S culus pedig így befzélli a* 
dolgot. Creta ízigetének elfő 
lakoíi a’ Dactylus Idaeufok 
vóltak, a’kik az Ida hegyén 
laktak, kik némellyek fze
rént fzázan, máfok fzerént 
öten vóltak,melly utólfo fzám 
az ember kezén levő újjak- 
®ak fzámokkal meg-eggyez ; 
a’ mellyért Dactyluíbknak 
neveztettettek : azt Írják fe
lölök, hogy a’ varázsláshoz, 
’s a’ t. jól értettek. Orpheus 
az δ tanítványok volt, kik 
Dek titkaikat Ő vitte Görög 
Orfzágba. Ők találták a’ 
tűzzel és vafsal való élést; 
mellyért Isteni tifzteiettel il
lették őket. b) Diomedes 
Grammaticus Cybele’ Pap
jainak nevezi őket. Itlaeu- 
foknak azért mondattatnak, 
mert Cybelét leg - inkább 
Phrygiában az Ida hegyén 
tifztelték: Dactylufoknak pe
dig azért; mert hogy a’ Ju
piter’ fíráfát ( midőn ő még 
kis gyermek vólt, ’s a’ ki 
az ö gondviíéléíék alá vólt 
bízva ) ne hallaná Saturnus, 
bizonyos verfeket tsináltak 
és mondottak, a’ Dactylus 
mérték fzerént. a) Ggogr. 
1. xo. b) BibUoth. í. 5. Li- 
lius Gyrald.

f  Daduchi. Ceres Isten- 
Aízlzony’Papjai. így nevez

tettettek a’ Görög fzótól Das. 
fáklya, és Echo, vagyon. Mert 
a’ Ceres’ innepén, in Myfie- 
riis Eleufinis, a’ templom 
körül égÖ fáklyával futkos
tak , mellyet eggyik a’ má- 
liknak kézről kézre mind ad
dig adogattak, míg rninde- 
niknek kezében nem vólt. 
Ezt annak emlékezetére tse- 
lekedték, hogy Ceres eggy 
égő fáklyával, mellyet az Ae- 
thna hegvén gyúlytott-meg, 
a’ maga leányát Proferpinat 
ígykerefte. Az Hercules Fő 
Papját is így hívták. Meurs. 
Eleuíin. 14. Potter Archaeol. 
a. 3.

* D ^ dala. Két Innepek, 
mellyeket régenteu Boeotiá- 
ban fzentelten, az .eggyiket 
Plataeánal, eggy Alalcome- 
nos nevű nagy erdőben , hol 
fok emberek öíizve - gyűltek, 
főtt húst hánytak a’ levegő- 
égbe, ’s vigyáztak a’ var
júknak repiŰéfekre, mellyek 
ezen: prédára fiettek. Az
után minden élő-fákat, mel- 
lyekre a’ varjúk fzállottak, 
ki-vagdaltak , ’s azokból ké
peket faragtak , mellyeket 
amaz híres mesterről Daeda- 
lusról, Dadaláknak neveztek. 
A’ maiik Daedal át fzentelték 
minden hatvanadik eíztendő- 
ben, igen nagy pompával, 
nem tsak Plataeaban, hanem 
Boeotiának minden vároíái- 
ban is. Tizen-négy Dcedald- 
kat tsináltak, mellyeketíörs 
fzerént ki-ofztogattak. A’ ce
remonia így ment-véghez. 
Eggy afzfzony , a’ ki meny- 
afzlzony módjára fel vólt öl
tözve , fok emberektől kifér- 

tettet-
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. tettetvén, a’ képeket a’ Cy- 

thaeron hegyére fel-vitte. Az 
hegynek tetején állott eggy ól
tár , erre minden féle gy úlad- 
ható matériát hánytak, rajta 
mindenik város Jupiternek 
eggy bikát, Junónak eggy 
ökröt áldozott, fok borral 
és tömjénnel; a’ fzegények 
pedig eggy juhot áldoztak, 
ezeket a’ képekkel eggyiitt 
eggy rakásba hányták , ’s 
hamuvá égették. Ezen fzo- 
kásra illyen történet adott 
alkalmatofságot. Eggykor 
Juno Jupiterrel öfzve-vei'zett, 
’s ötét odahagyván, Euboeá- 
ba ment. Ezért Jupiter igen 
nyughatatlankodon, ’s min
dent meg próbált hogy Janót 
vifzfza-hívhatpá; de midőn 
ötét meg nem nyerhette, a’ 
Plataeai Királytól Cyth ser ón
tól, (ki abban az időben 
bőltsefségéről híres vólt) 
kért tanátsot. Ez Jupiternek 
azt tanátsolta, hogy tsinál- 
tafson fából eggy igen ízép 
formájú leány képet, annak 
eggy fzekéren üljön mellé, 
’s költsön hírt, hogy az az Ő 
mátkája Plataea, az Afojpus 
Király’ leánya. Jupiter iigy 
tselekedett; mellyel mihellyt 
Juno meghallott, íietett a’ 
fzekérhez, a’ fa képen lévő 
ruhát haragjában izéllyel- 
fzaggatta, ’s akkor vette éfz- 
re mint tsaiattatott legyen 
meg: melly dolgon ei - ne
vette magát , ’s Jupiterrel 
azonnal meg-békéllett. Páti

ján. in Boeot, Meurs. Grae
ciae Feriatae, 1. a.

* D^bdis. Eggy Ceremo
nia a’ régi Görögöknél, melly

három napokig tartott. Ek
kor gyertyákat égettek, az 
honnan nevét is vette. Gyer
tya Görögül Dajdos. Az elfő 
napot fzentelték a’ Latona’ 
és Apolló’fzülettetéfének, a’ 
mafodikat Glyconnak, és az 
Isteneknek fzármazáfoknak, 
az harmadikat pedig a’ Po
dalirius’ házasságának, és a’ 
Nagy Sándor’ anyjának em
lékezetére. Lucián, in Pseu- 
domant.

DjBMones. Közönféges ne
vek a’ lelkes és értelmes ál
latoknak, melly ek az em
bereknél felfőbbek, az Isten 
nél pedig alább valók. A’ 
régi Romaiak ezeket Geniu- 
foknak nevezték. A’ Plato- 
nicufok meg különbböztetik 
eggymástól az Isteneket, a* 
Démonokat, és az HerofokaX. 
Az Isteneken értik azokat, 
a’ kiket Cicero Dii Majorum 
gentiumn&k nevez. Mi a’ 
Dantonokat Angyaloknak ne
vezzük. A’ Kerelityének a’ 
Dcemont mindenkor rolzíz ér 
telemben vefzik, ’s értik raj
ta a’ roí’zfz Lelkeket, vagy az 
Ördögöket; mert a’mint Mi
nucius, és mátok,meg jegyzik, 
a’ jó Lelkek nem engedik ma
gokat az emberektől imád- 
tattatni, hanem tsak a’ go- 
nofz Lelkek tulajdonítják ma
goknak az Istent illető tifz- 
teletet, a ) '

Apulejus okos lelket, le
vegő égből fzármazott testet, 
halhatatlaní’ágot,és emberi in
dulatokat , jövendő mondást, 
oraculumot , álom fejtést, 
Magiát tulajdonít a’ Dasmo- 
noknak, ’s azt mondja, hogy 
a Ők .
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6k vifzik Isten* elébe az em
bereknek könyör^éleket, ’s 
az Isten’ kegyelmet ök hoz
zák-le az égből, b) Juftinus 
Martyr úgy fzóll az Angya
loknak és jDö?wí>noknak ter- 
méfzetekrö), mintha őket nem 
égé zen lelkieknek, és épen 
test nélkül valóknak tartaná. 
Innen , olly tselekedeteket 
tulajdonít nekik , mellyeket 
test nélkül nem lehet végbe
vinni. Azt mondja, hogy 
némelly Angyalok, kikre az 
Isten e’ világ’ igazgatását bíz
ta , az Ő törvényét tsak ha
mar álral - hágtak , midőn az 
Adám’ inaradékinak kányái
val közösködtek, a’ kiktől 
lettek a’ Dcemonok, vagy az 
ördögök; melly értelemben 
Juftinust fok Páterek és régi 
Ekkléíiai Írók követtek, c)

A’Zsidóknál régi mefe az, 
hogy a’ Dcemonok Adómtól 
lzármaztak. N ehéz ki tanul
ni , mit hiddjenek a’ Zsidók 
a’ Lelkekről, azért, azt is 
nehéz meg határozni, mit ér
tettek legyen ök a* Dcemo
noknak , vagy ördögöknek 
tílzteleteken, melly a’ Rab- 
binufok fzerént, a’ bálványt- 
imadasnak utólíő neme. Né
melly Tudófok úgy ítélnek, 
hogy a’ Zsidók némelly bi
zonyos nemű Dcemonoknak ál
doztak vólna, kik gonoiiz Lel
kek vóltak, és a’pulztahel- 
lyeken ketske ábrázatban 
fzokták magokat mutogat
ni; mellyért is a’ Sz. Írás 
Serimeknck nevezi őket. De 
hogy az Izraeliták valaha 
illyen bálványt-imadást gya
koroltak vólna, a’ felől má

tok kételkednek. Ka pedig 
azt tsak-ugyan gyakorolták; 
az Egyiptomiaktól tanulták, 
a’ kiknél a’ keiske Szent ál
lat volt. (d) A’ Poéták 
„ (úgymond Minutius) hi- 
,, fzik a’ Dcemonrknak léte- 
„ leket; a’ Philofophufok ve- 
„ télkednek rólok. Socrates 
„ felölök meg-vó’t győzeí- 
„ tetve, mert ö mellere min- 
„ denkor jelen vólt Daemon, 
„ a’ kinek tanátsa fzerént 
„ tselekedett ö mindeneket. 
„ Ai Magú fok nem tsak es- 
„ merik a’ Dcemonok&K , ha- 
„ nem mindent azoknak fe- 
„ gítségek által tselekefznek. 
„ Ezek a' til'ztátalan lelkek 
„ el-rejíik magokat a’képek- 
„ ben, ’s ollyan jeleket ad- 
„ nak, mintha ag Istenfég 
„ jelen vólna azokban; a’ 
„ Papokat indítják, a’ tem- 
„ plomokban laknak, azál- 
„ latoknak külfő rélzekben 
„ jeleket mutatnak, a’ ma- 
„ darak’ repüléfeknek utat 
„ tsinálnak, hamis és kétfé- 
„ ges értelmű befzédeketfzól- 
„ fanak. ” A’ Socrates Dce- 
rnona, a* mint Plutarchus 
írja, nem egyéb vólt, ha
nem tsak valakinek , a’ ki ö 
mellette állott, ptrüfzfzentéfe, 
vagy a’ magájé. Mert mi
kor Ő valamelly dologhoz 
akart fogni, ha valaki jobb
kéz felől el találta magát 
ptrültízenteni ö mellette, azt 
anoak jelének tartotta, hogy 
Szándékát véghez-vigye; ha 
pedig bal felöl eíétt a’ ptrüfz- 
fzentés, a’ dolgot abban 
hagyta, Se) A’ Mahummeda- 
nuiok fok-féle Dcemonoktól 

be-
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hefzéiínek. Némellyeknek ne
vek Ginn és Peri·, ezek né- 
meliyL.elkek,és varázslóvagy 
bofzorkány Nympbák: má- 
Ι'υ k 'teeouin, ezek hafonlók 
a’ Pogánvoknak Párodjikhoz: 
tn .fok Medúzák, FUridk, Ki
fértetek : máfok Se hajat hin, 
vagy árdögök,és az egéfz po
kolbeli fereg. f) Merin írja, 
hogy .Magyar Orfzágban a’ 
Bányáfzok a’ fől'd alatt gyak
ran látnak ollyan lelkeket, 
mellyeka’ Szeretsen kisgyer
mekekhez hafonlók, de a’ 
metlyek nekik femmi kárt 
nem tefzaek, hanem hogy 
mikor Ök dolgoznak, néha 
a gyertya világot el fzokták 
elöltök oltani, g) L. Angeli 
Genii.

(aj Γο/s. deTheol. Chrift. 
I.7. c g. (b) De Deo Socra
tis. (c) Apolog. i, (d) Be- 
resliit Rabba. par. 14. áp. 
Majrn. (e) in Octavio de So
cratis Genio, (f) D' Herbe
lot. Bibi. Or. (g) Tourney 
of. i. B. Merin. to the Mines 
of Hungary.

Daggial. A’ Mahutnme- 
danufoknak hamis Mefsiáfok 
vagy Antichristufok, a’ ki fe
löl Ök azt tartják, hogy az 
a’ Christus’ tselekedeteit fog
ja követni, és fzamáron jár. 
Daggiul tefzen tsalárdot, és 
ollyan fzeméllyt, a’ kinek 
tsak eggy fzeme és eggyfze- 
moldöke vagyon, a’ miilyen
nek kell lenni az Antichrh 
Húsnak. E’ felől azt befzél- 
lik, hogy a’ világ’ végén meg
fog jelenni, és a’ Jelus Chri- 
lius , a’ ki még él, Ötét meg
veri, azután pedig meg-hal. 
D' Herbclot. B. O. A

Dagon. A’ Philisíaeufok- 
nak Istenek Asdodban; en
nek felső réfze ember, alfó 
pedig hal formát mutatott 
(a) mellyért is nevét vette a* 
Zsidó fzótól Dag, Hal. Má- 
fok, kik Ötét a’ gabonának 
tálalójának tartják , nevét a’ 
Dagan Zsidó ízótól hozzák, 
melly fzó gabonát tefzen. Phi
lo Bibliusnál, Jupiter Ara- 
trius a’ neve. Némellyek 
ötét Jupiternek, mátok Sa- 
turnusnak, máfok Venusnak 
tartják. Az Egyiptomiak Ve- 
nust halnak formájában tifz- 
telték ; mert mikor Typhon 
az Istenek εΐίςη hartzolt, 
Venus eggy halba rejtette-el- 
magát. Diodorus Siculus ír
ja, hogy a’ Phitiftaeuíok As- 
kalon várofában Atergatist, 
vagy Venust, afzfzony’ képé
ben tifztelték, mellynek alfó 
réfze hal vólt. Eggy régi 
maié fzerént, Oannes, a’ ki 
félig ember, félig pedig hal 
vólt, a’ Veres tengerből ki
jött, és Egyiptomba ment, 
hol az embereket fok - féle 
mesterfégekre tanította, ’s 
azután a’ tengerbe ismét vifz- 
fza-ment. Apollodorus négy 
OavmefekrÖl emlékezik, kik 
mind különbbäzö időkben 
jöttek-ki a’ Veres tengerből, 
’s eggyet közzillök Odacon- 
nak hívtak. E tŐl hozza Sei
den a’ Dagon nevet, b) Mint
hogy az Bizonyos, hogy a* 
Görögök és Romaiak , a* 
Napkeletiektől, nevezetefen a’ 
Phoeniciaiaktól vették az Ő 
Isteneiket : nagyon h.hetŐ, 
hogy Neptunus és Dngont 
azon - eggy Istent tefznek.



6

Midőn a’ Phili ftaeufok az 
Izraeli táktól.a’ Szövelfég’ Lá
dáját el nyerték, azt Asdod- 
ba vitték, ’s Dagon mellé 
hellyheztették. Midőn pe
dig más nap’ reggel a’ tem
plomba bementek, Dagont 
or-zájára borulva a’ földön 
találták heverni a’ Láda előtt, 
de feje és két kezei elsza
kadtak , és tsak az hal képe 
maradt - meg. c) A’ Dagon' 
temploma még a’ Maccabaeu- 
fok’ idejekben meg volt, és 
Jonathan égette azt el, mi- 
nekutánna Apolloniufon gyö- 
zödelmeskedett. d) Bochart 
Dagont Japhetnek gondolja 
lenni, ki Noénak harmadik 
fijavólt, ’s azt mondja, hogy 
azért tartották ötét tengeri 
Istennek, mert a’ Szigetek, 
fél-fzigeiek, ésEuropa,o(ztály 
ízerént az ö maradékinak ju
tottak. Ide tzéloz Lactan
tius. 'Neptuno maritima om
nia, cum infulis, obvenerunt. 
az az. Neptunusnak jutottak 
minden tenger mellyéki tar
tományok. Jurieu hihetőnek 
tartja, hogy Dagon, vagy 
Neptunus alatt, Noét kell ér
teni ; mert a’ tengeren való 
uralkodás tökélletefen ö reá 
ülik, minthogy ő az özön
vízkor ideig a’ víz’ fzínén la
kott, és minden emberek köz- 
zül tsak maga maradolt-meg. 
(e) Milton az el esett Angya
lok közzé hellyhezteti Da
gont, (f)

Pa’aeftinának Gaza, vagy 
Gazéra várofában, meg-va
gyon még ma is a’ Dagon’ 
templomának fele réfze, mel- 
lyet Sámfon , annak két ofz-

D ag.

Iopit meg rázván, lerontott, 
’s mind magát, mind pedig 
a’ jelen valókat oda ölte. (g) 
A’ templomnak töredékeiből 
úgy lá/tfzik; hogy az eggy 
nagy faragott kövekből álló 
épület volt. (h)

(a) Cumberl. in Sanch. (b) 
Ovid. Met. 1. 5. Berofus. A- 
pollodor. Seiden, de Diis Sy
ris (c) i Sam. 5. (d) 1 Mac. 
10: 83. (e) De fallá rel. 1. t. 
c. n .  Hilf, des Dogm. P. 4. 
c. 7. (f) Par. Perd. (g) Bír. 
ifi. ( h ) Baumgart, account 
of Paleftine.

D a jb o t h . Eggy Isten Ja- 
poniában. Minekelötte az 
ember a’ Dajboth templomá
ba be-menne, eggy kapun 
kell által menni, hol mind 
a’ két oldalon két álló képek 
vagynak.minden féle ölő fzer- 
fzámokkal. A’ Pagoda kö
zepén ill az Isten eggy ala- 
tsony óltáron, rendkívül va
ló nagy formában, úgy hqgy 
a’ feje’ tetejével a’ templom’ 
boltozatját éri. Ortzája és 
méllyé alzfzony formájú, ha
ja fekete, göndör-, mint a’ 
Szeretsené, kezei vastagab
bak mint eggy közép - fzerií 
embernek egéfz teste, a’ 
mellyből az Ö formátlan tes
tének nagy íágához lehet vet
ni. Minden felől arany fú- 
gárok veízik-körül, mellyek- 
ben fok Camifoknak, vagy 
Japoniai Fél - Isteneknek ké
peik vágynak; illyeneketke
zeiben .»is tart, mellyek kö
rül fúgárok vágynak, mint 
a’ Kerelztyéneknél a’ Szen
tek’képeik körül. Az oltárt, 
mellyen Dajboth ü l, fok lám

ÜAJ.
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pás világosítja. A’ templom 
igen erős fa ofzlopokon áll, 
meílyek nagy réfzént faragat
lan tökék, és femmi mester- 
féges munka nints rajtok; 
a’ templomnak belső réíze 
veresre vagyon festve, melly 
mellet) jobb-kéz felöl áll eggy 
kiskápolna. A’Dajboth’képe 
egéfzen aranyos, nagy fülei 
vágynak, fején korona, hom
lokán pedig eggy nagy jel va
gyon, nyaka és méllyé mezí
telen, jobb kezét, mellyllyel 
balra mutat, ki-nyúlytvatart
ja: a’ többi réíze hasból áll.

Embafsies of the Dutch 
to Japan.. Kaempf Hifi. of 
Japan. B.' $. c. 13. 15.

D a jr o . A’ Japouiaiaknál a’ 
Fo Bap, a’ kinek famíliájáé 
volt örökfég; Izerént a’ Japo- 
niai Tsáfzarfág, míg azt a’ 
mostani Tsáfzárok el nent 
foglalták; kiknek palotájok 
Jedo várofában vagyon, a’ 
Daj rój é pedig Miacobau vólt. 
A’ Dajro lábaival ioha fém 
illeti a’ főidet, lém fejét nem 
lütteti a’ nappal, haját, fza- 
kállát, körmeit, einem nyí
ri; ételéi az afztalra kilentz 
kofarakban hordják-fel, ’s 
kilentz tálba rakják-ki, ma
gát aranyos Izékbeá hordoz
zák , melly eggy ollyan íé- 
lyem matériával vagyon bé- 
vonva, mellyen által 6 min
deneket lát, ötét pedig lénki 
lém látja. Ezt a’ fzéket ti- 
zen-négy Fö emberek hordoz
zák, előtte test-Őrző katonáji 
mennek, utánna eggy fzekér, 
melly a’ Dajro’ felefégének 
és ágyafainak fzámokra ké- 
ízült, ’s drága gyöngyös és 
gyemántos fedele vagyon.

D a j .

Embafsies of the Dutch tö 
Japan.

Dalaj-lama. A’ Kalmu- 
ki Tatároknak Fö Papjok. 
Entíek a’ Papnak lakó heltye 
vagyona’ Chinas Birodalom* 
halárában, Potala Várofában, 
eggy klaftromban, eggy ma
gas hegyisek tetején, melly - 
nek tövén hulz ezer Lámák 
vagy Papok laknak, a’ FŐ 
Paphoz közelebb, vagy tóle 
távolabb. L. Lama. Kircher. 
China Illuftr.

Dalmatica. A’ Püspök
nek vagy Diaconusnak öltö
zete , mellyét leg elölzör Dal
matában kéfzítettek, az hon
nan nevét is vette· Sylveüer 
Pápa parantsolta a’ Diaco- 
nuloknak, hogy Hlyet vifelje- 
nek. Ez elöfzör Királyi ru
ha vólt: illyet vifelt Perti
nax R. Tsáfzár, mellyet Chi- 
rodotrínak, vagy Mariicatán&k. 
hívtak , mert újjai vóltak, ’s 
ezzel különbbözött a’ Colo· 
hiúmtól, mellynek femmi új
já nem volt. A’ Daimaticát 
vifeli ma is a’ Romai Tsá- 
fzár, mikor meg koronázzák. 
L, Colobium, ljid. Etym. 1. 19. 
c. aa. Baron. A. 363. Ftrrar. 
de re Veit. De la Cerda; Sal~ 
más. Du Fresne. Pitije.

f  Damia. Eggy Isten-Afz- 
fzony Romában. E’ vólt a’ 
Bona Dea. Mater Deorum. 
vagy Cybele. Az ö áldozatát 
Damiumvak, Pap Afzfzo- 
nyátpedig Damiatrixnak hív
ták. Az ή áldozatját a’ leg
főbb Papnak házában vit- 
ték-véghez, a’ mellyen fém 
Ö maga a’ Fő Pap, lém más 
férjfiak jelen nem lehettek, 
A 4 ha-
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hanein fsak a ’ Rom ai FS
Afzfzonyok. És minthogy 
ez az áldozat a’Romai Nép
nek bóldogíagáért való volt; 
azért ez eránt különös tifz-, 
teletet is mutattak. Nevét 
vette a’ Görög Demos, vagy 
Damos fzótól, melly népet 
telzen; minthogy ez a’ né
pért való áldozat volt. Ezt
t .z Innepet kilentz nap’ és 
éjízaka gyakorlották az afz- 
lzonyok , eggy bé-zárlott 
lázban, in operto, a’ mint 
ízokták vólt nevezni, hol a’ 
irittettfzett, azt tselekedték. 
Ez a’ Damia vólt a’ Faunus’ 
felefége, olly igen ízűz, hogy 
a’ maga férjén kívül foha más 
férjfiat nem látott. Alex. ab 
A lex. 1. 6. Fejtils.

* Damianistók. A’ VI. 
Században Eretnekek, Da- 
niianusnak követóji. Azt 
mondják rólok, hogy a’ Sz. 
Háromfág felóí nem jól ér
tettek , az a z , mintha az 
Atya, Fiú, Sz, Lélek, az Ts- 
teníégben úgy réí'zefülnénc k, 
hogy mmdenik abból külö
nös réízt bírna. Ez a’ Secta 
a’ Neítoriufsal Eutycheíisel, 
Dieí'corufsal \r a’ t. való fok 
versengésből támadott; va
lamint máfok is , mellyek et
től nem mel'zfze jártak, mint 
a ’ $ev érit ük , Angeliták, Co~ 
ronilák, 'sa 't. De minthogy 
ezek íbha tökélletesen meg- 
nem eggy ezt ek , Avephalu- 
fokn&k , vagy F ó nélkül va
lóknak nevezték őket. JSl- 
veph. L. 18· Baron. A. 538.

D a n i e l . Eggy a’ Prophe- 
ták  közzü l,  a ’ Juda nemzet- 
fégéhól, Ezechieltel azon idő
ben. Midón Na búgodon ο

ζογ Babyloniai Király a’ 
Chriftus előtt 607. efztendők- 
kel Jerufalem várofát meg
vette; Jojakim Királyt, az 
Orfzágnak fő embereit, azok 
köztt Dánielt is el vitette. 
Az Ö neve nints az Ő Köny
vének elébe téve: de az, 
hogy ö abban fok hellyeken 
magáról fzóll, elég jele an
nak, hogy annak a’ könyv
nek írója 6 legyen. Az Ö 
Iratának módja nem jár olly 
magafán, mint a’ több Pro- 
phetáké, hanem világos , rö
vid , eggyűgyü, terméfzeti, 
és a’ luftoriai írásnak mód
jához haíönló. a) Daniel egjjy 
rendkívül - való ember volt, 
az Isten nagy kegyelmeket 
közlött vele, és lókkal na
gyobb mélíólágra emelte Ötét, 
mint minden Ö idejében éltt 
Zsidókat. Az Ő Meísiás fe
lől, és más következő nagy 
változáfok felöl való jöven- 
dtíléfei olly világoíok és bi
zonyotok, hogy Porphyrius 
azzal fogott - ki azok ellen, 
hogy azok azután írattattak, 
minekutánna a’· meg-írtt dol
gok meg-estek. b) A’ Zsidók 
nem ízámlálják Dánielt a’ 
Propheták közzé; minthogy 
ö a’ Babyloniai Király’ ud
varában élt, még pedig nem 
a’ Prophetáknak fzokálök 
fzerént. Azt mondják, hogy 
vólt ugyan ó hozzá Isteni 
jelentés, de tsak álomban és 
látásban, meiiy nem tökél- 
letes módja az Isteni jelen
tésnek. De ellenben az Ő leg
régibb Irójok Jofephus,a’leg- 
nagyobb Propheták közzé 
ízárnláija ö let, ’s azt mond

ja»
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ja , hogy 8tet az Isten a’ ma
gárai való tárfalkodásra 
méitóztatta, és Ő nem tsak 
jövendő dolgokról fzóll, mint 
más Propheták, h a n e m  
az időt is meg-határozza, 
mikor fognak azok betelni. 
A’ Chriítus a’ dolgot egéfzen 
meg-határozta, midőn Dá
nielt viiágofan a’ Propheták 
közzé fzámlálta. c)

A’ Dániel’ Könyve réfz- 
fzerént Chaldaeai, réfz-í'zerént 
Zsidó nyelven vagyon írva. 
Tudai-iiiik, a’ második Réfz- 
nek negyedik versétől fogva, 
a’ hetedik Réfznek végéig, 
Chaldatáúl vagyon; mert ott 
Chaldaeai, vagy Babyloniai 
dolgok vágynak. A’ kővet

kezők Zsidóul vágynak. A’ 
Napkeleti vagy Görög Ekklé- 
fiák, a’ Theodotion’ Fordítá- 
lával élnek. A’ Deák Vul
gataban á’ harmadik réfznek 
árfzon-negyedik verse után 
vagyon a’ négy Ifjaknak É- 
nekek, a’ könyvnek végén 
pedig a’ Susánna’ Históriája, 
Bél, és Sárkány. De ezen 
három Toldalékokat Hiero
nymus nem fzámlálja a’ Ca
nonicus könyvekhez , fém 
meg nem lehet mutatni, hogy 
ezek valaha Zsidó nyelven 
lettek vólna. (d) A’ hat el
fő Réfzekben le vagyon írva 
a’ Babyloniai Királyoknak, 
és azok alatt a’ Zsidóknak 
dolgok. A’ hat utólsókban 
mind jövendölések vágynak, 
nem tsak a’ Zsidó nemzet 
és Ekkiéfia, hanem idegen 
Fejedelmek és Orfzágok fe
löl is, nevezetesen pedig a’ 
négy Monarchiáknak erede

tek és végek felől, és az ö- 
tödik Orfzág, vagy a’ Mes- 
fiásn&k Lelki Orízága felöl. 
Ügy hifzik, hogy Dániel Chal- 
daeálian halt-meg, és a’Cyrus- 
tól ki - adattatott engedetem 
fzerént, nem ment-vifzfza Zsi
dó Orfzágba. Epiphanius 
írja , hogy Ő Babylonban 
halt meg ; a’ kit a’ Históriát 
írók követnek.

(a) A. 606. ante C. N. (b) 
Prideaux. P. 1. B. 3. Hieron. 
in Prooem ad Com. in Dán.
(c) Mat. 24: is. Maimon, in 
More Nsvoch P. 2. c. 4$. Hű
ét. Démonit. Ev. prop. 4. c. 
14. Joseph. Ant. 1. 10. c, ia.
(d) Hier. Praef. in Dan.

D a p h n b p h o r ia . Eggy In-
nep, mellyet a’ Boeotiaiak 
Apolló’ tiíztefségére minden 
kilentzedik efztendöben fzen- 
teltek. Eggy olaj ágat , bo
rostyán és minden féle virá
gokból kéfziíltt koszorúkkal 
meg · ékesítettek. Ennek te
tején volt eggy réz golyóbis, 
mellyről más apróbb golyó
bisok függőitek, a’ közepén 
vóltak apró koronák és eggy 
golyóbis, de nem olly nagy 
mint a’ tetején lévő; a’ ma
iik vége eggy fáfrány fzínil 
ruhával volt be borítva. A’ 
leg felső nagy golyóbis pél
dázta Apollót, vagy a’ napot, 
az a’ melly egyenesen a’ 
nagy golyóbis alatt függött, 
a’ hóidat, az apró golyóbi- 
íök, a’ tsillagokat, a’ hatvan
öt kofzorúk, a’ napDak elzten- 
dei főid körűi való forgását. 
Ezt az ágat eggy fo házból 
való ízép ifjú vitte, a’ ki 
pompásan volt öltözve, ha- 
S
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jai le váltak ereíztve, ’s eggy 
arany korona vált fején. Ez 
Pap hellyett,és Daphnephoros, 
vagy borostyánt hordozó 
vólt. Ezen ifjú előtt ment 
az ő atyjafijai közzül eggy, 
a’ ki eggy virág kofzorús 
páltzát tartott kezében, ti
tánná ment eggy fereg fzüz, 
kik kezekben ágakat visel
tek. Mind ezek be - mentek 
az Apollo Ismenius’ és Gala- 
xius’ templomába, hol ötét 
énekléfsel tifztelték. Ezen 
pompának eredete ez : Az 
Aeoliaiak, kik Arne tarto
mányában és annak környé
kében laktak, az Oraculum- 
tól ezt a’ tanátsot vették, 
hogy a’ magok lak-hellyeket 
hagyják-el, ’s másuvá men
jenek. Ezek azért a’Tbeba- 
nusokra ütöttek, a’ kiket a’ 
Pelasgiusok épen akkor zár- 
tak-be fereggei. Az Apollo’ 
Innepe épen akkor kozelge 
tett , mellyet mind a’ két 
réfz fzentül meg-lzokott tar
tani. E’ végre tégyver-ny ug- 
vás lett közttök. Eggyikréfz 
borostyán ágakat Izéidéit a’ 
Heliconon, a’ másik pedig 
a’ Melas folyó - víz mellett, 
meilyeket ők a’ fzokás fze- 
rént Apolló’ tifztefségére ke
zekben hordoztak. Ezen a’ 
napon a’ Boeotiaiaknak Ha
di Vezéreknek Polematusnak 
álomban eggy ifjú meg-je
lent, a’ ki ötét eggy hadi 
kéfzúlettel megajándékozta, 
’s neki meg parantsolta, hogy 
a’ Boeotiaiak minden kilen- 
tzedik efztendőbem Apolló’ 
elébe közönféges könyöfgést 
vigyenek, ’s kezekben boros

io

tyán ágakat hordozzanak. 
Három nap múlva Polema- 
tus az ellenfégre ü tött, ’s azt 
el-kergette ; ’s e’ végre ren- 
deltettetett ez az Innep a’ 
Delphusi Apolló’ tiíztefsé- 
gére. A’ Zsidóknál talál
juk ennek a’ fzokásnak va 
lamelly hasonlatolságát , a’ 
kik a’ leveles Innepea keze
ikben ágakat hordoztak, ’s 
azokat lógatták az éneklés 
közben. Paus. Leo Mut.

Dararioun, Eretnekek a’ 
Mahitmmedanusok közit, 
kik Dararitól vették eredete
ket és neveket. Ez a’ Tsábí- 
tó Perfiából Egyiptomba 
ment, Hakem Caliía a la tt, ’s 
a’ népet el-akarta hitetni, 
hogy Hakepi, Isten legyen ; 
de Ötét a’ nép meg-öbe. Ö 
utánna következett Hamza, 
ki magát A1 hadinak nevez
te. Ez igen zabolátlan élet
re nyitott útat, és minden 
kegyes gyakorlásokat, böj
tö t, imadíágot, búisút, el
rontott. Ez a’ Secta igen el
terjedt Syriában, és a’ Liba
nus hegyén. D' Herbelot,
B. O.

D a t a r iu s  Eggy hivatal 
a’ Romai Udvarnál, mellyet 
mindenkor valamelly Praela
tus, néha pedig Cardinalis 
visel; ennek hivatala a’ Be- 
neficiumokért való Inflantiá 
kát be-ízedni. Ez maga ad 
hat Beneficiumot, melly eíz- 
tendőnként huízon - négy a 
ranynál többet nem hoz-be; 
ha pedig ennél több a’ .Sum
ma, az arról való levélnek a’ 
Pápa írja alá a’ maga nevét. 
A’ Datariusnak fzabadíágá- 

ban
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bau áll, hogy a’ Candidatu- 
fok ko zz ül azt válalzíza, a’ 
ktt Ö leg - méltóbbnak tart. 
Az Ő fegítö tárfa a’ Subda- 
tarius, a’ ki is a’ Praelatufok 
közzül való; de ez a’ Data
rius’ hire nélkül femmi Be- 
neficiumot nem adhat. Mi
dőn a’ Pápa abban meg- 
eggyez , hogy a’ Beneficium 
valakinek adattaísék : a’ Da
tarius az Inílantia alá ezt 
írja. Annuit Sanctifsimus. 
A’ Pápa ezen fzókat fzokta 
írni. Fiat ut petitum. Mi- 
nekutánna azlnfiantia minden 
Kamarákon meg-fordult, és 
a* Regifirumba be irattatot!; 
azt isméta’Datariushozvifz- 
(za-vifzik, a’ ki ezeket írja 
D ítum Romos apud S. Ma
riam Majorem, vagy A]/ud
S. Petrum, azon helly íze- 
rént, az holdakkor a’ Pápa 
vagyon. Azután a’ Datarius 
a’ Pápa’ Bulláját a’ Benefi
cium eránt el kéfzíti, melly 
ezer embernek kezén meg
fordul, míg tökélleteíén el-ké- 
fzüi. Sejne. Defcript. Rom.
T. i. Ajmon. Del'cription of 
the Court of Rome.

D a v id  Ge o r g ia n u s o k . 
A’ XVI. Században Eretne
kek. Eredeteket vették Da
vid Georgétől, a’ ki ι sor
ben Hollandiának Delft vá
róiéban fzármazott, ’s me- 
llerfégére nézve iiveg’ festő 
volt. Ez elöfzör az Anaba
ptistákhoz állott, azután Mes- 
íiásnak mondotta magát, a’ 
kit a’ világra azért küldött 
ez Isten, hogy a’ menny - or
szágot lakotokkal töltse-be, 
minthogy az a’ kegyeteknek

fzi’ík voltok miatt, igen meg- 
ürefedett. Az Adamitákkal 
eggyütt, az házas életet meg
vetette, a’ Sadducaeufokkal, 
tagacfta a’ fel-támadást, a’ 
Manichseufokkal nem hitte, 
hogy a’bűn a’lelket be-mots- 
kolhatná. Gentből, az hol la
kott, el-fzökott Frieslandiá- 
b a , onnan Bafileába, hol 
magát Johannes Brucknak 
nevezte, és rj$6-ban meg
halt. Hagyott maga után né- 
melly tanítványokat, a’ kik
nek meg ígérte, hogy ö há
rom efztendő múlva fel-tá- 
mad. Nem is volt egéfzen 
hamis jövendölő; mert testét 
a’ földből ki-ásták, mellyet 
könyveivel eggyütt a’ hóhér 
meg - égetett. Hollfteinben 
még ma is vágynak neki kö- 
vetoji. Prateol. Florimund. 
Őrig. haer.

D e c a n u s . Angliában a’ 
Capitulum’ feje, ’s a’ Cathe- 
dralis Ekkléfiában a’ Püs
pöklég után való hivatal. Ne
vezetét vette a’ Deka Görög 
fzótól, melly tízet telzen; 
minthogy eggy Decanus leg
alább tíz fzeméllyeknek fe
jek, mint a’ régi Ekkléfiában 
minden tíz Barátoknak eggy 
vígyázójok vólt, a’ kit azért 
Decanusnak neveztek. Bingh. 
or. Ec. T. 1. 7. c. 3.

D e c e n n a l i a . Régi Ro
mai lnnepek, mellyeket a’ 
Tsáfzárok az ő uralkodáfok- 
nak minden tizedik eíztende- 
jében fzenteltek, a’ mellyen 
ők áldoztak, játékokat ad
tak, a’ népnek ajándékot ofz- 
tottak. Augulsus kezdette 
ezt elöfzör, ö utánna pedig
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a’ több Tsáfzárok is gyakor
lottak. Ekkor a’ nép a’ Tsá- 
fzár’ életéért, ’s hofzfzú ural- 
kodáfáért imádkozott, mail/ 
fzokást Pofa decennali áaak 
Heveztek. Az Antonius’ida- 
je-beli pénzeken illyen írás 
vagyon. Primi. Decennales, 
Secundi. Decennales. Vóta. 
Sol. Decenn. II. Fota. Sujcep. 
Decen. Ili. Auguítus ezen Ce
remónia által a’ maga határ 
nélkül való hatalmát akarta 
óltalmazai, a’ nélkül hogy 
^az által a’ népet meg fértette, 
vagy rajta erófzakot tett vol
na. Mert valamíg ez az In- 
nep tartott, a’ maga hatal
mat mind addig a’ népnek 
által adta ; meily tselekedet- 
tel ö azt úgy magához édesí
tette , hogy az a’ neki adat- 
tatott hatalmat a’ Tsáfzar- 
nak örömmel vifzfza-adta, 
és azt ö néha még inkább, 
mint volt, meg erősítette.

D ecimbe A z a’ dézma, 
mellyet a’ Frantzia Király 
az Ekkléíiai jövedelmekre 
ízokott vetni. Ezen Monar
chiának kezdetétől fogva, 
mindenkor meg - vélt az a’ 
fzokás, hogy a’ Királyok az 
Ekkléfiai jófzágokból vala- 
melly hafznot vegyenek; de 
a’ dézma Philippus Auguftus 
alatt, a’ Szent HUd’ idejében 
kezdődött. Elcfzör ezt az 
adót nevezték Diniemé vagy 
D 'ci/ne Saladine, mert ezt 
a’ pénzt arra a’ Kerefztes 
hadra fordították, mellyet 
a’ Ksrefztyének vifeltek az 
Eggyiptomi Suhan Salain  
ellen, a’ ki a’ Szent Földet 
n eg-vette , ’s a’ Kerefztyé- 
neket Jerufalemből ki - ker

gette. Azután a’ mit a’ Fran- 
tziai Orfzági Papok a’ ma
gok jövedelmekből a’ Király
nak adtak, miad azt Deci- 
mának hívták, akar a’ jó- 
fzágaak tized réfze , akar 
több, vagy kevefebb lett le
gyen. Ezen adó meg - vóít 
mindenkor Philippus után, 
’s aemtsakaz tíitetlenek, ha- 
ne n az Eretnekek, és Ek- 
kléíiából ki átkoztattatott !>.e- 
mélíyea ellen való hadako- 
zásrais fordították, laaóban 
áítal-engedte ezt az adót Hí. 
Honorius P. Vili. La|os Ki
rálynak, azAlbigenfefek ellen. 
A’ Frantzia Királyok is en- 
gedelmet adtak a’ Pápának 
a rra , hogy az Ő Orízágok- 
ban lévő Ekfeléliai jövedel
mekből, az Ekkléíia’ ellenfé- 
gei ellen í'egítféget vehefse- 
nek. Illyen engeaelmet adott 
Philippus Auguftus III. Inno- 
centiusnak, a’ IV. Otto Tsá 
fzár ellen hadra való fegítő 
pénznek be-fzedéfére. Az 
Orfzág’ hafznára és fegítfé- 
gére is meg-engedtettetik az 
a’ fegítfég. X. Leo P. is ió 
ban I. Ferentz Királynak a’ 
Törökök ellen való hadban, 
ezt a’ fegitféget meg-engedte: 
akkor ugyan, tsak tiz efzten- 
dőre, de a’ melly máig is tar
tott. Patru. Trajte de Decime.

f .  D e c r e t a l e s . Levelek, 
mellyekben a’ Pápa a’ Piis-
Íiökökröl, vagy más Ekklé 
iái Személlyekről Ő elébe 

tétettetett kérdéfekre, felele
tet fzokott adni. Minden 
Tudófok meg-eggyeznek ab
ban , hogyleg-ellŐ valófágos 
Decretalis Levél az, a’ mel

lyel
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Ivet 38$ ban Siricius P. Hi- 
merusnak Tarragoniai Piis-
Ítöknek adott, az Ekklé- 
iába be tsufzott rendeletlen- 

fégekre nézve. A’ Decreta- 
Iékat leg elöfzör Dionyfius 
í ’.xiguus l’zedte öfzve; ez a’ 
Gyüiytemény kezdődik Si 
riciuíon, ’s Anaftaíiulőn vé- 
ge/Ődik. líidorus a’ IX. Szá
zadban adta-ki a’ maga 
Gvüiyteményeit, kezdi d é 
monién. nso  fcen. IX. Ger
gely P. ízedet te - öfzve fok 
Papáknak Decretaléjikat, mi
dőn Gratianus ki adta a’ma
ga Gyúly keményét, mellyet 
Concordia Dijcot dantium Ca- 
nonumank nevezett, meliy- 
beu be - foglalja minden Ő 
előtte éltt Fájtaknak rende- 
lél'eiket. Ezen Gyüiytemény 
Pcntatéuchusnak is neveztet- 
telik.mert öt könyveket foglal 
magában, ezen vers fzerent. 

Index , Judicium , Clerus, 
Sponsalia, Crimen.

Hase tibi defignant quid quas
que volumina lignant. 

Ezen öt könyvekhez VIII. 
Bonifacius P. 1897-ben ha
todikat adott. V. Clemens 
P. öfzve kezdette fzedni újra 
a’ Viennei Concilium’ Decre- 
tumait: de minthogy Ő ezen 
munkába bele halt, az ö ti
tánná következett Pápa ΧΧΙΓ. 
János adta azokat ki, 1317- 
ben, mellyeket Clementinák- 
nak nevezett; noha Clemens, 
halála’ óráján meg - tiltotta 
azoknak ki - adattatásokat. 
Végre XXII. János P. alatt 
ki adattatok az úgy nevez- 
tettetett Extravagantes , a’ 
XV. Század’ vége ftlé pedig 
az Extravagantes Communes,

Donját, hifi. du Droit Ca
non. Zjicgler. de Őrig Juris. 
Ahifiricht. Hifi. Jur Ec. Tiiiem. 
Hiíl.Ec.T. 10 art Sirice. F. Pa
ul. of. Eccles. Benef. c. 31.

♦ D edicatio. így hívták 
a’ Romaiak azt a’ ceremóni
át , mellyllyel valamelly dol
got fel - fzenteltek, arra a’ 
végre , a’ mellyre ázt rendel
ték. Ezt a’ ízokást n?vez 
ték másképen Encoeniare. 
Nevezetesen értették ezen a’ 
templomoknak fel - fzentelé- 
feket. A’ Dedicatio külöcb- 
bözött a’ Conjectati diói; egy- 
gyik a’ másik nélkül meg es
hetett , a’ minthogy a’ Dedi- 
catiót a’ Confecratio most meg
előzte, majd követte. Né
ha a’ Confecratiót a’ Dedica
tio magában foglalta. A’ 
Dedicatiót mindenkor a’ Ma- 
gifiratus Major vitte - végbe, 
mint a’ Király, a’ Conful, 
a’ Cenfor, az Imperator, a’ 
Duumviri, az oily fzemélly 
is, a’ kit a’ nép in Comitiis 
tributis a’ Mag ftratusból a’ 
végre ki-válafztott. A’ ki a* 
templomot fel l'zentelte, an
nak nevét valamelly ki-tett- 
fzö hellyre fel-írták. Úgy 
tartották, hogy a’ Dedicatio 
által az Isteneknek nagy tifz- 
tefséget ’s kedves dolgot tse- 
lekelznek: mellyért ok is a- 
zoktól valamit kértek, p. o. 
hogy az ö fzántó ■ főidőket 
tegyék gyümöltsözövé. A’ ki 
a’ templomot fel - l’zentelte, 
az előtt a’ Pontijex némelly 
bizonyos fzókat mondóit, ’s 
az a:att a’ templomnak ajta
jai meg - fogta , a’ Szentelő 
pedig azon Izókat a’ Ponti-
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f e x  után tartozott el-monda-
ní. De mellyek voltak azok 
a’ fzók, azt nem lehet tud
ni; noha azoknak némelly 
jeleiket lehet látni Valerius 
Maximusnál, Liviusnál, Plu- 
tarchusnál, Tibullusnál, Gru- 
ternél. Ezen fzókat olly to- 
kéiletesen ki kellett monda
ni , hogy tsak eggy betűnek 
fern lehetett ki-maradni; kü
lönbben a’ Dedicatiót újra 
elÖ kellett kezdeni, azt pe
dig, a’ ki hibázott, kemény 
kérdésre fogták. E’ vólt az 
oka, hogy Metellus Pontifex, 
a’ kinek nehéz nyelve vólt, 
fok holnapokig gyötrötte ma
gát, míg ki-tudta jól mon
dani a’ Dedicatio’ fzavait. 
Az egéfz ceremóniában a’ 
Pontifex Maximus vólt Fö , 
’s ö rendelt-el minden dol
got. Azért a’ ki valamit a- 
kart fel-ízenteltetni, a’ Pon- 
tifexeket tartozott a’ ceremó
niára el-hívni. A’ kik a’ De
dication jelen akartak lenni, 
azoknak egéfzféges testtel, ’s 
víg kedvvel kellett meg-je
lenni ; mert ezt tartottak jó 
Omen-nek. Voltak törvények 
is, mellyek ízerént a’ Dedi- 
catiónak végbe kellett menni. 
Annak az Istennek képét, a’ 
kinek a’ templomot Izentel- 
ték, a’ templom’ közepére 
drága vánkosokra állították, 
’s fzámára áldozatot tettek, 
muíica fzóval. A’ Dedicatiót 
gazdag vendéglég követte. 
A’ Dedicationak az egéfz nép’ 
meg-eggyezésével kellett es
ni , az az , per Senatus Von- 

fu ltu m , mellyhez járult a’ 
Piebijcitum, a’ nép’ akaratja.

Livius. Sveton. Spart tan. 
Gruter. Rajnes. FcJ'tus. Plu
tarch. Plin. Cicero. Cal Max. 
Varro, van Dale Alex ab A- 
lex. Tiraquell. Brifson. Ifi- 
dor. Seiden.

D e f e n s o r e s . így  hívták 
• régen az Ekkléűáknak Patro
n ja ik a t és óltalmazójikat. 
420. efztendóben minden Pa
triarchális -Ekkléfiának De 

fensora vólt, melly fzokás a’ 
később időkre is által jött. 
Á’ Német Tsáfzár az Ekklé- 
íiának Advocatusa; az An
gliai Királyok Diftnfor Fidei, 
melly titulust VIII. Henrich- 
nek , mikor Luther ellen írt, 
X. Leo P. adott, VII. Cle
mens pedig meg erősített.

D e g r a d a t i o . A z olly 
Eggyházi Személ’ynek , a’ ki 
valamelly nagy vétekbe esett, 
méltófágától és hivatalá éi 
való meg ■ fofztattatása. A’ 
régi Ekkléíiában az vólt a’ 
Degradatió, mikor az Eggy
házi Személlyt a’ Laicusok 
közzé fzámlálták ; melyen 
Vofsius és mások egyebet 
nem értenek, hanem isak azt, 
hogy az iliyen fzeméllyt a’ 
Laicusok közzé vetették, a’ 
kikkel eggyütt kellett neki 
az óltár körül lévő rostélyon 
kívül Communicalni. Ez u- 
gyan igaz, de a’ Degradatio 
többet tett; mert az által az 
ember a’ Papi Rendből ki
esett, és a’ több Laicusok- 
hoz hasonló lett. A’ Papo
kat degradálni fzokták, ha 
tifztátalaníágban , tolvajfág- 
ban, tsalárdfágban találtat, 
tattak; az illyenek ritkán 
fzokták eiébbi méltófágokat 

Vlí'z-
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vifzfza-nyerni, kj-vévén né- 
melly különös környúl-állá- 
fokat. Illyen példa eggy 
Maximus nevű Confefsore, 
a’ ki midőn a’Novatianusok 
közzül az Ekkléíia’ kebelébe 
vifzfza-ment, ’s magával Aj
kakat vifzfza-vitt, Stet a’ Ro
mai Püspök Cornelius Pres
byter, hivatalába vifzíza-állí- 
totta- (a)

A’ Romai Ekklésiában mi
kor valakit degradálnak, a’ 
templom’ ajtóban eggy Tri- 
bunált, vagy thronust állíta
nak fel. A’ bűnöst a’ maga 
Pontificalis ruhájában , a’ 
Pápa, vagy a’ Pápa’ képét 
vi elő Praelatus’ elébe állít
ják , kit katonák, eggy No
tarius , és eggy borbély ki
férnek. Minekutánna ki hir
detik , mi okon degradálják 
az elő-állott fzeméllyt, a’ 
Pontificalis ruhát róla le von- 
ják , ’s az , a’ ki a’ Degrada- 
tiót vifzi-véghez, a’ bűnös
nek ujjait eggy kéfsel, vagy 
eggy darab üveggel meg-va- 
karja, ’s meg-mondja neki, 
hogy ő tőle el-vétettetett a’ 
Papi hatalom; így fofztja- 
meg ötét a’ Tonfurától is, 
mellynek jeléül a’ borbély az 
ö fejét egéízen meg-borotvál- 
ja. Azután meg mondják ne
ki, hogy Ö az Úrnak Örök- 
fégéből, mint háládatlan fiú, 
ki-vettettetik, és a’ Papi hi
vatalnak rofzfz folytatáíaért, 
a'Pap^ koronát el veízti (b)

(a) Bingh. Or. Eccl. 1. 17.
c. 8 Thes. Theod. difp. 33. 
th. $■ Chamier. de Euchar.
1. 9. c. 3. (b) Pontif. Rom.

ÜEiSTáK. Ezen a’ néven, 
az újabb értelem fzerént, a- 
zokat értik a’ Kerefztyének 
köztt, a’ kik a’ Naturalis 
Religiónak minden kötelefsé- 
geit meg esméiik, de a’ Re- 
velatiót, vagy a’ Szent írást 
meg vetik. Azért nevezik e- 
zeket Deistáknak; mert ők 
tsak az eggy Istenben hifz- 
nek , ’s ellenekbe tétettetnek 
a’ Kerefztyéneknek, kik a’ 
Jefus Christusban és a’ Sz- 
Lélekben is hifznek. Clarke, 
négy rendre ofztja a’ Deistá
kat. Az első rendbe tefzi a- 
zokat, a’ kik eggy örökké
való , végeden , független , 
okos Valófágot hifznek, a’ ki 
e’ világot teremtette; de a* 
ki a’ világnak, és a’ vilá
gon meg eső dolgoknak igaz- 
gatáfokkal nem gondol. A’ 
máfodik rendbe tefzi azokat^ 
á’ kik hifzik, nem tsak az Is- 
tentt, hanem az Isteni gond
viselést is, a’ terméfzeii dol
gokra nézve; de az Erköltsi 
jó , és rofzfz köztt, femmi kü- 
lönbbféget nem tefznek, ’s 
tagadják, hogy az Isten az 
embernek Erköltsi jó és rofzfz 
tselekedetére vigyázna; mint
hogy, a’ mint mondják, ezek 
a’ dolgok az embereknek fza- 
bad tettfzéfeken fundáltt tör
vényektől függenek. Az har
madik rendbe tefzi azokat, a’ 
kik az Istennek terméfzeti mi- 
némüfégeiről és az ö gondvife- 
léí'éról hellyefen értenek, főt 
az ö Erköltsi tökélletefségei 
felől, fok tekéntetekben, jól 
gondolkoznak ; de az ember’ 
lelkének halhatatlaniága fe
lől roízlzűl értenek, azt tart

ván ,
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ván, hogy az ember az ha
lál által egérzen femmivé 
lefzen, és hogy eggyik éló 
ember, a’ máfik után követ
kezik, úgy. hogy a’ ki eggy- 
fzer el múlik, az többé meg 
nem újul. A’ negyedik rend
be tefzi azokat, kik lem Is
tent, fém Isteni gondviselést, 
fém a’Naturalis Religiótnem 
tagadják , hanem mind eze
ket tsak úgy hifzik, a’ mint 
a’Terméfzet’ világánál látják, 
és femmi Revelatiót nem 
hifznek.

Prateolus emlékezik né- 
melly Naturalistákról, kik 
1564-ben, Lengyel Orfzágban 
adták-ki magokat. Ezek a’ 
Lutheranufok közzül ágaz
tak , 1566 - ban Frantzia Or- 
fzágba mentek , hol Lionban 
meg-telepedtek. Ezeknek fe-, 
jek vólt Gregorius Pauli Crac- 
kóban, eggy Socinianus Pré
dikátor. Azzal ditsekednek, 
hogy az Isten nagy obb aján
dékokat adott nekik, mint Lu
thernek , és mátoknak; és 
hogy az Anti-Chriftusnak ki
gyomlálását Ő reájok bíztaiazt 
is tanították, hogy tsak eggy 
Isten fég vagyon, melly nek 
réfzefei az Atya, a’ Fiú, és 
a’ Szent Lélek ; de ezek nem 
eggy és egyenlő Valófág, és 
hogy tsak az Atya legyen a’ 
valofágos Isten. Ezek inkább 
Arianufok, mint Deifták.

Evidences of Nat. and, Rev- 
Rel. Introd. Lucret 1. 1. Pra
ted. Elench. Haeres.

los fzigetében fzenteltek. Al- 
kalmatoísága ezen Iuaepudk 
ez vólt. Minekutánna The- 
íéus a’ Minotaurust meg-öl- 
te ; a’ maga hajójával ismét 
vifzfza-ment Delos fzigetébe, 
hol a’ Veuus’ képének , mel- 
lyet az úton magával hordo
zott, áldozatot tett, ’s maga 
gyermekeivel eggyütt nagy 
játékot tsinált, és tántzuit, 
melly tántzot Gerardos, vagy 
Darunak neveztek, az ab
ban lévő tekervényes ugrá- 
íokért , mellyek azt a’ Laby- 
rinthust példázták , a’ melly - 
böl Thel Íeus Creta fzigetében 
ki-fzabadúlt, Ezt a’ fzokást 
követték mind a’ Delos fzi- 
getben , mind az Athene Va- 
rofában lakók. Ezek az utól- 
fók ezen innepre mindenkor 
bizonyos fzeméllyeket ren
dellek magok közziil, kiket 
Deliastákn&k neveztek. Ezek 
a’ Deliastdk öt hajón mentek 
Delosba, mindenféle fzükfé- 
ges dolgokkal el kéfziilve, és 
ott Apollónak, eggyegéfzen 
ketske í'zárvából kéfzülu ól
tár körül tántzoltak, ’s olaj
fa levelet rágtak , boros
tyán kofzorút vifeltek, mel- 
lyet vifzfza menetelek után, 
valamelly Istennek fzentel- 
tek. iVlíg ez az Innep tar
tott, addig fenkitfem ízabad 
vólt Athénében halálra ítél
ni. Mikor pedig az hajók 
vifzfza-érkeztek, azokat nagy 
örömmel fogadták.

f  D e l i a . Eggy Innep, 
mellyet az Athenebelkk , 
minden ötödik efztendöben, 
Apollónak tifztefségére De-

Thucjd. 1. 3. Callim. Hymn, 
in Deium Plut. in Thes. Pho- 
tius. Meurs. in Gr. Fér. Ca- 

fiellan. Fajoldusde Feft.Graec. 
Pfejjfcr, Ant. Graec.

D e-



D e m e t r i a . A’ Görögök
nél Ceres’ Inntpe, a* kit Ök 
Demeternek hívtak, ’s mel
lyen magokat ía-héjjakból tsi- 
náltt korbátstsal verték. Az 
Athenebeliek haí'onló nevű 
Demetria Innepet fzenteltek 
Demetrius Poliorcetes’ tifz- 
teletére, a’ Munychion nevű 
holnapnak harmintzadik nap
ján , a’ mikor a ’ Bacchus’ 
Dionyjia nevű Innepét is fzen- 
telték. Hesych. Flut, in De- 
metr. Meurs. Gr. Fer. Fajol- 
dus. de Feftis Greec.

D e m e t r i u s , Ezen Szent
nek Innepét nagy buzgóíag- 
gal fzokta a’ Görög Ekkle- 
fia ízentelni, Octoiiernek a6. 
n. A’ Görögök és Törökök 
ezen a’ napon fzélveízes időt 
várnak a’ tengeren, mellyet 
a’ Törökök Cqffim Gheun- 
nak neveznek, és vagy előtte, 
vagy utánna tíz nappal fzok- 
tak a’ tengerre ki fzállani, 
a’ kik pedig a’ tengeren vágy
nak, előtte ki-kötő hellyre 
fietnek, hol egéíiz télen ál
tal maradnak, tiicaut. '

* D e m o p h i l e . Neveeggy 
Cumai Sybillának.

D e n a r i i  de C a r i t a t e . 
Ajándék, mellyet régen a’ 
Cathedralis Ekklélia’ ízámá- 
ra adtak Piinköstkor, mi
dőn a’ Megyebéli Pap Pro- 
cefsiót járt, ’s a’ maga hall
gatóéival az Anya Ekkléfiát 
meg látogatta. Ez az aján
dék idővel törvényes fizetéfsé 
vált, Cartular. ylbbat. Glafl. 
M. S. f. 15.

* D e n a r iu s  s . P e t r i . 
Fggy adó, mellyet a’ Romai 
Udyarnak Angliából fizettek.

B

Tudni-illik, minden házi gaz
da eggy pénzt tartozott ad
ni , melly az Angliai Species 
thalternak eggy hatvanad ré- 
fze- Ezt az adót elöfzör 7ac* 
ban a* Weft Sax Király Ina 
állította - fel. 7 j 8-ban Ofla 
Merciai Király be-vitte a’ 
maga Tartományába; Ethel- 
wolf pedig 837-ben, az An
gliai thronusba ülvén, azt 
még inkább ki-terjefztette, ’fl 
meg-erősitette. Ezt az adót 
Pál* Péter’ napján fzokták 
be-fzedni. Ezen pénznek 
eggy rélze a’ Romában lévő 
Aaglus Oskolájé vélt, a’saá- 
likat pedig a’ Pápa, maga 
tettfzése fzerént, alamituá- 
nak ki - ofzthatta; vagy a’ 
mint mások állítják, két har
mad réfzéböl a’ Pál’ és Pé
ter’ templomában némeliy 
lámpásokat tartottak , eggy 
hármad rélzét, végre pedig 
az egéfz Summát, melly soo. 
fterlinget tett, a’ Pápa’ tett- 
fzésére bízták. VIII. Hen
rich törölte-el ezt az adót, 
I $ 3 a - ben. R égen a’ Fran- 
tzok, Lengyelek, Sileíiaiak 
is fizettek illyen adót.

Cambden. Britan. De Lar
rey, hifi. d’ Angi. T. i. Mai- 
mesbur. Speiman. gloftar, 
Math Weftmonuft. hift. Du 
Fr esne. glos. Oderic.Vitel. 1. 3.

t  Dendrophorusok. Ne
veket vették a’ Dénáron és 
Phero Görög fzókíóí. Vol
tak ezek a’ régi Romaiak
nál és Görögöknél azok, a’ 
kik némeliy íiteneknek, mint 
Sylvanus’, Bacchus’ .C ybe
le’ tífztefségekre, élőáraknak 
ágait hordoztak kezekben.

Innen
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Innen Sylvanust Dendropho- 
mrnak is hívták; mert a’ 
Bacchus’ Innepén az, a’ ki 
Sylvanus’ képét viselte, il- 
lyen ágat hordozott. L. Daph- 
nophoria. Gruter. Otto, de 
Aedil, Colon, et Municip. 
Megyptius. ad Sctum.

f  D eo g r a t i a s . Eggykö- 
fzöntés’ formája a’ regi Ke- 
refztyéneknél, mikor eggy- 
mást meg - fzóllították. A’ 
Donatisták nevették ezt a’ 
fzokást , Auguftinus pedig 
oltalmazta. Mikor valamelly 
Prophetiát, vagy Apostoli 
Levelet említett a’ Pap , ak
kor is némelly hellyeken a’ 
nép azt fzokta mondani. Deo 
gratias. Macr. Hiero lex s l
ug. in Ps. 13s. Bing/i. O. E. 
1.14. c. 3. §. 9.

D e p r i v a t i o . E z a ’ fzó 
telizi a’ Püspöknek, Papnak, 
vagy Vicariusnak hivatalá
ból való ki-tétettetését. A’ 
Deprivatio kétféle. Vagy a’ 
Beneficiumot , vagy az OJji- 
ciumoX vefzti-el. A’ Bene/ici- 
umnak el vefztése az, midőn 
a’ Pap valamelly vétkéért 
minden jövedelmét el vefzti. 
Az Ojftciumnak el-yefztése 
az, midőn hivatalától meg- 
fofztattatik, melly a’ Degra
da ti óval eggy. A’ Depriva- 
tióaak fok okai vágynak. 11- 
lyenek, ha valaki Simonja 
által jut az hivatalra; ha az 
Ekkléfiából Excommunicál- 
tattatott: ha réfzeges: ha til'z- 
tátalan életű : ha hitetlen: 
ha Eretnek : gyilkos : hami- 
fan esküvő: tsalárd: fattyú; 
ha az Ordinatio előtt fog hi
vatalához: ha a ’ Püspöknek

engedetlen; ha a’ Canonok 
fzerént nem viseli magát; ha 
a’ közönféges könyörgéses 
könyvvel nem akar élni, 
vagy az ellen predikáll: ha 
a’ Sacramentomokat ki nem 
fzolgáltatja, vagy a’ Vallást 
nem tanítja: ha engedelem 
nélkül több hivatalokat vi- 
fel: ha az Ekkléfiához tarto
zó épületeket ’s jófzágokat 
el hagyja pufztúlni. *s a’ t. 
Blount, i. Bels. abr. 641.

D e p u t a t u s . Eggy Sze- 
mélly a’ Conflantinopolisi 
Ekkléfiában, a’ ki a’ fzent 
ajándékokat az oltárhoz égő 
gyertyával kiféri. Ezt a’ hi
vatalt a’ Görög Tsáfzárok 
vifelték, mikor meg koronáz
ták őket. Ezek a’ Deputa- 
tufok hafonlók a’ Romai Ek
kléíiában lévő Acoluthufok- 
hoz. Macr. Hierolex.

D e r c e t o  vagy D ir c b . 
Az Ascalonitáknak Istenek, 
a’ ki Atergatifsal, vagy a* 
Syriai Venufsal, eggy volt. 
Ezen Istennek e/edetének ’s 
til'zteletének alkalmatofsága 
e’ volt. Syriában, Afscalon’ 
várofánál vagyon eggy rnélly 
tó, mellyben igen iok hal 
vagyon. V.ttól nem mefzfze 
volt a’ Derceto Isten-Afz- 
fzony’ temploma, a’ ki Se
miramis’ anyja vólt, a’ ki
nek alzfzony ábrázatja, te
liének több réfze pedig hal
hoz hafonló vólt, mellynek 
a’ Syrufok ezt az okát ad
ják : Venus , a’ ki Dercetóra 
meg haragudott , ötét eggy 
Syriai ifjúnak fzeretetére fel- 
gerjefz ette, a’ kitől neki eggy 
leánya lett; de Ö kezdvén 

ezen
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ezen tselekedetét fzégyenleni, 
az ifjút meg ölte, a’ gyerme
ket eggy pufztába hitette, 
maga pedig a’tengerbe ugrott, 
hol hallá vált. Ez az oka, 
hogy a’ Syrufok a’ halat nem 
ették, hanem mint Istent tif'z- 
tellék. Némellyek azon ha- 
fonlatofságokból , mellyek 
ezen Derceto és Dagon közti 
vágynak , azt. hozzák-ki, 
hogy mind a’ két ízemé Ily 
azon-eggy Istent jelent; mert 
a’ Pogányoknak fzokálok 
volt, hogy ugyan-azon Is
tent eggyhellyen férj fi, má- 
futt pedig afzfzony fonná- 
ban tifztelték. Ha hát Da- 
gont a’ Görögök’ Neptunu- 
foknak tartjuk: igen hihető 
lefzen, hogy Derceto alatt 
Amphitritét, (kit a’ Görö
gök Neptunus’ feleíegének 
tartottak) kell érteni. Diód. 
Sic. 1. 2. Ovid. Met. 1. 4, v. 
44. Fali. 1. 2. Seiden, de Diis 
Syris. Synt. 2. c. í.

f  D e r v i s . Közönféges ne
vek a’ Mahummedanus Ba
rátoknak, noha Rendekre’s 
regulájikra nézve külÖnb- 
bözzenek. Nevezetes Ren
dek a’ Bektashi, Mevelevi, 
Kadei, és Seyah. A’ Bek· 
tashik, a’ kiknek fzabad meg- 
házafodni, az Ö Rendeknek 
regulája ízerént, tartoznak 
az idegen tartományokat 
meg látogatni, a* kit elö-ta- 
láinak , azt a’ G azdid , melly 
eggy Izerelmes ének, de az 
Isteni ízeretetet jelenti, és az 
Jismdval, vagy az Isten’ ne
vének íégítíégúl való híváiá- 
vai, meg köízöntem , annak 
nagy alázatoisággal minden

jót kívánni, mellyet az Él· 
valluh fzónak el-mond áfával 
vifznek-véghez, melly fzó· 
val'a’ hartzolók fzoktak él
ni, nevezetesen pedig, mi
kor a’ meg győzettetett, a* 
gyözödelmesnek a’győződé* 
lem’ jelét által-adja. *— Ezen 
tsclekedetekkei azt akarják 
ők meg mutatni, hogy ők má
tokat magoknál jobbaknak 
tartanak. A’ Mevcíevek, a* 
kik az ő Szerzójökről Me* 
velandról neveztettetnek, két 
’s három órákig is , olíy fe- 
befséggel forognak, hogy aZ 
ö ábrázatjokat meg nem le
het esmerni. Mind a* Γόνα* 
lis, mind az lnftrumcnt.aíis 
Mulicát fzeretik , Bevezeie- 
lén eggy Indiai fíppal élnek, 
mellynek igen ízép hangja 
vagyon, Aá/nek hívják. Az 
b klafiromokban nagy aláza
té fságot és lízegény léget mu
latnak,· ha valaki őket meg
látogatja, az eránt minden 
fzemélly válogatás nélkül 
nagy emberféggel vágynak. 
A’ vendégeket leg - eiőfzÖr 
Katiéval kínálják, láros idő
ben azoknak lábokat meg- 
rooísák , ’s mikor töiök el
mennek , fok Ejvaltah Mál
tátokkal ki-kiférik. A’ h.a- 
dvjek, eggy különös fcabo- 
nalágfcól, a’ magok testeket 
fzántt- fzándékkal el-érőtele- 
nítik, lábok’ fzára mezíte
len , öfzve - fogódzva , hat 
óráig, főt egéíz napon is 
tántzclnak , ízüntelen azt 
kiáltják , Hu ! hu ! hu ! meliy 
az Istennek eggy neve; vég
re, mint valamelly efzelö- 
fök, a’ főidre ls-hullanak, 
* táj
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tajtékot túrnak, testek izzad. 
Kupruli Achmed Bafa Nagy 
Vezér, ezt a’Rendet el akar
ta törölni, mint a’ melly a’ 
Mahummedana Vallásnak 
femtni íifztefségére nem fzol- 
gál. De az ö halála után 
újra meg elevenedett az , és 
mostConftantinopolisban fok
kal nagyobb ízámmal va
gyon, mint valaha vólt. A’ 
Scyahok fzéllyel-járnak , és 
noha klaftromok vagyon is; 
de ha abból eggyfzer ki-jöt- 
tek, ritkán mennek oda vifz- 
fza, hanem fzüntelen való 
útazáfsal töltik idejeket. Mert 
a’ klaftromnak Elől járóji lök
Íiénzt és eledelt kívánnak tő- 
ök , ’s meg parantsolják ne

kik, hogy addig vifzfza ne 
térjenek a’ klafiromba, va- 
lamíg a’reájokki vetett pénzt 
és eledelt oda előre be nem 
kdldik. Ha azért valameily 
Seya/i valameily Városba 
megyen, az a’ piatzon meg
áll , ’s azt kiabalja: Ya A l
lah Sender. \r a' t. az az, 
Isten! kérlek téged’, addj 
nékem öt ezer tallért, vagy 
ezer mérő riskását. Minek- 
utánna a’ Dép a’ Seydhnak 
alamisnát adott, onnan más 
Városba megyen,, onnan is
mét másba, valamíg a’ ki- 
rendeltt Summát be nem fze- 
di. Sokan közzillök az egéfz 
Mahummed’ Vallásán való 
Orfzágokat be - járják , ’s a’ 
népet azon nevezetes dolgok
nak elő - befzéliésekkel gyö
nyörködtetik , a’ mellyeket 
ők utazásokban tapafztakak. 
(a) A’ Dervisek öltözetekkel, 
’s azoknak fzínekkel kiílönb-

bcíznek eggymástól. A’ Fér
fialak ég í'zín ruhát viselnek, 
mellyet közönféges névvel 
Khircháhnak hívnak, melly 
Arabs fzó, ízakadozott ru
hát tefzen, a’ millyet, a’ Ma- 
hummedanusok’ értelmek fze- 
rént, a’ régi Propheták vi- 
feltek. (b) A’ Szarándokok 
közttök igen különös ruhát 
vifelnek. Némeilyeknek öl
tözetek nem egyéb, hanem 
fok-féle fzínü darabokból öfz- 
ve-fóltozott rongy, mások 
kakas toliból tsináltt bokré
tát hordoznak fejeken. Eggy 
klafiromban tíz, vagy tizen
két Dervis lakik. Az Isteni- 
tifzteletet predikátzión kez
dik , azután Elöljárójoknak 
kezeket megcsókolják, ’skö- 
rülöttök Mufica fzónál tán- 
tzolnak, melly eggy dob, 
eggy fiota , és két vagy há
rom éneklő, (c)

Dervis annyit tefzen, mint 
fzegény, vagy a’ki magát a’ 
világtól el ízakafztotta. Leg
főbb klastromok vagyon Co
ni mellett Natoliában, melly
en 300. Barátok laknak. Mi

kor pedig gyűlést tartanak, 
nyóltz ezernél is többen 
vágynak. A’ Generalis az 
emutett klafiromban lakik, 
neve Hajcen , vagy Azen Be
da, az az, leg-nagyobb Atya. 
I. Ottoman Tsáfzar, minden 
más klafiromokat ennek ha
talma alá vetett, és az eb
ben lakó Generalist oily nagy
ra betsülte, hogy azt a’ ma
ga Tsáízári Székébe ültette. 
Egyiptomban is vagyon eggy 
híres Dervis kíaftrom, melly- 
ben eggy Kederle nevű Szen

tet
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ttt nagy tifzieletben tarta
nak. E' felöl azt mondják, 
hogy ez eggy igen erős vi
téz vólt, a’ ki fárkányokat 
és fok mérges állatokat ölt, 
és még ma is él, de látha
tatlan. A’ Dervifek leg-na- 
gyobb Sjdonok fzoktak len
ni. Az Egyiptomi Dervifek 
azt tartják , hogy a’ Kederle’ 
lova, a’ Christus' fzamara, 
a’ Mahummed' tévéje, és a* 
Hét alvókaak kutyájok a’ 
menny-orfzágban vágynak.

(a) Ottman. Hift. P. i. B. i.
(b) D' Herbelot B. O. (c) Jo- 
vet. Hift. des Rel. T. 3. The- 
venot. Voyáge. 1.

DézMA. A’fold’ terméfének 
és barmoknak tized réfzek, 
roelly a’Papok’élelmekre vólt 
rendelve az Ó Teftamentomi 
Ziidó Ekkléftában.

A’ Ziidó Papoknak femmi 
örökfégek nem vólt a’ Cana
an földén: azért hogy annál 
jobban foglalatoskodhatná
nak az Isteni dolgokban, ’s 
a’ Világi fzorgalmatofság ál
tal ne vonattatna - fzéllyel az 
ö elméjek, az Ő élelmek leg
inkább a’ zsengékből, déz- 
mákból és áldozatokból ál
lott. L. ZJenge. Hldozat.

Az efztendök fzerént való 
Dézma, barmokból, és a’ föld
nek terméféből állott. Sőt 
a’ mentából, anisból,kömény
ből is meg-adta a’ nép a’ 
Dézmát, mégpedig a’ gyü- 
mölts fákból és földnek ter
méféből kettős Dézmát adott, 
e’képen. Minekutánna a’ 
főidnek gyümöltsét fel-takar- 
ták : a’ gazda a’ zsengét a* 
fzérilről félre-tette: a* mi at-

B

tói meg-maradt, abból a* 
Levitáknak a’ Dézmát meg
adta. Hzt első Dézmának 
nevezték , mellyet nem vit
tek Jerufalembe, hanem tsak 
várafonként tettek-le. Az el
fő Dézmából magok a’ Lé
viták a’ Papoknak Dézmát 
adtak. Némelly nagy Tudó
fok ezt állítják, hogy ez a’ 
Déz ma tsak a’ FŐ Papé vólt, 
hogy ebből a’ maga méltó- 
fágahoz - képest, mind maga, 
mind famíliája annál illen
dőbben élhcfsen: az alsóbb 
rendül Papoknak különbben 
is elég gazdag Dézmájok lé
vén a’ Zsengéből, és az* áldo
zatokból. De ezen értelem
mel ellenkeznek Jofephus, (a) 
és minden Zfidó írók, és azt 
mondják, hogy abból leg- 
fzebb réfzt vett ugyan a’ Főf 
Pap, de abban a’ több köz 
Papok is réfzesültek. Ezt a’ 
Dézmát, Dézmák Dézmajok
nak , és Szent Dolgok’ Déz- 
májoknak nevezték. És hogy 
a’Papok is az őket illető D iz
mát fogyatkozás nélkül ke
zekbe vehefsék, magok köz- 
zűl eggyet rendeltek a’ Le
viták mellé, mikor azok a’ 
Dézmát fzedték.

Az első Dézmának meg- 
adáfa után a’ mi meg maradt, 
abból újra Dézmát adott a* 
gazdit; azt pedig vagy a’ j6- 
izágból adta meg, vagy pe
dig annyit érő pénzt fizetett. 
De midőn a’ Dézmát pénzen 
váltotta - meg ; még akoz az 
ötöd réízt is hozzá adtaj 
úgy hogy midőn a’ föld’ gyü- 
mőltséból, fzázból tizet a- 
dott, akkor, a’ péazbőltizea- 
I két-
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kettőt kellett adni. De ez 
tsak azoknak volt meg en
gedve , a’ kik Jerufalemtől, 
min eggy eggy napi'járó 
tőidre laktak. Ezt a’ Déz- 
rnát a* gazda Jerufalembe 
vitte, belőle vendégféget. tsi* 
»mit, mellyre a’ Papokat és 
Levitákat el hívta. Minden 
harmadik eí'ztendőbenaz hel- 
lyet, hogy a’ gazda a’ Déz- 
mát Jerufalembe vitte volna, 
otthon a’ maga kapujában ki- 
ofztögatta azt a’ Levitáknak, 
árváknak, Özvegyeknek, fze- 
gécyeknek. A’ harmadik 
esztendőt a’ Szombatnak efz- 
tendejétöl fzámlálták, a’ 
jr.ellybena’ főidnek nyűgöd
ül kellett: e’képen a’ Szóm
ba'’ efztendejének első, má- 
födik, negyedik , és ötödik 
ofztendejében, az első és má- 
fadikDézmát fizették; de az 
harmadik és hatodik efzten-
d.cjében, tsak az első Dézmát 

diák-meg a’ Levitáknak, a’ 
máfodikat pedig ottlion ofz- 
tották-el. Innen vette neve
zetét a’ máfodik Dézma: és 
minthogy ezt minden harma
dik eizi emlőben a’ fzegényék
nek ke'íett ofztaoi, azért ne
vezték fzegények’ Dézmájok- 
nak, és harmadik Dézmá- 
nak. A’ melly efztendokben 
Jerufalembe kellett a* Déz
mát. vinni, azt mindenkor 
»’templomban kellett le-tenni. 
Minden efztendöben ki kel
lett adni a’ Dézmát a’ bar
mokból , mellyek tifzta, és az 
áldozatra alkalmatos állatok 
vóiiak; mint a’ borjúk, b á 
rányok, bakok. A’ Dézmá- 
lás (a’ mint a’ Zsidók befzél- 
bk ) így ment - végbe. A’

DÉz.

barmokat mind eggy istál
lóba hajtották , mellének ol- 
lyan fzoros ajtaja volt, hogy 
azon tsak eggy borjú vagy 
bárány fért-ki eggyfzerre. 
A’ borjúknak és bárányok
nak anyjaikat az istálló’ elé- 
be állították, mellyeknek bő
gőseiket hallván a’ borjúk és 
bárányok ’s bakok, az aj
tóra tódúltak, ’s anyjaikhoz 
ki - menni igyekeztek. És 
minthogy eggyenként kellett 
nekik ki-jőni; eggy ember 
eggy olaj - fa ágból kéfzültt 
koízorús bottal az ajtó mel
lett állott, ’s mindenik tize
dik darabot meg illette a’bot
jával , akar hím , akar nős
tény, akar egéfzféges, akar 
beteges lett legyen az , ’s így 
fzóllott: „ Ez a* Dézmának 
„ neve alatt fzent legyen. “ 
így értik a’ Zsidók a’ Tör
vénynek ama’ fzavait: „ Min- 
,, den barmoknak és juhok- 
„ nak tizedek , mellyek a’ 
„ vefzfző alól fzoktak el-men- 
„ ni, az Úrnak fzenteltcttes- 
,, fék. “ De a’ leg-nagyobb 
Tudósok meg - vetik ezt az 
értelmet, és a’ Móses’ fza- 
vait így vefzik: „ Minden 
,, barom, melly^t a’ páfztor 
„ boíjával hajtogat, meg 
„ dézmáltattafsék. “ Ez a’ 
Dézma áldozatra való vóít. 
eV baromnak kövérét és vé
rét az oltáron áldozták-meg, 
az húsát (a’ mint némellyek 
hilzuk) a’ Jerusalemben la
kók ették-meg. Mások fze- 
rént pedig, ( a ’ melly hihe
tőbb is) a’ Papok és Lévi
ták vették magoknak. Az il- 
lyen borjúkat, bárányokat,

és
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és bakokat, akar íbványok , 
akar hibások voltak, nem 
lehetett pénzen fel-váltani, 
fém más jobbért el-tserélni: 
a’ ki pedig azokat el - ad ta, 
azt meg-korbátsolták. A’ 
dézmálásnak ideje különbbö- 
zött: a’ barmokat, eggyik 
Auguíiustól fogva a’ mási
kig, a’ gabonát, eggyik Sep
te mbertöl fogva a’ másikig, 
a’ fának gyümöltsét, eggyik 
Januariustól fogva a’ mási
kig dézmálták.

A’ Dézmát idővel nagy te
reknek kezdték a’ Zsidók 
tartani, annyira, hogy már 
Ezekiás Király’ idejében tsak- 
nem egéfzen vége le tt, és 
noha gondviselők rendeltet- 
tettek legyen is , a’ kik an
nak meg - adására vigyázná
nak.: de akar azoknak gon- 
datlanfágok miatt, akar a’ 
népnek fösvényfége miatt, 
a’ romlottíág a’ Christus’ 
ideje előtt minteggy fzáz har- 
mintz efztendőkkel annyira 
nevelkedett, hogy í'enki fém 
akarta a’ Dézmát többé fi
zetni. Azért is Joannes Hyr
canus’ idejében a’ Synedri- 
um hiíféges embereket ren
delt , kik a’ Dézmára visel
nének gondot. Akkor hoz
tak kérdésbe fok dolgokat, 
ha meg kellene é azokat déz- 
málni ? azért is a’ Synedri- 
uni azt végezte, hogy az oi
ly an dolgokból, meliyek fe
löl kétlég vagyon, ha az el
fő, és a’ fzegények’ Dézmá- 
jokat ki nem adják is, mind- 
azáltal a’ második Dézmát, 
és a’ fzázadik reizt, ki kell 
adni. Az illy kótíeges dol-

B b

gok közzé tartozott az Anis, 
Menta, Kömény; mellyek- 
ből noha a’ rendelés Tzerént 
tsak eggy réfzt kellett adni: 
mindazáltal a’ Pharifaeusok 
a’ rendes dézmát meg-adták, 
mellyllyel magokat a’ köz
néptől meg-különbböztették, 
melly a’ Synedriumtol reu- 
deltt f/abadfághoz alkalmaz
tatta magát. A’ mai Zsidók, 
noha fém Orfzágok , fém 
Papfágok nintsen is : a’Déz- 
ma hellyett, a’ magok jöve
delmeknek tized réízét a* 
fzegényeknek adják, melly 
( a’ mint fíifzik ) az Istennél 
áldást érdemel, ’s köz pél- 
da-befzéd nálok: „ Add-meg 
a’ dézmát,hogy gazdag légy.“ 
A’ Dézmát nem tsak akkor 
adták a’ Papoknak, mikor 
ők az Óltár mellett, vagy 
a’ templomban fzolgáltak; 
hanem akkor is , mikor az 
Oskolában tanultak, vagy 
a’ Synagogában predikálltak. 
A’Zsidók azt mondják, hogy 
ha valaki valamelly Jerusa- 
lembe vivő úton pénzt talált, 
azt is mint Dézmát a’Papok
nak kellett adni,

Közönfégesen úgy véle
kednek a’ Tudósok, mintha 
a’ régi Krefztyének azt hit
ték volna, hogy Mósesnek 
a’ Dézma felől, adott paran- 
tsolat.ja nem valamelly cere
móniái vagy Polgári, hanem 
Moralis, vagy Erkoltsi Tör
vény , .és így a’ melly min
den időben minden embere
ket kötelez. De ezzel ellen
kezőt értenek Bellám· <nus , 
Seiden, és mások. Hiero- 
njunus világosan mondja, 
4 ' hogy
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bőgj a’ Dézmákről való Tör
vény (ide érti a* Zsengéket 
is) ollyan, mellének a’ Ke- 
refztyén Ekkléflaban is meg
marad ereje. Ezen értelem
ben vóltak Origenes és Au- 
guílinus. Miért nem paran- 
tsolták hát az Apostolok, és 
az δ utánnok éltt elsőbb Ke- 
refztyének a’ Dézmát? Erre 
azt felelik, i)  A’ Christus’ 
idejében meg-adták a’ Pa-
Ϊ oknak és Levitáknak a’ 
)ézmát: de elöízör a’ Syna- 

g‘igának el kellett temettet- 
tetni, hogy azt a’ Kerefz- 
lyén Ekkléfiába illő módon 
be lehefsen hozni, a) Az Üj 
Testamentomnak elején a* 
Jierelzty éneknek jofzágok 
eggymás köztt közönféges 
volt, mellyet Dézma hellyett 
lehet gondolni. 3) Az Ek- 
kléfiának akkori környül-ál- 
iasaira nézve, nem lehetett 
a’ Dézmát gyakorolni. Mert 
arra nézve ízükíég, hogy az 
egéfz Status, Birodalom, Őr
iz ág , Kerefztyén legyen, és 
az Ekklésiát a’ Fejedelem ól- 
talniazza: de ez nem volt 
az Apostolok’ idejükben. 4) 
A* köznép, meiiy a’ Déz- 
*nát adta, leg későbben tért 
a’ Kereíztyénfégre.

A’ közönféges vélekedés 
fzerént, a’ Dézma a’ Ivereíz- 
tyén Ekkléílában a’ IV. Szá
zadban állott-fel. Némellyek 
azt állítják, hegy azt Con- 
ftantinus M. Tsálzá; törvény 
fzerént adta az Ekklésiának t 
do temmi ollyan törvény 
nints , melly e’ dologról vi
lágosan emlékezne. Azoh- 
b-m bisonyos, a&, hogy a’

Dézma az Ekkléíiának a’IV. 
Századnak vége felé adatta, 
to tt; mint azt Seiden Cafsia- 
nusból, Eugippiusból, ’s a't. 
meg-mutatja. (b)

AI Pogányoknál is látjuk 
valamelly jelét a’ Dézmá- 
nak. Xcnophonnál vagyon 
eggy Injcriptfo, melly a’ Diá
na’ templománál eggy ofzlo- 
pon vélt, melly a’ népet ar
ra emlékezteti, hogy kiki 
a’ maga eízteadöbeli jöve
delmének tized réfzét Diáná
nak fzentelje. (c)

Feftus írja, hogy a’ Régi
ek mindennek tized réfzét 
az Ő Isteneiknek fzentelték. 
Már a’Móses’ törvénye előtt, 
Abrahám Melchisedech Ki
rálynak és Papnak Dézmát 
adott abból a’ prédából, 
mellyet nyert Kedor Laomor. 
tó i, és az Ő négy fzövetfé- 
ges társaitól, (d) Jákób is 
minden jófzágának tized ró- 
ízét, mellyet Mefopotamiá- 
ban keresett, Istennek ízen- 
telte. (e) L. Ekklésiai Jöve
delem.

(a) Jos. Apt. 1, 6. c. 4. (b) 
Bingh. 1. 5. c. j. ( c ) Xen. in 
Exped. Cyri. 1. s. (d) 1 Mos. 
14:20. (e) i Mos. s8 : a*.

Devandiben. Az Istenek
nek Királyok, a’ mint a’ 
Napkeleti Indiában lakó Po- 
gányok hifzik. Ennek hellyét 
mondták l e n n i  a’ Xoar- 
chamban, vagy Faraditsom- 
ban, kinek eggy igen ízép 
feleíége, és öt ágyasai vágy
nak, ’s három ízáz harmintz 
ezer millió Isteneken ural
kodik. Azt mondják felőle, 
hogy Ő meg - unván az égj



Di. *5

gyönyöröfégeket, a’ főidre le- 
lzállott, hol eggy embernek 
Gaudamen nevű felefégét 
meg - fzerette. Ez az ember 
minden éjjel fel-fzokott kel
ni, mikor a’ kakas fzóllctt, 
’s a’ Ganges vizéhez ment 
feredni. Ezt a’ fzokást De- 
vandiren meg - fejtvén, ka- 
kaisá változtatta magat, és 
elébb kukorikolt, mint a’ka
kafok fzoktak, mellyet hall
ván a’ Gaudamen’ férje, fel
kelt , ’s a’ Gangeshez ment 
feredni. De mikor ö venné 
éfzre, hogy még éjfél vagyon, 
azonnal haza ment, hol De- 
vandirent a’ felefége mellett 
az ágyban kapta. Ezt lát
ván ő, nagy diihöfségbe efett, 
’s ezt az Istent azzal átkoz- 
ta-meg, hogy az Ő testén tá
madjanak és legyenek fzüu- 
telen ollyan jelek, mellyek 
neki azt a’ réfzét jelentsék, 
a’ melly az ő testében, Gau
damen eránt kívánfágot in
dított. Meg-Iett az átok: De- 
vandiren Jzégyenlette magát 
mutatni, ’s kérte ezt az em
bert, hogy az átkot változ- 
tafsa-meg; a’ ki is a’ Devandi- 
renen levő jeleket mind fze- 
mekké változtatta, úgy hogy 
Devandireh Árgushoz hafon· 
lóvá lett.

Differt, on the Gods o f the 
Eafi. Indians. <?. 11. apud Rel. 
Cerem. T. 3.

* D i a . Eggy Isten · Afz- 
fzony a’ Régieknél, a’ ki az 
isteneknek Királynétok és 
Anyjok után való vóít. Né
melyek ezt Opsn&k,vagy Cy- 
belének, a’ Saturnus’ feleíégé- 
uek tartják. Sokfzor emlékez-

B

nek róla azok az Infcriptióky 
mellyeket a’ Fratres udrvale- 

fekt'őX neveznek.
Gutter. Infer. Chorier. hi- 

floire de Dauphine.
D ia  c o n ia . íggy hívják a- 

zokat a’ Capellakat és Ora- 
toriákat, mellyek Romában 
Aémelly Cardinalis Diaconu- 
foknak gondvifeléfek alatt 
vágynak. Régen hét illyen 
Diaconia vólt: A’ Sz. Má- 
riájé a’ nagy útfzán, a’ Sz. 
Euftachiuíé, a’ Pantheon mel
lett. ’j a’ t. a’ fz er ént, a’ mint 
a’ Város hét réfzekre vagyon 
ofztva. Ezeknek a’ Diaco- 
niáknak vagyon valamelly 
hafonlatofságok az Hoípita- 
lékkal, ’s ezek is az alamis- 
na ki-ofztogatásra vágynak 
rendelve. A’ jövedelemnek 
gondvifelőjének neve Pater 
Diaconice, a’ ki néha Pap, 
néha Laicus. Ma tizen négy 
Diaconiák vágynak, ugyan
annyi Cardinaüfok alatt. Du 
Cange. Glolfar.

D ia c o n ic u m . Ezenfzőnak 
különbbözö értelmei vágy
nak az Ekkléfiai Íróknál. Né
ha jelenti a’ templomnak azt 
a* réfzét, a’ mellyben a’ Dia- 
conufok az Isteni tifztelet’ 
alkalmatofságával ültek: né
ha azt az épületet, melly a’ 
templomhoz ragadott, melly
ben a’ ízent edényeket és 
ruhákat Tartották: néha azt 
a’ könyörgést, mellyet a’ 
Diaconus mondott a’ nép e- 
lött. Végre jelenti azt a’köny
vet a’ Görög Ekkléíiában, 
a’ melly a’ Diaconufoknak 
minden kötelefségeket magá-

S ban

Di.
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ban foglalja. Cave. Hiß. Lit. 
dis. a.

D i a c o n i s s a . íg j nevez
ték a’ régi Ekkléfiában azo
kat az aízfzonyokat, a’ kik 
bizonyos kötelefségeknek 
vegbe - vitelekre voltak ren
delve. Máraz Ajioítoloknak 
idejekben meg-volt az Ő hi
vatalok ; mert Pál Apostol 
nevezi Phcebét a’ Cenchreai 
Gyülekezetnek Diaconifsáját. 
a) Diaconos. Szolgát, vagy 
fzolgálót tefzen. Tertullia
nus és máfok ezeket Viduák- 
nak nevezik, mert leg inkább 
az özvegy aízfzonyokat fzok- 
ták volt ezen fzolgálatra fel 
venni,némelly régi törvények 
fzerént, mellyek azt paran- 
tsolják , hogy a’ Diaconifsák 
özvegyek legyenek, kik tsak 
eggylzer mentek férjhez , és 
gyermekeket fzűltek. De ez 
a’ törvény fzenyvedett ki fo
gást. Mert Ignatius emlé
kezik ollyan Diaconifsákról, 
kik fzűzek voltak; a’ Confti- 
tutiókaak Irójok is azt mond
ja , hogy a’ Diaconifsáknak 
vagy Szüzeknek kellett len
ni , vagy özvegyeknek , kik
nek tsak eggy férjek volt. 
Némelly törvények meg-ha- 
tározták, hogy a’Diaconifsa 
hatvan, mafok hogy ötven, 
ináfok hogy negyven efzten- 
dos legyen, (b) Nem eggyez- 
nek meg abban ; ha vallyon 
a’ Diaconifsák kezeknek reá- 
jok való tételekkel ordinál- 
tattak é ? Baronius, Valeíius, 
és máfok, tagadják, és tsak 
úgy emlékeznek rólok, nfint 
Laicufokról; de a’ Conftitu- 
tióknak Irójok meg-kívánja

az ö ordinatiójokra a’ ke
zeknek ő reájok tételeket, és 
eggy bizonyos könyörgésnek 
formáját; és így tselekedett 
mind a’ Romai, mind a’ Gö
rög Ekklefia, mint fok Con- 
cilmmoknakCanonaikból vi
lágos. De ez az ordinatio 
femmi Papi hivatalnak foly- 
tatáfára nem adott nekik 
fzabadfágot. Tsak némelly 
alább-való hivatalokra alkat 
maztatták Őket, mellyek az 
afzfzonyokhoz is illettek, (c) 
p. o. jelen kellett lenniek, 
mikor a’ Pap afzfzonyt ke- 
refztelt, hogy azt le-vetkez- 
tefsék, ’s a’ vízbe lett be-már- 
tás után fel · Őitözteísék, és 
vigyázzanak, hogy ez a’ Ce
remonia minden illendöíég- 
gel menjen-véghez; a’ Cate- 
chumenákat tanították, ’s a’ 
Kerefztfégre kéfzítették; a’ 
beteg aízfzonyokat meg-lá- 
togatták, azokra gondot vi- 
feltek; nem különbben gond- 
jok vélt a’ Martyrokra, és 
Confefsorokra; a’ templom
nak azokon az ajtajain, mel- 
lyeken az afzfzonyok fzok- 
tak be-járni, vigyáztak, ki
nek kinek a’ hellyet ki-mu 
tatták, ’s intették , mint vi- 
feljék magokat a’ templom
ban. (d) A’ Diaconilsákat 
nem mindenütt azon - eggy 
időben törlötték-el. A’ Gö
rög Ekkléfiában tovább meg
maradtak azok, mint a’Ró
maiban. Még a’ XII. Szá
zadnak vége felé, vóltak ezek 
a’ Görög Ekkléfiában; a’ Ro
maiban pedig már az V. és 
VI. Századokban meg tiltat- 
tattott ezeknek ordinatiójok.

De
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De ezen tilalomnak a’ Nap
keleti Ekkléíiában femtní ere
je nem vólt, a’ Napnyúgoti- 
ban is íoká kezdett közönfé- 
gel’sé lenni. Cardinalis Bona 
azt mondja, hogy a’ X. éá 
XL Századokban lett vége 
a’ Diaconiísák’ hivatalok
nak. e)

a) Rom. 16: i. b) Bingh. 
Or. Ec. 1. 2. c. ac. 1. i6. ep. 
97. Tértül. 1. 1. ad uxor. c. 7. 
ep. ad Smyrn. 1. 6. c. 17. c) 
Bar. ad a. 34. Vales, not in 
Sozom. 1. 8. c. 9. Confi. Ap. 
1. 8. c. 19. 1. 3. c. 9. d) Epiph. 
F.xpos. fid. ai. Cone. Garth. 
4. c. ία. e) Balfam. Refp. ad 
mterrog. c. 34. Cone. Araus.
I .  c. 26. Conp. Epaun. c. ax. 
e) Eer. Liturg. 1. 1. c.

D ia c o n u s . A’ Papi Rend
ben harmadik hivatal. Az 
Űj TeftamentomKan gyakran 
Diacouuíöknak neveztettet- 
nek mind azok , valakik Is
teni tiíztelethez tartozó dol
gokat folytatnak. Ezen /ze
les értelemben vefzik ezt a’ 
fzót, nem tsak az Üj Tefta- 
mentom, hanem az Ekkle- 
liai írók is, kik a’ Püspö
köket és Presbytereket is 
Diaconufoknak nevezik: de 
fzoros értelemben, az harma
dik Papi Rendet kell rajta 
érieoi; melly meg-tettfzik a* 
régi íróknak meg-eggyezö bi
zony Tagokból, hogy a’ Ré
giek azt értették a’ Diaco- 
nufon ; mert őket mindenkor 
a Ciirifius’ titkainak fzolga· 
jinak, a’ Püspöki hatalom
nak , és Ekkléiia’ ízolgajinak 
nevezték. Azonban Papok
nak. ioha nem nevezíettetnek,

hanem a’különbbfégrenézve, 
mindenkor fzolgáknak és 
Levitáknak , Hyperetákn&k, 
Ezé» R.endnek leg - elfő ere
detéről emlékeiik Szént Lu- 
káts. a) Ügy látfzik az Ö hi
vatalokra nézve, mintha ezek 
az Új Teílamentomban, az Ó 
Teftamentomi Leviták hel- 
lyett való fzolgák lettek 
volna.

A’ régi Ekkléfiáhana’Dia- 
conusnak Ordinatiója a’Pres- 
bytérétöl, mind a’ módra, 
mind a’ hatalomra, mind az 
ajándékokra nézve különb- 
bözött. Egyedül a’ Püspök 
vitte azt veghez , ’s ezen kö
nyörgésnek formájával élt: 
„ hogy az Isten ezen ö fzol- 
„ gáján, a’ ki most Diaco- 
„ nuíi hivatalra válafztatta- 
„ tik, a’ maga ortzáját vi- 
,, lágofitfa-meg , és ötét a’ 
„ maga Szent Leikével és ere
d é v e l ,  mint régen fzent 
,, István M artyrt, töltse · be, 
„ hogy az öfzolgálatja Isten 
,, előtt kedves legyenés ma- 
„ gátazhívafalbanfeddhetet- 
„ lenül vii’elje, hogy nagyobb 
„ hivatalra is magát méltó- 
,, vá tehefse: ” b)

A’ Diaconufoknak köte- 
lefségek volt, a’ Püspökök és 
Presbyterek mellett az óltár
nál ízolgálni, az Ur’ Afzta 
Iára, és ahoz tartozó dolgok
ra gondot vilélni, a’ nép
től az ajándékot el venni, mel
lyel a’ Papnak, az ajándéko
zóknak nevekkel eggyütt, ál- 
tal-adtak. Némelly, de nem 
minden Ekkléfiában, olvasták 
az Evanayéliomot azú r’ Va 
tsorájáaaK aikalmatoíságá- 

val.
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val. Alexandriában tsak az 
Archidiaconus olvasta az 
Evangyéliomot; némelly Ek- 
kléfiákban pedig a’ nagy ín- 
nepeken maga a’ Püspök tse- 
lekedte az t; mint a’ Coníian- 
tinopolifiban Húsvétben. De 
leg - tulajdonabb hivatalok 
volt nekik az Úr’ Vatsorájá- 
nak alkalmatoí’ságával a’ Püs
pökök és Presbyterek körül 
fzolgálni; mert a ' Szent Je
gyeket Ők ofztogatiák k i, a* 
jelen nem lévökhöz Ők vit- 
ték-el azokat; de az oltár
nál a* Confecr&tio meg nem 
engedödött nekik, a’ mint azt 
Hilarius, Hieronymus és á’ 
Conjiitutióknak. Irójok, bizo
nyítják : mellyet a’ többek 
köztt onnét hoznak-ki, mert 
a’ Diaconufok vagy nem tar
toztak a’ Papok közzé, vagy 
tsak a'leg-alfóbb rendűek köz
zé tartoztak, ha tartoztak is. 
Némelly eletekben fzabad vólt 
nekik kerefztelni; mellv meg- 
tettfzik Hieronymusból, Ter- 
tullianusból, és az Eliberita- 
numi Conciliumból. (c)

Ok rendelték-el a’ tem
plomban az Isteni tifztelet- 
nek minden réfzeit. E* végre 
némelly esmeretes formulák
kal éltek, mellyekkel ki-je
lentették , az Isteni tisztelet
nek mellyik réfze kezdődik. 
Ezt nevezték a’ Görögök 
Keryttein, a’ Romaiak Prae
dicare ; melly rendes érte
lemben nem predikállást te- 
fzen, hanem a’ Gyülekezet
ben a’ Keryxnek vagy Herold- 
nak köteleí'ségét. Innen * a’ 
Diaconufok gyakran Iliero- 
kerykes, vagy az Ekkléfiá-

nak kiáltőjinak neveztettet- 
nek. d)

A’ Diaconufoknak Szabad 
vólt a’ Püspök’ engedelmével 
predikállni , a’ poenítentia- 
tartókat fel - óldozni: de ez 
tsak ollyan fzükfégnek ide
jén engcdtettetett-meg nekik, 
mikor Sem Püspök, Sem Prés 
byter nem vólt jelen. Az ő 
rendkívül - való hivatalokra 
tartozott az is , hogy a’ Con- 
ciliumokba, magok fzeinél- 
lyek hellyett, a* Püspökök 
őket külüotték-el telly es ha
talommal ; de a’ Provincialis 
Synodusokban, valamint a’ 
Presbyterek is , magok ad
tak magok fzemélTyekben 
voxot. Ezen-kívül két hiva
talok vólt még nekik az Ek- 
kléiiai Gyűlésiben. Előfzőr 
hatalmok vólt azokat meg
büntetni , a' kik a’ templom
ban illetlenül viselték mago
kat. Másodízor, minekelöt- 
te a* Subdiaconusok, Exor- 
cisták, és Catecheták fel-állít- 
tattattak, mind azokat a’ kö- 
telefségeket, mellyek ofztán 
ezeké lettek, ök vitték vólt 
végbe, (e)

Az EkÚésián kívül is vél
tek nekik némelly dolgaik. 
Ók vóltak a’ Püspököknek 
alsóbb Elemosynariusaik, ne
kik kellett a’ fzegényekre , 
özvegyekre, fzüzekre, rabok
ra , betegekre, kik azEkklé- 
fiának közönféges jövedelmé
ből éltek , gondot viselni; 
nekik kellett a’ népnek er- 
költsére vigyázni, ’s a’ felöl 
a’ Püspököt tudósítani. Ez
ért nevezték Őket a’ Püspök’ 
ízemének, fülének, fzájának, 

jobb·



Di Di. S£
jobb-kezének és fzívének; 
mert ő általok az Ekklésiá- 
nak állapatjáí úgy meg-es- 
raéríe, mintha azt maga íze
mével látta vólna; ugyan
ezek által küldözte a’ maga 
rendeléseit a’ maga nj'ájá- 
koz, ’s ezek által tett Ízük- 
íegcs rendeléseket is. (f)

Minthogy a’ Diaconusok- 
aak lök dolgok yólt, e’ vélt 
az oka, hogy ök minden 
Ekkléfíában ízámosan vál
tak. Némellyekben ·, a’ Je- 
rusaleminek példája ízerént, 
heten voltak. De más Ek- 
klésiákban nem tartották ezt 
a’ regulát, hanem az Ekklé- 
fiának fzükfége ízerént vá- 
Jafztottak több, vagy keve- 
iebb Diaconusokat. A’ Con- 
ítaatinopolifi Ekkléfíában 
tsak a’ nagy templomban, 
és még más háromban, fzá- 
zan V oltak. (g)

Majd épen azon tulajdon
ságoknak kellett Lennek len
ni , a’ m ellek a’ Püspökök
ben és Presbyterekben meg- 
kívántattattak ; míndazáltal 
az időre nézve volt különbb- 
fég; mert a’ Diaconusokat 
huízon-öt cfztendős korok
ban, de nem elébb, ordinál- 
ták; ellenben a’ Püspökök- 
nek és Presbytereknek har- 
mintz esztendősöknek kellett 
lenni. fh)

A’ Romai Ekkléfíában a’ 
Diaconust így ordinálják, 
A’ Candidatus a’ Püspök e- 
lőtt le-borúi, a’ ki neki Sz. 
Lelket ád, és tsak jobb-ke
zét uizi. fejére, mellyllyel 
azt adja neki tudtára, hogy 
5 a’ Sz. Lelket nem abban

a’ mértékben vefzi, melly- 
ben a’ Pap fzokta venni. 
Az Acoluthus reá adja a’ 
Stólát és a’ Dalmaticát, 
melly után a’ Püspök az E- 
vangyéliomot adja neki, az
után a’ Püspök és a’ nép 
könyörög érette. Kötelefsé- 
gei ezek. O füstöli-meg a’ 
Mise-mondó Papot, ö tefzi- 
fel a’ Corporalét az óltárra, 
Ő vefzi el a’ tányért, vagy 
a’Kehelt, a’ Subdiaconustol, 
’s által - adja azt a’ Misélő 
Papnak, Ő füstöli - meg a’ 
Chorust, Ö vefzi-el a’ Pa. 
cemtX az Áldozó - Paptól, 
mellyet a’ Subdiaconufsal 
közöl, és midőn a’ nagyOf- 
ficiumkor a’ Püspök áldást 
ofzt, Ö tefzi fel annak fejére 
a’ füveget, ’s ő tefzi az Ér* 
íéki Pailiumot az óltárra, (i) 

A’ Maronitáknak a’ Liba
nus’ hegyén két Diaconusok 
vagyon, kik tsupán tsak az 
Ekklésiai jövedelmekre ví-
fyáznak. Dandini, a’ ki ő- 

et II Signori Diaconi neve
zi , világi Uraknak tartja ö- 
ke t, kik a’ népet igazgatják, 
azoknak perlekedéseket el
végezik , ’s a’ Törökökkel az 
adóra ’s más dolgokra néz
ve tanátskoznak.

A’ Sz. Pál’ parantsolatja 
fzerént, a’ Diaconusoknak 
tifztefségeseknek kellett len
ni , nem két nyelvűiknek, 
nem fok borba merűltteknek, 
nem nyereségnek rútul kívá
nójának , ollyaknak, kik a* 
hitnek titkát tudják tifzta 
lelki - esmérettel, kiket elÖ- 
fzör meg kell próbálni, ha
feddhetetlenek é? kik eggy fe

le-
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lefégnek férjei legyenek, kik 
az ő magzatjaikat és házokat 
jól bírják, (k) '

(a) Bingh. Or. Ec. 1. s. c. 
ao. Ign. ep. ad Trail, n. 2. 
Cypr. Ép. 65. ad Rogat. Cone. 
Carth. 4. c. 4. Hieron. ep. 27. 
(b) Conft. Apoft. 1. 8. c 18. (c) 
Aug. Quaeft. V. et N- T. T. 4. 
c. iox. Cypr. Ep. ro. Hier, in 
Ezech. is. Juft. Mart. ápol. a. 
Canfi. Ap. 1. 8, c. 18.28. Conc. 
JSic. c. 18. Hilar. Fragm. Hie
ron.. ep. 8 s · ad Evag. Tertull. 
de Bapt. c. 17. Hieron. Diai. 
c. Lucjf. c. 4. Conc. Elib. c. 77. 
(d) Synes. ep. ói. (e) Chrys. 
Homil. 17. in. Heb. 9. Cypr. 
ep. 13. ad Cler. Chr. Lupus. 
in not. ad can. 7. Conc. Trull. 
Iuftell. Bibi. Jur. Can, T. 4. 
Conft. A . L a. c. 57. Epiph. 
Haer. 7s. Aug. Quaeft. V. et. 
N. T. c. ιοί. (f) Cypr. ep. 49. 
ad Corn. Conft. A . 1. a. c. 31. 
3a. 1. a. C. 44. (g) Conc. JSeocees. 
c. is. Sozorn.l. 7.C. 19. Juftin. 
Nov. 3. c. i. (h) Juftin. Nov. 
13 a. c. 14. (ft) Pontificale Rom. 
Pifcara. Praxis. Cerem, (k) 
i  Tim, 3,

D i a h . A z a’ törvény a’ 
Mahummedanusoknál, melly 
fzerént a’ meg-ölettetett em
bernek atyjafija, annak vé
réért meg - fizetést kívánhat. 
Ezt a’ törvényt Mósestöl ta
nulta Mahummed. A’ Ko
rán így ír erről: „ A’ gyil- 
kofságra nézve is parantsol- 
tattatik az elég - tétel, hogy 
tudni-illik fzabadért fzabad , 
rabért rab , afzí'zonyért afz- 
fzony ölettetteísen - me^. “ 
De meg - jegyzésre méltó, 
hogy ezen fzoknak Mahum

med ezt teí'zi utánnok. „D e  
a’ ki a’ gyilkosnak meg en
ged, annak az Istennél ke
gyelmet kell nyerni, és a’ ki 
a’ gyilkosnak megengedett, 
többé attól elég - tételt nem 
kívánhat. “ Eggy Persiai 
Poeta ezen törvényre ezt a’ 
jegyzést tefzi. „ Az Isten azt 
mondja a’ Mufelmannak: Ad
tam nektek, az elég-tételnek 
törvényét, a’ mellyet én ma
gam is meg tattok. Meg pa- 
rantsoltam, hogy tízért tízet 
adjatok; én is épen ezt tse- 
lekfzem veletek. Honnan va
gyon hát az, hogy ti ezen 
kötelefségnek nem tefztek e- 
leget, holott a’ főid az én 
parantsolatomra a’ maga a- 
daját meg - adja néktek ? Ez 
rendetlenfég. Mert a’ ti ma
gatok’ viselése fzerént, úgy 
látfzik, hogy én nem tar- 
tom-meg ígéretemet, midőn 
a’ főid a’ magáját hüfégesen 
meg tartja. “ D' Herbelot. 
1. 10.

D i a m a s t i g o s i s . Kggyln- 
nep és áldozat &' Lacedae- 
moniaiaknál, Diána Orthia’ 
tifztefségére: nevét vette a* 
Görög fzótól Mafiigein, meg- 
korbátsolni; mert a’ Diána’ 
óltára korul a’ férjíi gyer
mekeket vefzfzővel verték. 
Eleinte ezek a’ gyermekek 
fzabad Lacedaemonbeliek vol
tak , annakutánna a’ rab fzol- 
gáknak gyermekeikkel bán
tak így. Görögül Bómonej- 
k ajknak nevezték őket, attól 
a’ kemény és kegyetlen gya
korlástól, a’ mellyet az ól
tár körül ki kellett nekik ál- 
lani. És hogy az ő reájok
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vigyázó könyörületefségből 
ne könnyítene rajtok; jelen 
volt a’ Diána’ Pap aízfzo- 
nya, ’s a’ Diána’ képét ke
zében tartotta; a’ melly kön
nyű volt ugyan, de midőn 
a’ gyermekeknek kedveztek, 
az ollyan nehézzé lett, hogy 
azt a’ Pap afzfzony alig bír
ta. A’ Szülék az Ő gyerme
keiket bíztatták, hogy ezt 
a’ kemény verést ízenyved- 
jék békével. Azt írják, hogy 
fokán ezen gyermekek köz- 
zül tsak eggyet fém jajdúl
tak, noha a’ vér testekből 
ki-tsorogna; főt fokán halva 
a’ főidre le - hullanának is. 
A’ kik meg-haltak a’ verés 
miatt, azokat meg kofzorúz- 
va, nagy pompával, mint 
valamelly győzödelmes vi
tézeket úgy temettek-el.

Ezen fzokásnak eredetén 
a’ régi írók nem eggyeznek- 
meg. Némellyek pzt mond
ják, hogy ezt Lycurgus ál
lította fel, hogy az ifjakat 
a’ fájdalomnak el-fzenyvedé- 
fére, és a’ febnek meg-útá- 
láfára fzoktatná. Máíok azt 
mondják, hogy ezt tseleked- 
ték az Oraculum eránt való 
engedelmefségből, melly azt 
parantsolta, hogy a’ Diána’ 
óltáránál ember vért kell 
ontani. Némellyek pedig az 
Or stes’ idejére vifzik, a’ ki 
a’ Tauríai Diána’ képét Scy- 
thiaból, hol annak ember vér
rel áldoztak, ki - hozta La- 
coniába. A’ Lacedsemonbe- 
liek ezt az emberi terinéfzet- 
tel ellenkező áldozatot el
hagyták vólna, de féltek a’ 
Diána’ haragjától, ki-felől

azt hitték, hogy Ö parantsol
ta , hogy minden efztendő- 
ben eggy gyermeket az δ ól
táránál addig korbátsolja- 
nak, míg a’ vér testéből ki 
nem jő. Máfok azt írják, 
hogy a’ Spártai Hadi Fő Ve
zért Paufaniast, midőn Ö 
Mardoniufsal a’ hartz előtt 
áldozott és könyörgött vól
na , némelly Lydiaiak meg
támadták , ö pedig azokat 
botokkal és vefzfzőkkel ver- 
te-vifzfza, ’s ennek a’ törté
netnek emlékezetére rendel- 
tettetet ez a’ fzokas. Plut. 
Lacon. Inlt. et in Ariftid. Páti

ján. Lacon. C'w. T. Q. a. Hy- 
gin. Fab. 261. Phylpjir. in vi
ta Apoll. Lucian, de Gymn. 
Tért.

Diac^ sismus. így nevez
te régen a’ Görög Ekkléíia 
a’ Húsvét után való hetet, 
mellyen a’ Constantinopoliíx 
Patriarcha , a’ több Püspö
kökkel és főbb Papokkal, a* 
Tsáfzár’ Palotájában meg
jelent, hol a’ Tsáfzár ( a’ ki 
a’ maga thronufában ült u- 
gyan, de udvari emberei kö
rülötte nem vóltak; mint
hogy azoknak kötelefségeket 
akkor a’ Papok vitték - vég
hez,) az ö köfzöntéfeket elj 
fogadta. A’ Patriarcha jó il
latot gerjefztett a’ Tsáfzár 
előtt, azután meg áldotta ö- 
tet, ’s fzáját meg - tsókolta. 
Azután a’ Püspökök és Pa
pok meg-tsókolták a’ T sáfzár’ 
kezét és Ortzáját. Annak a* 
hétnek, mellyen ez a’ Cere
monia végbe ment, a’ neve 
Diacujnéfimps volt, melly an
nyit tefzen, mint meg-újítás, 

mint-
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minthogy ez a’ Christus* fel- 
támadáíá után első hét vólt. 
Macr. Hierolex. Curopalat. 
de off. Conítant. c. 14.

DiáctA. Jupiternek és La- 
tonának leánya, üelus fzi- 
getéből. Három neve va
gyon ; a’ főidőn Lucina, vagy 
Diána, az égen Luna, a* Po
kolban Hecate, vagyProfer- 
pina. A’ Poéták Cynthiának 
es Triviának is nevezik, (a) 
Cicero három Diánákat em
lít : az első Jupitertől és Pro- 
ferpinától ízárm&zott; a’ má- 
fodik, a’ ki esmeretefebb, 
Jupitertől és Latonától; a* 
harmadik Upistól és Glauce- 
tól, kit a’ Görögök az ö aty
ja’ nevéről Upisnak hívtak 
(b) Diána az Egyiptomi Is
teneknél múlatott akkor, mi
kor ŐketTyphaeu· Óriás meg
győzte, ’s féltében matská- 
vá változott, (c) Az Egyi
ptomiak Eubastisnak hívták 
őtet. Diánának azért hívták, 
mert Jupiter’ leánya vólt, a’ 
kit a’ Romaiak Diusnak ne
veztek; Deliának pedig az
ért, mert Delos ízigetében 
jött világra. Jupiter’ enge- 
delmével, örökös fzüzefségre 
kötelezte magát, (d) Az er- 
dőknek Isten - Afzfzonyok 
vólt, a’ ki az erdei Nym- 
pháknak tárfafágokban va
dállattal töltötte idejét, (e) 
A’ Scythák embert áldoztak 
neki. (f) Lucretius úgy említi 
ezt a’ fzokást, mint olly go- 
nofzt, mellyet a’ Vallás fzült. 
(gj Diánának temploma Ro
mában az Aventinus hegyen 
állott, mellyet a’ Romaiak 
és Latinufok, Servius Tul

lus Király alatt, közönféges 
költségen építettek, (h) Ez 
a’ templom tehén fzarvakkal 
vólt fel-tzifrázva; mellyre az 
adott alkalmatoíságot, hogy 
eggy Sabiniai embernek Au- 
trő Coratiusnak, kinek eggy 
fzép tehene vólt, eggy jöven
dő-mondó azt tanátsolta, 
hogy áldozzon Diánának az 
Aventinus hegyen, illy ígé
retet tévén tanátsa mellé a’ 
jövendölő , hogy ha Coratius 
ezt tselekedné , íbha femmi- 
ben fzükl’éget nem látna, és 
az a’ Város, mellyben ö la
kik, minden Itáliai váróto
kat maga hatalma alá fogna 
hajtani. Illy tzéllal el ment 
Coratius Romába: de midőn 
eggy rab fzolga ötét Seivius 
Királynak el - arúlta, a’ Ki
rály maga áldozott tehenet 
Diánának az alatt, míg Co
ratius a’ Tiberisben förödött, 
’s ennek emlékezetére aggat- 
ták-fel a’ tehén fzarvakat a’ 
Diána’ templomában.

Diánának Ephefus várofá- 
ban vóltt templomát, a’ világ
nak eggyik tsudájának tar
tották a*^Régiek: hofzfza 4s$, 
fzéle aso. láb vólt, 137.hat
van láb magafságú drága ofz- 
lopokon állott. Vólt benne 
eggy gradits, melly eggy fzö- 
lö tőiéből vólt ki - faragva. 
Ennek a’ templomnak építé- 
fén egéíaf Alia 200. efztendeig 
dolgozott: vóltak benne más 
490. drága oízlopok, mellye- 
ket meg annyi Királyok épít
tettek. Építő - mestere volt 
Ctefiphon; Heroíiratus fel
égette azt épen azon a’ na
pon, mellyen Nagy Sándor
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a’ világra lett. De az Ephe- 
fuíiak még potnpáfabbau 
meg-építették azt, mint an
nak előtte volt.

Diánát a’Régiek illyen for
mában festették, repdeső 
hajjal, fel-türtt rövid ruhá
val, kézében kézivet, vál
lán puzdrát tartott, homlo
kán fél hóidat vifelt, kiférő- 
ji voltak a’ Najades, Drya
des , és Nereides nevű Nym* 
phák, és más hegyi, erdei, 
és vízi Istenfégek. Az élő
fák kÖztt a’ fenyő-fa, az ér- 
tzek köztt az ezüst vólt ne
ki fzentelve; a’főidnek pedig 
minden gyümöltsének első 
zsengéje. Midőn Oeneus Aer 
toliának Királya ezt az aján
dékot el-múlatta, Diána eggy 
vad kant botsátott a’ Cale
donia! mezőkre, hogy az ál
tal azt el-pufztíttafsa; de a 
vadat Meleager és Atalanta 
meg-ölték.

Nevezetes tselekedete Diá
nának az, hogy Ő Actaeont 
fzarvafsá változtatta. Actae
on midőn vadáfzna, történet
ből Diánára botlott, a’ ki a* 
maga Nymphájival épen ak
kor feredett. Diána ezen meg
háborodván, Ötét vízzel meg
hintette, a* ki azonnal fzar- 
vafsá változott, kit a’ maga 
ebei fzéllyel-fzaggattak. (i)

Az Ariciniai Diánának , a’ 
kit Aricia varofáról nevez
tek így, Papjai mindenkor 
gyikofok vóltak. Mert a’ 
mint Strabo írja, tsak az le
hetett ennek a’ Diánának ren
des Papja , a’ ki a’ maga e- 
lótt vóltt Papot meg-ölte , a’ 
ki is fzüntelen ízaladó félben

vólt, és fegyvert tartott kft» 
zében, hogy valaki rajta ne 
iifsön, ’s meg ne ölje.

Diána mikor Luna nevet 
visel, akkor a’ főidnek ter
mékeny fégére vigyáz. Ide 
tzéloztak az Ephesusiak, kik 
Diánát fok tsetsekkel festet
ték, mellyek a’ termékeny- 
féget példázták. Sok régi 
Infcriptiókh&n Diána Polj- 
mammanak, vagy fok tsetsű-- 
nek neveztettetek, (k)

A’ Pogányök azt tártot
ták , hogy a’ Diána’ Ephesú- 
íi álló-képét nem emberek 
tsinálták, hanem az az égből 
fzállott alá. Isidotus írja, 
hogy Ptolomaeus, eggy az E- 
gyiptomi Királyok közzül, 
Alexandriában , Diánának 
eggy képét ki - tsináhatta, 
méllyé t Acheiromiantosw&k. 
nevezett, melly ollyat tefzen, 
a* mit emberi kéz meg nem 
motskolt. És hogy a’ köz
néppel ezt el-hitelse, azokat 
a ’ mester-embereket, a* kik 
a’ képet kéízítették, ebédrá 
hívatta, eggy ollyan házba, 
melly alatt lók víz vólt, a’ 
mellybe mind bele hányatta 
Őket. De a’ dolog ki - tudó
dott; Ptolomaeus ezeknek a’ 
fzerentsétleneknek emlékeze
tekre efztendönként Innepet 
rendelt, hogy így maga vét
két valamelJy réfzben meg
jobbíthatná. (1)

Az Angliai mefés Hiftoriák, 
mellyek a* Trójai Brutust 
tartják leg-elfö Britanniái Ki
rálynak , azt befzellik, hogy 
ez a’ Fejedelem a’ Diána Ora- 
culumának parabtsolatjárá 
ment ezen ízigetbe, ineily- 

C he k
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»ek alkalmafofsága e’ vólt. 
Brutus, a’ ki Görög Orfzág- 
ból eggy hajós - fereggel ki
jött , Legrecia fzigetébe ér
kezett, hol Diánának eggy 
temploma vólt. Itt áldoza
tot tett ö Diánának, ’s ke
zében eggy borral tele po- 
hárt tartván, ( melly eggy 
fejér fzarvasnak vérével volt 
elegyítvé) kérte Diánát, 
mondaná meg-neki hol tele
pedik Ö meg, az hol neki 
eggy templomot építhefsen; 
azután el aludt, Diána pedig 
álomban meg jelent neki, ’s 
azt a’ feleletet adta, hogy 
a ’ Napnyúgoti réfzeken Gal
lián túl vagyon eggy fziget, 
■nellyet minden felöl a’ ten
ger vefzen körül; ezt régen 
Oriáfok lakták, most pedig 
üres, oda menjen, ott talál 
Ő eggy máíodik Trójára, 
ott fognak az ö maradéki 
uralkodni, kik a’ föld’ kerek- 
fégét hatalmok alá hajtják. 
E’ felelet után el ment Bru
tus Britanniába, hol az Ő 
maradéki mind addig ural
kodtak , míg nem azt a ’ Ro
maiak Julius Caefar alatt el
foglalták. m)

Egyiptom Orfzágában, ne- 
vezetefen Bubafiisban kü
lönös módon tartották a’ 
Diána’Innepét. Sok férjfijak 
ás afzfzonyok be - gyűltek 
eggy hajóba, hol az afzfzo
nyok doboltak, a’ férjfijak 
fípoltak, a’ többek pedig 
énekeltek, ’s tapsoltak: min
den városnál megállónak, 
hol az afzfzonyoknak eggy 
réfzek énekelt, maiik pedig 
annak a’ Városnak alzizo-

nyait, melly mellett meg-ál- 
lottak, fzidalmazták , vagy 
pedig tántzoltak, ’s mago
kat mezítelen mutogatták. 
Azután Bubaítisba vifzfza- 
térvén; nagy pompával ál
doztak , hol több bort meg
itták, mint efztendőn által; 
ritert az oda öfzve gyültt foka- 
fágnak fzáma, a’ gyermeke
ken kívül, többre ment hét 
fzáz ezernél, n)

Azt írják , hogy az hol 
most Londonban a’ fzentPál’ 
temploma vagyon, ott állott 
régen a’ Diánájé. Cambden 
azt mondja, hogy ennek az 
állításnak vágynak is né- 
mellyjelei. Mert, úgymond, 
az azon az hellyen álló épü
let a’ regi Irmokban Diana’ 
kamarájának neveztettetik:
I. Eduard Király alatt fzám- 
1 álhatatlan fok ökör fejeket 
ástak-ki a* templom* keríté- 
féböl, mellyek a’ Pogány 
áldozatoknak maradványt 
voltak; tudni való pedig,hogy 
Taurobolidk&t Diana’ tifztes- 
fégére áldozták. így fzóll 
tovább Cambden: „Mikor 
„ még ifjú vólnék, láttam, 
„ hogy eggy fzarvas fejet 
„ eggy lántsára fíiggefztet- 
„ tek , és ugyan azon tem- 
„ plombán nagy pompával 
„ és kürtöléfseY hordoztak ” 
’s a’ t. o)

a) Virg. Aen. 1. 4. Catull. 
Carm. S. ad Dián. b) De nat. 
Deor. c) Ovid. Met. 1. j. d) 
Ovid. Met. 1. i. e) Herat. 
Carm. Sage. Firg. Aen. 1. 1. 
f) Lucan.l. 1. g) 1. 1. h) Hor.
C. %. i) Ovid. Met. 1. j. k) 
Hier, in ep. ad Ephes. 1)
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Teel. 19: 3j. Hieran, ep. S07. 
m) Seiden. Anal. Angi. Brit, 
c, a. Πί Herodot, 1. a. o)Bri
tannia. Trinobantes.

f .  Dia s ia . Eggy Innep, 
mellyet Athénében a’ Jupi
ter’ tifztefségére fzenteltek, a* 
kit Mejlichiosnak , vagy ke
gyelmesnek is neveztem. A* 
Diafia nevezet jő a’ Diós és 
Afes Görög í'zójól, az elfő 
Jupiter’ neve, az utólfó fze- 
rentsétlenféget Jefzen. Mert 
az emberek Jupiterhez nyúly- 
tolt könyörgelek által, óital· 
mat és ízabadúlást nyernek 
a’ fzerentsétlenfégben. Ez az 
Innep efett az Anthefterion 
holnapnak utolján , a’ váró* 
fon kívül, hol áldoztak és 
vendégeskedtek. Hesychius 
meg-jegyzi, hogy az Innep- 
löknek ortzájok eggy külö
nös titkos fzomorulagot mu
tatott. Thucyd. 1. i. Arifioph. 
Sehol, in Nub. Svidas.

D ic e . Eggy Isten Afzfzony 
a’ Pogány oknál, a’ Törvény 
ki-fzolgáltatásban: innen a’ 
Bírák,mint az Ő Izolgaji.öó?«- 
fidkn&k neveztettettek. Szűz
nek tartották ezt, és a’ Ju
piter’ leányának , mert a’ Bí
ráknak tsalardíág nélkül va
lóknak kell lenni. Jupiter 
vólt pedig a’ fő Törvenyt- 
adó. Coelius Rodig. 1. 23. c. 16.

DiiPOLEJA. Eggy Innep az 
Athenebelieknél, mellyet a’ 
Seitrophorion nevű holnap
nak tizen - negyedik napján 
fzenteltek Jupiter’ tifztelsé- 
gére; neve vagyon a’ Diós 
és Polis Görög fzóktól, ama’ 
Jupitert, ez pedig Város? te
fzen ; és így ezt Jupiternek

mint Város Őrzőnek úgy fzen
teltek. Eggy réz táblára fok 
apró pogátfákat raktak, azt 
némelly ki-válogatott ökrök 
köztt fzéllyel-hordozták, azt 
az ökröt, a’ mellyik a’ po- 
gátsába bele harapott ’s azt 
m egette, azonnal levágták. 
Ezen Innepnek ez az eredete; 
Midőn eggykor Jupiternek 
Innepet fzeatelnének , eggy 
meg-éhezett ökör eggy Jupi
ternek fzenteltt pogátsát meg
talált enni, meliyért a’ Pap 
ezt az ökröt meg ölte. Ab
ban az időben halálos vétek 
vólt az ökröt meg ölni; azért 
is a’ Pap fzaladafsal mentet
te-meg magát. De az Athe- 
nebeliek azt a’ véres bárdot, 
mellyllyel a’ Pap az ökröt 
meg-ölte, elő-vették, reá íté 
letet fzolgáltattak, ’s azt a’ 
vétektől ártatlannak lenni 
mondották. Aelianus ellen
ben azt írja, hogy a’ Papot 
fzabadnak , a’ bárdot ped g 
vétkesnek ítélték. Paus, in 
Atticis. Ael. Var. Hifi. 1. 8, 
c. 7. Porphyr, de Abftm. 
Hesych. Svid.

Dim b s s e s . Eggy kegyes 
Társaság a’ Venetiai tarto
mányban , melly fzüzekbol 
és özvegyekből áll, mellyet 
Dejanara Valmarana özvegy 
afzfzony fundált. Ez a’ Sz. 
Ferentz’ harmadik Rendének 
ruháját válafztotta, ’s a’ma
ga házában négy fzegény 
afzfzony okkal öfzvc-adta ma
gát. Itt laktak Ők eggyütt, 
’s magokat minden Kerefz- 
tyéni virtufokban gyakorol
ták , Antonius Pagani nevű 
Franciscanusnak út mutatá- 
s fa
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fa fzerént, a’ ki ezen kis 
Tárfafágnak isg+ ben Regu
lákat adott. Kzt a’ példát 
főbb házak is követték, mel- 
lyeket, mint Superior afz- 
fzony, Valmara igazgatott. 
Ezen Congregatióba fenkit 
be nem vefznek , három efz- 
tendei proba nélkül. Eggy 
klaítromba tsak nyóltz vagy 
kilentz Dimefsejek vágynak. 
Minden efztendöben eggy 
Superior Afzfzonyt válafzta- 
nak, kinek leg alább is har- 
mintz efztendósnek kell len
ni. Férjíijaknak fohafemfza- 
bad az Ő klaftromokba menni. 
FŐ kötelefségek, a* leányo
kat és afzfzonyokat a’ Ca- 
techismusra tanítani, a’ pre- 
dikátziókon , áhítatofsago- 
kon jelen - lenni, a’ fzegény 
afzfzonyoknak az Hoípita- 
lékban fzolgálni. Semmi fo- 
gadáfsal nem kötelezik ma
gokat ; azért is a’ mikor tett- 
fzik, a’ Congregatiót ott hagy
hatják , ’s férjhez mehetnek. 
Ruházatjok, fekete vagy kék, 
a’ mint akarják. Fő klaíiro- 
maik vágynak, Vicenzben, 
Udinóban, Paduában, Ve- 
netiában, ’s máfutt. Hifi. des 
Ord. Rét.

DiMERiTáK. EretnekekVa- 
lentinianus Tsálzár alatt, 
377-ben. Azt tanították, hogy 
a’ Chriítusnak emberi ter- 
méfzete két réfzekből áll, 
úgymint testből és lélekből; 
tagadták pedig az ő értel
mes lelket. A’ Laodiceai 
Appúllinaris volt ezeknek 
fejek ; mellyért is Őket Apol- 
linaristáknak nevezték. L. 
vipoilinaristák, F.piph. Hser.
1. a.

Din. Ez a’ fző a’ Mahum- 
medanufoknál jelenti közön- 
fégesen a’ Vaíláft. A’ ma
gok Vállalókat nevezik Ők 
egyenes útnak, melly ne. 
vezetet az Alkoránból vet
ték. Azt írják, hogy Ma- 
hummed a’ Mufulmanoknak 
eggy egyenes líneát, a’ mellé 
pedig mind a’ két óldalról 
más fok líneákat vont, ’s 
tanítványihoz így fzóllott. 
„ Mindezek a’ líneák, mel- 
„ lyek ettől az egyenestől 
„ kiilönbböznek, tsak mel- 
,, lesleg - való útak, minde- 
„ niken eggy Daemon áll, a’ 
„ ki az embereket azokon 
„ vezeti: de ez az egyenes 
„ línea az, a’ mellyen ti men
j e t e k .  ”
Eggy Arabia! író azt mondja 

a’ Vallásra nézve, hogy az Is
tennek Mindenütt jelen-való· 
fága eggy ollyan kerekfég, a’ 
melly ben minden Vallásoknak 
líneajok és útok végeződik. 
Eggy málik azt mondja, hogy 
mi akar-mellyik úton járjunk, 
mindeniken Istenhez me
gyünk; az honnan világos, 
hogy a’ Mahummedanufok 
köztt is vágynak Deisták, kik 
a’ Mahummedana Vallás fe
lől kételkednek, de kételke- 
défeket vigyázva és homá- 
lyofan adják-elő. A’ Korán, 
nak Ibrahim nevű Réfze, a* 
Vallást hafonlítja eggy pál
ma-fához, melly nek gyökere 
a’ főidben eröfen áll, ágait 
az ég felé ki-terjefzti; az hi- 
tetlenféget a’ Sártökhöz, 
mellyet könnyen lehet fzag- 
gatni. Melly befzédekre eggy 
tudós Mahummedanus ezt a’

jegy-
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jegyzést tefzi, hogy az Hit- 
n «  és a’ Vallásnak fája, 
mindenkor híves árnyékot 
tart, ’s kedves gyümöltsŐt te
rem , ellenben a’ hitetlenleg- 
nek fájának fém gyümőltsei 
fém levelei nintsenek, hanem 
tsak tűzre való.

A’ Mahummedanufok azt 
hitzik, hogy a’ Vallás a’kül· 
fő tárfafágnak h^fznaval olly 
fzorofan eggybe vagyon 
kötve, hogy eggyik a* má- 
lik nélkül elnemlehet. Eggv 
Perfiai Poeta eggy Fejedel
met azért díteér, hogy aza' 
maga gondofsága és jó-téte* 
ménye altál, (mellyeket Ő 
annak fzeretetének kétemlő- 
jinek nevez ) két kettős gyer
mekeket ta rt, úgymint a’ 
Vallást, és a’ kiilfö tárfafágot. 
Bggy Arabiai író pedig azt 
mondja j „Négy fzeméllyek 
Dolgainak Istennek a’ magok 
Valláfokban. A’ Bőlts enge- 
delmefégböl, a’ megtérő fé
lelemből, a’buzgó kivánfág- 
ból, az igaz fzeretetböl. ”

A’ Koránnak máfodik Ré- 
fzében tiltja Mahummed va
lakit a’ Mahummedána Val
lásra kénfzeríteni. De a’ 
Mahummedanus Theologu- 
fok az- tanítják, hogy ezt a’ 
parantsolatot eggy máíik pa- 
rantsolat el-törlötte, a’ melly 
a’ Mahummedanufokat kén- 
fzeríti , a’ Zsidók, Kerefz- 
tyének, Sabaeufok, és Ma
gútok ellen hadakozni , ’s 
azokat kénfzeríteni, vagy a’ 
Maáummtdana Vallásnak be
vételére , vagy ha azt nem 
akarják, adó fizetésre. Ezen 
elfő törvénynek tsináláfára az

adott alkalmatofságot, hogy 
eggy Medinai embernek két 
gyermekét eggy SyriaiKerelz- 
tyén-meg térítette.D'Herbelot.

D io e c e s i s . Ez a’ fzó je
lenti azt az Ekkléíiai Megyét, 
melly eggy Püspöknek gond- 
viléléíé alatt, vagyon. A’ Tu
dótok azt hifzik, hogy régen 
az Ekkiéfiáoak küllő formája 
a’Romai Birodalomnak világi 
állapatja fzerént vólt intézve, 
’s az Ekkléíiai hatalom is a’ 
külfő Világi hatalmafságnak 
állapatjahoz vólt alkalmaz
tatva. Valamint a’ Romai 
Birodalom Provinciákra és 
Dioecefifekre vólt fel ofztvat 
(tudni-illik a’Provincia álló t 
eggy Tartománynak fok vá
róimból , a’ mellyet eggy Ma- 
gillratuli fzemélly, ki a’ fő 
Városban lakott, igazgatott: 
a’ Dioecesis pedig, eggy fő 
Magiítratusi fzemélly alatt, 
fok Provinciákat foglalt ma
gába.) úgy az Ekkléliában is 
állíttattalak Metropolitanu- 
fok és Patriarchák. A’ Me- 
tropolitanufok a’ Provincia’ 
Igazgatójihoz , a’ Patriar
chák pedig a’ Dioecesis’ Igaz
gatójihoz vóltak hasonlók. 
De ez akkor kezdődött, mi
kor a’ Tsáfzárok és a’FŐ em
berek Kerefztyénekké lettek.

Némellyek azt állítják, 
hogy az három elsőbb Szá
zadokban a’ Dioecesis tsak 
azokból a’ fzeméllyekből ál
lott, kik valamelly Gyűlés
ben jelen-leheltek, vagy va
ló Tággal is jelen-vóltak. Má
tok a’ Dioecesist fz élesebben 
ki-terjefztik , ’s értenek raj- 
ta eggy Fő Várost» a’ k&- 
a sű~
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rúlStte lévő Megyével ; a’ 
melly értelem ieghellyesebb- 
nek látfzik. Innen vagyon 
az a’ küIÖnbbfég, hogy né- 
melly Dioecesísek igen na
gyok, némellyek igen kitsi- 
nyek : mert eggyik Város
nak Megyéje nagyobb, a’ 
másiké kiisebb vált.

A’ Dioeceíiseket eleinten 
Parojkia/a&k hívták, melly 
nevezeten valamelly Püspöki 
Várost értettek, az ahoz tar
tozó falukkal és Városokkal. 
A ’ Dioecefis név a’ IV. Szá
zadban kezdett esmeretes len
ni, midőn az Ekkiéíiai külső 
igazgatást, a ' Birodalomnak 
külsőformájához alkalmaztat
ták. L. Episcopus. Patriarcha. 
Bingh. Or. Keel. 1. 9. c, 1. a.

* D io n e . Eggy Nympha, 
Oceanusnak és Thetysnek le
ánya, vagy Nereidesé, Ne- 
reisnek és Dorisnakleányájé. 
A* Poéták azt mondják, 
hogy Jupiter Dionét meg- 
fzerette, ’s Ötét Venus’ any
jává tette. Ovid. Fait. 1. s·

D i o n y s i a . Bacchusnak,
( kit Dionysiusnak is hívtak ) 
innepe, mellyet Egyiptom
ból Melampus vitt Görög 
Orfzágba, nevezeteién pedig 
Athénébe, hol azt olly nagy 
pompával fzentelték,' hogy 
még az eíztendöket is attól 
izámlálták; annak Cererao- 
niájit a’ leg - első Archonte 
rendelte el, a’ Papok pedig 
a’ kik azt véghez vitték, a*' 
közönféges játék - nézö-helly- 
eken leg -elsők voltak, 
tliyen Ceremóniákkal ment
véghez ez az innep. Eggy 
ember eggy edényt borral te
le fzéllyei - hordozott, melly

edény fzölö - vefzfzökkel vált 
meg-kofzorúzva. Ezt követ
te eggy ketske, eggy figék- 
kel tele kofár, azut án a’ Phal- 
lu/ok, kik rudakon férjfi’ fze- 
mérem testének formáját hor
dozták, az honnan az egéfz 
Procefsio is Periphallia, vagy 
Phallagogidnák neveztette- 
tett; azt követték az Ithy- 
phalluük, kik afzfzony ruhá
ba öltözött réfzeg forma férj - 
fijak váltak , ’s kezekben 
izórá - lapátot hordoztak, 
melly azt jelentette, hogy ez 
az innep ti íz túlásnak innepe. 
Néha a’ Poétáknak költemé
nyeket majmolták, ketske 
bőrbe öltöztek, thyrfusthor
doztak, doboltak, íi'poltak, 
laurus ízölö-levél koszorúval 
kerítették fejeket, máfek Si- 
lenusnak, Pánnak, a’ Saty- 
rufoknak képeket vifelték, 
fzokatlan ruhákba Öltöztek, 
fzamarakon nyargalództak, 
fzéllyel futkostak, tántzol- 
tak, ordítottak, mint a’ meg- 
bolondúlttak fzüntelen ezt kia
bálták : Eyoj Sabo/. Eyoj 
Bacche, Jo Bacche, N érnél - 
lyek fzent edényeket hordoz
tak, mellvek közzül eggy- 
ben víz volt. Ezeket követ
ték azok a’ válogatott fzüzek, 
kiket Kandphoro/okaák hív
tak ; minthogy ők minden 
féle gyümőltsökkel tellyes ko
farakat hordoztak, és ez vált 
ennek az Innepnek leg-titko- 
fabb réfze: a’ kofarakból kí
gyók máizkáltak-ki, mellye- 
ket a’ fokafág rettegve né
zett. Máfok váltak a’ lik- 
nophorufok , kik a’ liknust- 
vagy a’ Bacchus’ titkos edé,
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nyit hordozták. A’ Dionyjfá
kat tsak-nem lehetetlen meg- 
fzámlálni. JNevezetefébbek 
voltak, i) A'Dionyßa archajó· 
tera , mellyetaz Ánthefterion 
hólnapnaktizenkettődik nap
ján Limnseben Attica Tar
tományában fzenteltek. A’ 
fó fzeméllyek, kik az Isteni 
tifzteletet vitték-véghez, vól- 
tak tizennégy afzfzony ok, kik
nek a’ magok tifzTtafágok mel
lett meg kellett esküdni»*) A* 
Dionyßa Arkadiha,mtWy t i  Ax- 
cadiában fzenteltek, mellyen 
azok a’ gyermekek, ki
ket Philoxenus és Timotheus 
tanítottak éneklésre, efzten- 
dónként a’ nézö-hellyre men
tek , hol a* BacchusInnepén 
énekeltek, tántzoltak, jat- 
fzottak. i)  A’ Dionyßa Me. 
gala, vagy a’ nagy Diony- 
fiák, mellyet áz Elaphebolion 
hólnapban fzenteltek. 4) A’ 
Dionyßa mikra, vagy a’ kis 
Dionyfiák, melly tsak a’na
gyobb Innepre való kéfzűlct 
volt, ’s Őfzfzel efett. Hero- 
dot. Svidas. Pollux. Arißoph. 
Schol.in Ran. Plutarch. Thuc. 
I. *. Polyb. 1. 4. Athenaeus 
Clem. Alex. Pet. Caflellan. 
de Fell. Graec.

D io n y siu s  s a n c t u s . Sz. 
Dienes. Ezen Szentnek Inne- 
pe efik Octobernek 9. nap
ján. Azt írják felőle, és tár- 
fai felől, hogy midőn a’ Po
gány Isteneknek áldozni nem 
akartak, fejeket fzedték ne
kik ; mindazáltal testektől 
el vágott fejeikben lévő nyel
veik azután is dítsérték az 
Istent. Dionyfius pedig lábra 
állott, ’s kezébe vévén fe-

C

Í" ét, azt arra az hellyre vitte, 
tol most el temetve fekfzik. 

DioscuRiA. Eggy innep 
a’ régi Görögöknél, a’ Dio- 
fcurufoknak, vagy Gádornak 
és Polluxnak tifztefségekre, 
kik mind ketten Leda’ íijai 
vóltak, de Pollux Jupitertől, 
Caftor a’ Léda’férjétől Tyn- 
darus Királytól való. A’ Cy- 
renaeufok és Spartanufok tar
tották ezt az Innepet, a’ melly 
vendégeskedésből, játékból, 
bajnokoskodásból, birkózás
ból állott. Pind. Sehol. Py
thon. Od. $. Paufan. Mefsen. 
Horat. Sat. 1. Virg. Aen. 6. 
Pomey.

D i p a v a l i . Eggy Innep, 
mellyet az Indiai Braminek 
így vifznek - véghez. Minek- 
előtte a’ nap fel-jőne, meg- 
mofsák fejeket, leg-fzebb rn- 
hájokba fel öltöznek, jó ba
rátaikat magokhoz Öfzve- 
gyülytik, házaikat, valamint 
a’ Pagodákat is, éjfzaka meg
világosítják , a’ gyermekek 
pedig az útfzákon égő gyer
tyákat hordoznak. Ezt az 
Innepet eggy Vifinou nevű 
Istennek tífztefségére fzente- 
lik, ki felől / azt befzéllik, 
hogy mikor még e* földön 
lakott ez az Isten Krifina 
nevezet a latt, eggy Ratjasja 
nevű az egéfz világot maga 
hatalma alá hajtotta, neve- 
zetefen tizenhat ezer fzüze- 
ket vitt el fógfágra: de Krifi- 
na ezeket mind meg-öldöste, 
’s a’ fzüzeket meg ízabadí- 
to tta , kik neki mind fele- 
fegivé lettek. Melly tsele* 
kedetnek emlékezetére fzer- 
zette ö ezt az Innepet,mellyen 
4 *’

D i p .
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a* ki jelen vagyon , az 
minden bűnének botsánatját 
véfzi, ’s ez életben bóldog- 
íágot reménylhet. Λ . Roger. 
difs, on the Relig. etc. of 
the Bramins.

* D ip t y c h a . Eggy Ekklé- 
fiai könyv, vagy Lai ft rom a’ 
trégi Ekkléfiában. Ebbe írták- 
be az ollyan nevezetes Püs
pököknek , Szenteknek, és 
Martyroknak neveiket, a* 
kikről emlékezni fzoktak mi
kor az halottakért Oblatiókat 
tettek. Diptycháknak azért 
nevezték, mert öfzve lehe
tett hajtani, a’ mint két táb
lát fzoktak ölzve-tenni. Az 
abban levő neveket a’ Dia
kónus fzokta el-olvasni. Né
melyek három-féle Dipty- 
ahákxíA emlékeznek ; ollya- 
nokról, meiiyekbe i) tsak a’ 
Püspököknek neveik, kivált 
képen azoké, kik különös 
Ekkléíiákat igazgattak, írat- 
tattak. i)  mellybe az élők
nek , kik vagy hivatalokra 
vagy jó-tselekedetekre nézve
Í'eleskedtek, mint a’ Püspö
kök, Tsáfzárok, Eő méltó·, 

fágban, lévők, jegyeztettettek. 
$) mellyben az ollyanokról 
vagyon emlékezet, kik igaz 
bitben· haltak - meg. Eggy 
darab ideig a’ Chryfoftomus 
neve ki volt a’ Diptychából 
törölve, minthogy 5 az Ek- 
kléfiának eggyeíségén kívül 
halt meg , a’ mellyből ötét 
az Alexandriai Püspök Theo- 
p hilus, és máíök, ki-rekefz- 
tették: volt de a’ kikkel a’ 
Jlapnyhgofi; Püspökök mind 
addig íemmi tárlálkodást 
fent akartak tartani, vala-

míg vifzfza nem tették a’ 
Diptvchába a’ Chryfoftomus’ 
nevét. Mert a’ kinek nevét 
ezen könyvből ki - töröltek, 
ezt a’ ki törlés által Eretnek
nek vallótták. A’ Diptychdk- 
kal kezdett élni a’Napnyúgoti 
Ekkléfia is , melly abban a’ 
négy elfŐbbConciliumokról is 
fzókott emlékezni. Birigh. 
Or. Ec. 1. í j . c. a. Bonn. rer. 
lit. 1. a. c. iá. Schelßr. de 
Cone. Antioch, a. c. 6. Theo
dor. 1. 5. c. a 4.

DiR^e. Közönféges nevek 
az három Fúriáknak a’ Po- 
gányoknál. így neveztettet- 
tek, quaji Deorum Irce, vagy 
ki-fzolgáltatóji annak az ls< 
teni bofzfzú állásnak, mcllyet 
az el-kárhozttaknak leikeik 
érzettek. Ezek a* Noxnak és 
Acheronnak leányi váltak. 
Az égben a’ nevek vólt Diras, 
a’ földön Furiae , vagy Eume- 
nides; a’ pokolban Stygiai 
ebek. L. íuriák. Fing. Aen.
1. 4. c. 12.

D ir e c t o r y . A z  Anglu- 
foknál az a’ könyv, a’ melly 
az Isteni tifzteletnek módját 
adja-elő, melly et a’ Theo- 
logufok 1044-ben a’ Parla- 
mentum’ parantsolatjára ké- 
fzítettek, a’ régi Liiurgia 
hellyett, ’s a’ mellyet be 
kellett venni minden Ekklé- 
íiáknak; de a’ melly vége- 
zésnek 1645-ben Károly Ki
rály ellene - mondott. A’ Di
rectory röviden ezeket fog
lalja magában. Meg tilt az 
Isteni tiízteletben minden kül- 
fő Ceremóniát. A’ Bibliá
nak a' templomban való kö
zönféges olvalása, eggy réíze

az
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az Isteni tifzteletnek. A’ Ca
nonicus könyveket anyai 
nyelven kell olvasni. A’ Pap 
akaratjától függ , eggyfzer 
mennyit olvafson; az hol fziik- 
íegesnek látja, jegyzéfeket 
is tehet. Mitsoda dolgokat 
foglaljon magába a’ predi- 
kátzió előtt való könyörgés, 
me ily ben nevezeteién ki va
gyon téve, hogy az Isten ól- 
talmazza meg a’ rofzfz ta- 
nátsoíoktól a’ Királyt. Mii
lyen módon kelljen Predi- 
kátziót kéfzíteni , p. o. az 
Exordium rövid, világos le
gyen, a’ nexusból, vagy a’ 
Textushoz haíönló Sz. írás
beli hellyből vetetödjön. A’ 
Textus' fel ofztásában inkább 
a’ dologra, mint a’ ízókra kell 
vigyázni; fok fel - oltások
kal a’ hallgatók’ figyelme- 
tefségeket terhelni, lém a’ 
philosophiából vett fzóllá- 
lökkal, fém homályos ízók
kal a’ predikátziót meg- za
varni nem kell, a’ ízükfég- 
telen ellen-vetéfeket el-kell 
hallgatni, fém a’ Pátereknek, 
fém á’ Világi íróknak fzavai- 
kat nem kell gyakran citál
ni. Az Úri Imádlág legyen 
az Isteni tifzteletnek legtö- 
ké'ileteíebb muflrája. A’ Lai- 
cufok ne kerefzteljenek. A’ 
Kerefztelés a’ Gyülekezetben 
menjen - véghez. Az Ür’ Afz- 
talát úgy kell hellyheztetni, 
hogy azt azok, kik az Ür’ 
Vatsorájával élnek, körűi 
üiheísék. A’ temetéskor nem 
kell imádkozni, lem fémmi 
Isteni tiízteletre tartozó ce
remóniát véghez-vinni.

C

Fullers. Church.Hiftori. Col. 
liers. Ec. Hifi. Vol. 2. P. B. 9.

* D is c ip l in a r ia n s . íg y  
nevezik gyakran Angliában 
a’ Puritanufokat; minthogy 
Ök azt tartják, hogy az Ek- 
kléfiai fenyíték ő nálok jobb 
lábon áll, mint az Epifcopa- 
lifoknál.

* D isc ipl in a s  o rd o , vagy, 
A’ Fejér Sas’ Vitézi. Ezt a’ 
Rendet az Auftriai Hertze- 
gek állították ; a’ Vitézek ru- 
hájokon fejér Sas tzímert hor
doztak , Sz. Bafilius’ regulá- 
jit követték, ’s a’ Vallásért 
tartoztak fegyvert vifelni. 
Bonanni de ord. equ.

* D is c o r d ia . A’ Görögök
nél Eris. Ez a’ régi Pogány ok
nál eggy Isten-Afzfzony vóít, 
kit azért tifzteltek , hogy Ö- 
ket valamelly gonofzfzal meg 
ne büntefse. A’ képét ügy 
festették-le, hogy hajai fel
felé állottak mint a’ kígyók, 
eggyik kezében égó fáklyát, 
a’ máíikban pedig három 
tsomókat tartott,mellyekene’ 
vólt írva : Perlekedés, Ha
dakozás , Tévelygés. Ezt 
Jupiter le - vetette az égből. 
Sok vefzedelmet fzerzett az
ért , hogy ötét, mint a’ több 
Isteneket, a’ Thetis és Peleus 
lakodalmába el nem hívták. 
Virgil. Petron. Strut. Synt. 
Ant. Rom.

D is s e n t e r i . íg y  hívják 
Angliában azokat, kik az 
Angliai Ekkléíiától el - fza- 
kadtak. A’ Revolutiókor tsi · 
náltak vólt eggy törvényt, 
hogy Erlebet Királynénak és 
I. Jákób Királynak az Ekklé- 
fiai fenyítéket lilletö törvé- 
S nyelt



D is . Div.

njeit, a’ Protesten* Diffenti- 
enfekre nem kell ki-terjefzte- 
n i ; hanem az ellenkező ér
telműek, II. Károlynak az el
fő réfzre tett jegyzéfének ír-
Íák alá magok neveket, ’$ a’ 
lílfégre esküdjenek-meg. E- 

zen-kívül, addig nem fzabad 
nekik Isteni tifzteletet tarta
ni, míg annak hellyét a’ Püs
pöknek be nem jelentik, ’s 
laistromba be-nem íratják, 
's az Isteni tifztelet alatt az 
ajtókat nem fzabad nekik be
zárni. Ha valaki Őket az ő 
Isteni tifzteletekben meg-há- 
borítja, azt a’ Magistratus 
húfz Sterling fontra bünteti.
L. Schisma.

* D is s id e n t e s . így  hív
ják Lengyel Orfzágban a’Pro- 
testanfokat, kiknek fzabad 
Valláfok vagyon, az hivata
lokból ki - nintsenek rekefzt- 
ve , és in Pactis Conventis, 
ígéretet tefz nekik a’ Király, 
hogy őket el - fzeny védi, ’s 
az ő tsendefségekre vigyáz. 
Ez előtt az Arianufok és So- 
cinianufok is a’ Difsidenitk. 
közzé akarták magokat fzám- 
láltatni; de közzülök ki-re- 
kefztettettek.

♦ D it h y r a m b u s . A’ Gö
rögöknél a’ Bacchus’ neve. 
így hívták azt az éneket is, 
mellyet a’ Bacchus’ tifztefsé- 
gére tsináltak. Scaliger. Pcet. 
1. t.

D ívá it . Eggy könyv, melly 
a’ Sz. Janos Kerefztyéneinek 
vagy Sabaeufoknak Tudomá
nyokat , és Isteni tifzteletek- 
nek módját foglalja magában. 
Ez az eggy könyv vagyon 
még meg nálok, a’ több Sy-

4 2
riai nyelven írtt könyveik pe* 
dig mind el-vefztek. Ezen 
könyvben minden-féle gyer
meki öiefék vágynak a’ Chri- 
húsról. Az Istent úgy írja- 
le , mint valamelly testi Va
lóságot , kinek eggy Gábor 
nevű hja vagyon. Az Angya
loknak és ördögöknek va
gyon testek, kikköztt vágy
nak férjfijak és afzfzonyok, 
házafságban élnek, fzapo- 
rodnak. Az Isten a’ maga 
Gábor nevű fija által terem
tette a’ világot, ötven ezer 
Démonoknak fegítfégek ál
tal. A’ világ úgy úfzkált a’ 
vízben, minteggy fel - fútt 
hójag, az égnek kerekfégét 
is víz vette-körül, a’ Dap és 
hóid a’ főid körül úfzkáltak. 
A’ föld a’ teremtéskor olly 
termékeny vólt, hogy a* mit 
reggel el vetett az ember, az 
estvére nem tsak ki nőtt, ha
nem le-is arathatta ; Gabor 
tanította Adámot a’ gazda
ságra , de az ö első bűne az- 
oka, hogy ö mindent el-fe
lejtett, és tsak annyit tudott, 
mint mi ma tudunk. A’ más 
világ fokkal fzebb és tökélie- 
tefebb,mint ez a’ miénk; mind- 
azáltal ehez midenben igen 
hafonló; annak lakoh efznek 
és ifznak, vágynak benne 
várofok, házak, templomok, 
mellyekben a’ lelkek az Is
tent tifztelik, énekelnek, mu- 
íicálnak. A’ Daemonok jelen 
vágynak mikor valaki meg
hal, annak lelkét eggy úton 
viliik - e l, mellyen lók vad 
állatok vágynak. Ha a’ meg- 
haltt Istent-félő vólt, annak 
lelke mindjárt Istenhez me 

gyen,
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erén, minekutánna azon vad 
illatokat meg-gyözi; de a’ 
gonofz ember’ lelkét azok da- 
rabokca fzaggatják, minek- 
elötte alkalmatos leízen ar
ra , hogy Isten’ elébe állíttat- 
tafsék. Az ítéletkor két An
gyalok fogják az emberek’ 
tselekedeteket minden réízre 
hajlás nélkül meg-ítélni; ak
kor minden ember bűne’ bo- 
tsánatját vefzi, ’s leízen eggy 
nap, mellyen a’ bóldogfágot 
mindenek el-érik, minekután- 
na eggy ideig az Ö bűnöknek 
büntetéfét fzenyvedték. Ez 
a’ Divánnak rövid foglalatja. 
Chardin, and. Taverniers Tra
vels.

D i v i . A’ Perfák Theolo- 
giájokban Dasmonok. Ezen 
fz6, a’ mint látfzik, eredetét 
vette a’ Görög Dios' Deák 
D vus ízótól. Vágynak férj- 
ti és afzfzony nevű Dívik·, 
a’ férjíijaknak nevek N eri, az 
aízfzonyoké Peri. A’ Perfák 
azt hifzik, hogy az Isten a’ D i
riket Adájn előtt teremtette, 
’s a’ világ’ igazgatáfát hét ezer 
efztendökig ő reájok bízta, 
a’ kiket az igazgatásban még 
két ezer efztendökig a’ Fe
rik követtek,kiknek fejek vólt 
Gian Ben Gian. De midőn 
mind a’ Nerik, mind a' Parik' 
enge detlenek vólnának ; az 
Isten Eblist tette nekik fejek
ké , a’ ki nemefebb természe
tű vólt, tüzböl fzármazott, és 
az Angyalok köztt neveltet- 
tetett-fel. Eblis az égből a* 
főidre le-jött, a’ NerikeX és 
a’ P eriktt, kik a’ magok 61- 
talmazáfokra öfzve - adták 
magokat, meg-győzte, ’s ezt

az alső világot, a* mellyel 
attól az időtől fogva a’ Das
monok laktak, maga hatal
ma alá hajtotta. Eblis noha 
az Angyaloknak tárfafágok- 
ból lá rm ázo tt, mindázáltal 
ő nem vólt okofabb a’ több 
teremtéfeknél; mert el felejt
kezvén magáról azt kérdez
te : ,, Kitsoda én hozzám ha- 
„ fonló? Fel-megyek az ég- 
„ be mikor nekem te tte ik , 
„ midőn pedig a’ földön va- 
„ gyök, mindenek engedpl- 
,, meskédnek nékem. “ Ez
ért az Ő kevélyfégéért az Is
ten meg-haragudott ő reá, és 
hogy ötét meg - alázza, te
remtette az embert a’ föld
ből , ’s Eblisnek és a’ több 
Angyaloknak meg-parantsol- 
ta , hogy az embert tifztel- 
jék. De midőn Eblis azt nem 
akarta tselekedni, az Isten 
ötét méltófágától meg-fofz- 
totta, ’s meg átkozta. Két- 
fég kívül ez a’ költemény az 
Angyalok’ efeteknek históriá
jából vette eredetét. L. Eb
lis. D ' Herbelot.

D ívom  IUM. Házafsági el
válás. A’ Mófes’ Törvénye 
meg-engedte a’ Zsidóknak a’ 
felefégtől való el- válást, a’ 
tifztátalanfágért. A’ Tudó
fok fok-féle értelemben vágy
nak ezen törvény felől. A’ 
Schamma’tanítvány! , (ki a’ 
Chriftus előtt kevéfsel élt) 
értik ezen a’ tulajdonképen 
való paráznafágot, De a’ 
Hillel* oskolája, (ki a’ Scham
ma’ tanítványa vólt ) a* üfz- 
tátalanfágon minden-féle ap. 
rólékofságot értett, és így 
az el-válásra igen fok oko.

Div,
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kát költött, p. o. ha a’ fele- 
fég nem jó ízil ebédet kéfzí- 
tett. V a’ t. Jofephus és Philo 
világofan írják, hogy az δ 
idejekbeli Zsidók , minden 
kitsiny dologért, fzabádos- 
nak tartották az el válást; 
ina is olly értelemben vágy
nak. A’ Chriftus az el vá
lást tsak az házafság-törésre 
határozta, melly alatt né- 
mellyek, a’ nagy vétkeket 
is , mint a’ bálványozást, 
hittől fzakadást ’s  a’ t , értik. 
De nagy réfzént a’ Páterek 
és a’ Tudófok, a’ Chriftus’ 
fzavait tulajdon értelemben 
vefzik. a)

Legyen-é fzabadfágok az 
el váltt fzeméllyeknek új há- 
zafságra lépni ? arra fzükíég 
meg jegyezni, hogy az Apo- 
ftoli Canonok és a’ Pápák
nak Decretaléjok azt vilá
gofan tiltják, és azt házas- 
fág-törésnek tartják : a’ Tri- 
dentumi Concilium átkot 
mond azokra, kik azt tanít
ják, hogy az Ekkléfia té- 
velyeg akkor, mikor azt ta
nítja , hogy azházafság nem 
fzakad félben azeggyik réfz- 
nek házafság töréfe által, b) 
Kérdésbe tefzik azt is, val- 
lyon a ’ Zsidó törvény fze- 
rént, meg lehet-é engedni az 
afzfzonynak, hogy férjétől 
el váljon ? Jofephus meg
jegyzi, hogy Herodes Ma- 
gnusnak húga vólt leg-elfő, 
a’ ki a’ maga férjétől el vált. 
Azután közoníégefsé lett az 
a5 Zsidóknál; úgy tseleked- 
tek a’ Chalciíi Királynak 
Agrippának három húgai, 
Berenice, a’ Pontufi Király’

felefége , Mariamne , az Ar
chelaus’ felefége, és Druíilla, 
az Emefai Királynak Aziz- 
nak felefége. Azt is kérdés
be tefzik, ha a’ Kerelztyé- 
nek köztt fzabados é az el
válás az afzfzonyoknak ? Sz. 
Baíilius azt hitte, hogy az 
afzfzonyoknak az Ő férjeikkel 
kell maradni; noha azok né- 
melly vétkekbe estek legyen 
is. Ellenben Juftinus Martyr 
és Hieronymus emlékeznek 
ollyan afzfzonyokról, kik 
az Ő férjeiktől, azoknak ren
deletien életekért, el-váltak. 
c) A’ Zsidók köztt, az Ö el- 
pufztúláfoknak idejétől fog
va, az el-válás ritkán efik. 
Mindazáltal ma is el botiát- 
ják felefégeiket, ha azok há
zafság - törésben találtathat
nak. De ollyankor is fok 
dolgok előzik azt meg, úgy 
hogy míg azok végbe-men- 
nek, addig fokfzor az háza
lok ölzve is békéllnek. Ha 
pedig a’ meg nem élik; a’ 
férj el válásról való levelet 
ád a’ felel'égnek , melly ez. 
„ Ezen a’ napon, holnap
ban , efztendöben, én N. té
gedet N.- eddig vólt felelége
met, fzabad akaratom fzerent 
magamtól el-botsátalak, ’s 
fzabadfágot adok neked, 
hogy tettfzéfed fzerént férj
hez mehefs. d)

A’ régi Görög törvények 
fok alkalmatofságokkal meg
engedték az el-válást. A’ 
Cretaiak meg-engedték azt 
az ollyan férjíijaknak, kik 
attól tartottak,hogy fok gyer
mekeik lefznek: az Athene- 
beliek is kitíiny okokra nézve 

meg-
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meg engedték azt. A’ Sparta- 
beliek nagy gyalázatjára tar
tották azt az afzfzonynak, 
ha férjét el-hagyta : de az 
Athenebeliek jobban kedvez
tek az afzlzonyoknak, ’s ha 
igaz okaik váltak, az el-vá
lást meg engedték nekik. A’ 
Görögök, ha a’ férj vált-el, 
ezzel a’ fzóval éltek, Apopem- 
pein, el küldeni: .ha pedig az 
afzfzony hagyta oda férjét, 
apolejpein, el hagyni. Va
lerius Maximus azt írja, hogy 
Romában, hat fzáz eí'zten- 
deig az elválásnak eggy pél
dája fém vólt, és P. Servi
lius volt a’leg-elfő, a’ ki fe- 
lefégét el küldötte magától. 
Azután kezdették máfok is 
ezt a’ példát követni, e)

a) s Mos. S4. Jós, Ant.
1. 4. c. 8- Philo, de leg. prae- 
cept. 6. 7. Leo Mutin. Ce
rem. Tud. part. 4. c. 6. b) 
Seís. 24. c. 7. c) Ant. 1. 15. 
c. i i . ep. ad Amphil. c. 9.
d) Leo Mut. P. 4. c. 4. 6.
e) 1. 2. c. i.

DocETáK. a’ II. és III. 
Században Eretnekek, Mar- 
cion’ követőji. Neveket vet
ték a’ Dohéin Görög ízótól, 
melly annyit tefzen, mint 
teltlzeni, vagy látfzani. Mert 
azt tanították, hogy tsak 
tettfzett a z , mintha a’ Chri- 
ítus fzülettetett és a’ világon 
élt, meg-halt, és fel támadott 
vólna; melly a’ Gnosticufok- 
nak közönféges tévelygéí'ek 
vólt. L. GnofiicuJ'ok. Clem. 
Al. Strom. 1. 7· Theodoret. 
1. S, haeret, fab. le Sueur, hilt, 
de 1’ Eglis.

• D o c t r in a  Ch r i s t i a n a . 
Neve eggye Ekkléüai vagy

Papi Tárfafágnak, mellyet 
Provencéböl való Caefar de 
Bus állított fel, a’ tudatlan 
népnek az Apostolok’ példá- 
jok fzerént a’ Calechismus- 
ban való taníttattatáfára. Ezt 
a’Rendet meg erősítette VIII. 
Clemens P. V. Pál meg-en- 
gedte, hogy az ebben a’Tár- 
fafágban levő Tanítók, foga
dást tehefsenek, kiket a’ So- 
masquei Regularium Cleri
corum Societáfsal eggyesített. 
X. Innocentius P. 1647-ben 
különös Congregatióvá tsi- 
nálta ezt a’ Tárfafágot, ’s 
eggy Frantzia Generalist a- 
dott nekik: Frantzia Orfzág- 
ban három Provinciájok va
gyon , Avignon, Paris, Tou- 
lofe. Az elsőnek három há
za és tiz Collegiuma, a’ má- 
fodiknak négy háza és három 
Collegiuma, az harmadiknak 
négy háza és tizen-három 
Collegiuma vagyon.

D o m in ic a n u s  b á r ó t o k . 
Szent Dominicus’ Szerzete, 
más néven, Ordo Fratrum Prce- 
dicatorum ; Frantzia Orfzág- 
ban Ja cobitáknak hívattat- 
nak. Sz. Dominicus’ fzület
tetett 1170-ben eggy kis Ca- 
larueya nevű városban ,, az 
Osmai Dioecelisben, Ó Casti- 
liában. Midőn Ö vele az any
ja terhes vólt, azt álmodta, 
mintha eggy kis kutyát fzÜlt 
vólna, melly eggy égő fák
lyát tartott kezében, melly 
az egéíz világot meg világo- 
fította. Hat efztendős korá
ban, a’ maga bátyjának gond- 
vifeléfe alatt ( ki a’ Gumiéi 
de Yfsani Ekkléliának Fő 
Papja vólt ) tanuláshoz fo-
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gott. A’ tanúláfon kívül va
ló idejét fordította Ö az Is
teni fzolgálatra, éneklésre, 
templom és óltár ékesgetés- 
re. Tizen -harmadik efzten- 
dös korában ment a’ Palen- 
ciai Fö Oskolába, hol hat 
efztendeig tanulta a’ Philoíb- 
phiát és Theologiát. Ez idö- 
töl fogva igen fanjarú életet 
kezdett ő élni, és nagyon 
fzerentés vólt a ' gonofz életű 
embereknek és Eretnekeknek 
meg-térítéfekben. Ez annyi
ra nevelte az ő h írét, hogy 
az Osmai Püspök ötét va- 
lafztotta a’ maga Canonicu- 
fainak erköltsöknek meg-job- 
bítáfára; mellyre nézve ma
gához is hívatta ötét, hol 
maga eránt való álmélkodás- 
ra vonta a’ Canonicufokat, 
kiket a’ maga alázatofsága 
es más virtuíai által a’ lelki
ékben épített. Azután nem 
fokára a’ Papi Rendbe be
vette Ötét a’ Püspök, ’s a’ 
Capitulumnak Subprior ává 
lett. De midőn a’Püspök ezt 
a’ nagy kintset nem akarta 
teak a’ maga Ekkléíiájába be
zárni ; el - küldötte Domini- 
cust az Evangyéliomnak hír- 
detéfére, a’ ki fok Tartomá
nyokat , úgymint Galliciát, 
Castiliát, Arragoniát, öfzve- 
járt, és íokakat meg térített, 
míg-nem a’Püspök ötetFran- 
tzia Orfzágba (a’ hova 1*04- 
ben kűldettetett) magával 
el-vitte. Útokban látták ők 
Langvedociában azokat a’ 
pufztítáfokat, mellyekre az 
Albigenfefek adtak alkaftna- 
tofságot, ’s III. Innocentius 
Pápától engedelmet nyertek

ott maradni, ;s az Eretne
keket téríteni. Itt végezte Ő 
el magában azt az igyekeze
tét tökélletefségre vinni, hogy 
eggy Rendet állítson - fel, 
mellynek tzélja lenne , az 
Evangyéliomot predikállni, 
az Eretnekeket téríteni, a’ 
Hitet oltalmazni, a’ Kerefz- 
tyén Vallást terjefzteni. Laa- 
fanként tizen hatra telt az S 
Tárfafágának fzáma. IIT. In
nocentius meg - erősítette ezt 
a’ Szerzetet, a’ Sz. Domi
nicus’ kérésére, a’ ki a’vég
re Romába ment. Auguíh- 
nus’ regulájit vette-bé, mel- 
lyeknek azokat is hozzájok 
adta, a’ mellyeket az előtt 
vagy a’ Carthusianusok, 
vagy a’ Praemonftratensesek 
tartottak, azok köztt neve
zetes a’ hallgatás, hús nem 
étel, fzegénylég, engedel- 
mefség, cr a’ t.

Ezen Szerzetnek leg - első 
klaílroma vólt Touloseban, 
mellyet az oda való Püspök 
és Simon Montforti Gróf é-
Eítettek. Innen küldözte-ki 

lominicus a’ maga társait 
különbb különbb Tartomá
nyokba , az Evangyéliom’ 
prédikállására, mellynekifő 
tzélja vólt. isig-ban fundál- 
ta a’ Párisi klallromot a’ Sz. 
Jakab’ útfzájában, az hon
nan is a’ Szerzetesek Jako- 
bitáknak hívattatnak. Metz- 
ben is eggy klaítromot, nem 
fokára azután Venetiában 
másikat, fundált. Romában
III. Honorius Pápa neki ad
ta a’ Sz. őabina’ templo
mát, hol ő a’ maga társai
val azt az öltözetet válafz- 

tot-
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to*ta, mellyet a’ Szent Szfiz 
Orleani Szent Renaudnak 
maga.mutatott, iesi-ben en* 
aek a’ Rendnek hatvan kla- 
firomai voltak, melljek nyóltz 
Provinciákra, úgymint Spa
nyol, Frantzia, Német, An
glia Orfzági, Toulofei, Lom
bardiai , Romai, Provencei- 
re vóltak fel-ofztva. Minek- 
utánna Dominicus a’ maga 
Szerzetét igy fel-állította és 
el - terjesztette, meg halt Bo
lognában iaxi-ben, Augu- 
ftusnak 6. n. kit 1*34-ben, 
Jul. i*. η. IX. Gergely P. 
Canonifált. Ez a’ Rend a’ 
maga fundatorának halála 
után el-terjedctt nem teak 
Európában , hanem minde
nütt, úgy hogy ismét négy 
Provinciák állottak-fel, a’ 
Dániái, Lengyel és Görög 
Orfzági, és a’ Szent Földi. 
Idővel annyira meg-fzaporo- 
dott ez a’ Rend, hogy már 
ma negyven öt Provinciá
kat foglaljon magában, és 
az egéíz világon el-terjedett 
legyen; mellyböl fok Mar- 
tyrok, Confefsorok , Püspö
kök, és Szent Szüzek Szár
maztak, azok köztt pedig 
három Pápák, hatvan Car- 
dinalisok, Száz ötven Érse
kek, nyóltz Száz Püspökök, 
a’ Magiftros Sacri Palatii 
ide nem Számlálván, kik min
denkor Dominicanusok Szok
tak lenni. Ök Szoktak lenni 
azlnquisitorok is. Keményen 
ellene mondottak a’ B. Szűz 
Mária’ tifztafágban való fo- 
gantattatásának, a’ mint a’ 
de auxiliis gratice nevű ve
télkedésben is lók ideig nagy

buzgőfággal viselték mago
kat.

Az ezen a* Renden lévő 
Apátzák a’ magok eredete
ket Sz. Dominicusra vifzik. 
Mert midőn Ö az Albigensis 
Eretnekeknek meg-térítísek- 
ben fzorgalmatoskodna, Izo- 
morúan tapasztalta , hogy 
Gviennében némelly nemes 
emberek leányaikat vagy el
adták , vagy azoknak fel-ne
veléseket az Eretnekekre bíz- 
ták : a’ Narbonnai Érseknek 
és más könyörülő jól tévők
nek fegítíégek által, Prouille- 
ben eggy klaftromot építte
tett , mellyben a’ Szegény leá- 
nyok neveltcttetnének. Ezen 
klaítromnak Apátzájit köte
lezte ö minden nap’ eggyné- 
hány órai kézimunkára, ne
vezetesen a’ fonásra. Ezen 
Apátzáknak vágynak Olafz 
Orfzágban Száz harműntz, 
Frantzia Orfzágban negyven
öt, Szanyol Orfzágban öt
ven, Portugalliában tizen öt, 
Német Orfzágban negyven, 
ezeken kívül Lengyel, Mufz- 
ka, Magyar, és más Orfzá- 
gokban, lók klaftromaik. Hiß. 
des Ord. Bel. T. 3. c. «4. D u  
Pin. Η. E.

f  DoNATiSTáK. Schisma- 
ticusok a’ IV. Században, 
Donatusnak követőji, a’ ki 
Africának Numidia Tarto
mányában, nevezetesen Ca- 
fa Nigra’ Városában Püspök 
vólt. A’ Szakadásra alkal- 
matoffágot adott neki Caeci- 
lianusnak (kit halálosan gyű
lölt) Carthagói Püspöklégre 
lett válaíztattatása. Azzal 
vádolta Ccecilianust, hogy

ö
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δ Ja’ Pogányoknak a’ Bibli
át ki ad ta, tsak-hogy életét 
menthetné meg; meilyért is 
az Ó Püspökfegre lett válafz- 
tattatását törvénytelennek, 
követöjit pedig Eretnekek
nek ítélték a’ Carthagói Sy- 
nodusban. 312-ben. Donatus 
az Eretnekek által lett Ke- 
refzfcféget erötelennek mon
dotta, az Ekkléliának tsal- 
hatatlanfágát tagadta, ’s azt 
mondta, hogy az most el- 
tévelyedett, azért azt eléb- 
bi állapatjába vifzfza kelle
ne állítani. Ebből a’ lett, 
hogy mind a’ két réfz igen 
meg-mérgesedett eggymás el
len, eggyik a’ másikat rút 
vétkekkel vádolta. A’ Do- 
natiütáknak nagy pártfogó- 
jok vólt eggy Luailla nevil 
gazdag Carthagói afzfzony: 
a’ Caecilianus’ réfzén vólt 
pedig Conítantinus Tsáfzár. 
A’ Donatisták magokhoz a- 
karták a’ Tsáfzárt hajtani, 
és tőle Comifsariusokat kér
tek , kik a’ dolgot visgálnák- 
meg. A’ Tsáfzár rendelt is 
fzeméllyeket Galliából és Né
met Orfzágból, Rheticiust 
Autuni, Maternust Colonial, 
és Marinust Arlesi Püspökö
ket, kiknek Romába kellett 
menni, ’s a’ Pápával a’ do
logról tanátskozni; kik fok 
Olafz Orfzági Püspökökkel 
313-ban Romában Conciliu- 
mot tartottak; mellynek vé
ge a’ lett, hogy Caecilianust 
minden vád alól fel fzabadí- 
totta , Donatust a’ Casis Ni
gris pedig kárhoztatta. * De 
a’ Donatisták a’ Concilium’ 
végezésén meg nem nyugod

tak, hanem a’ Tsáfzírra a 
pelláltak. Azért is a’ Tsá 
ízár Arlesben eggy új Con 
ciliumot gyülytetett 314 ben: 
de a’ melly Caecilianust újra 
meg igazította. Ezen Conci
lium újra meg-mérgesítette a’ 
Douatistákat; a’ kiket hogy 
a’ Tsáfzár meg-tsendesíthet 
ne, mind őket, mind az el
lenkező réízt, Romába párán 
tsolta: hol Caecilianus meg 
nem jelent, a’ kit jelen nem 
létében a’Tsáfzár nem akart 
kárhoztatni. Ezt látván a’ 
Donatisták, rofzfz jelnek gon
dolták : némellyek akutom
ban el-fzöktek, másokat a’ 
Tsáfzár meg-fogatott, ’s May- 
landba küldött. Nem foká
ra Caecilianus maga is May- 
landba ment a’ Tsáfzár hoz , 
kit a’ Donatistákkal eggyütt 
meg-hallgatván , ismét meg
igazított. De midőn a’ Do
natisták így fém tsendesed- 
tek-meg, hanem fok-féle ze
nebonákat kezdettek: a’Tsá- 
fzár is keményebben bánt 
velek, templomaikat el-fzed- 
te, némellyeket közzűlök ke
ményen meg büntetett, má
sokat fzamkivetésbe küldött. 
A’ fzámkivetésben lévőket a’ 
magok kérésekre a’ Tsáfzár 
fzabadfágokba vifzfza állítot
ta , kiket azután tsendefség- 
ben engedett élni; kik bé- 
kefséges időket élvén, úgy 
el - fzaporodtak, hogy 330- 
ban Carthagóban Conciliu 
mot tartottak, mellyben27o. 
Püspökök vóltak, Ez idő 
tájban meg - balt a’ Donati- 
ítáknak Püspökök Carthagó
ban , kit Majoriusnak hívtak,

’s



’s bellyébe válafztották Do- 
natuet, a’ kirul a’ Donati- 
ílákat nevezik, a’ kit olly 
kevélyfégü embernek mon
danak lenni, hogy magának 
Isteni-tifzteletet is tulajdoní
tott. Ennek fzorgalmatofsá- 
ga által a’ Donatisták felette 
igén el-fzaporodtak Africá- 
ban: főt Romába is küldöt
tek eggy Püspököt, ki a’ 
Romai Püspöki titulufsal di- 
tsekedett; nem tsak , hanem 
Spanyol Orfzágba is mentek 
kózzülök Püspökök , hogy 
azzal kérkedhetnének, mint
ha az Ő Ekkléliájok minde
nütt el - terjedett volna. So
kat próbálták a’ Doaatistá- 
kat el nyomni, de nem le
hetett; főt Julianus Tsáfzár 
alatt, a’ ki nekik nagy párt- 
fogójok vólt, ’s minden tem
plomaikat vifzfza - adatta, 
igen fel-emelték fejeket, és 
lök kegyetlenféget vittek- 
véghez. 410-ben Honorius 
Tsáfzár ismét új Conciliu- 
mot tartott, mellyben mind 
a’ két réfzről hét fzeméllyek 
válafztattattak , kik eggy- 
máfsal disputáltak; itt is az 
Orthodoxusok nyertek, kik 
a’ Donátiatoktól minden tem
plomaikat vifzfza - fzedték: 
vnelly által újra fellendültek 
a’ Donatisták; de a’ kiketa’ 
Püspökök a’ magok okofsá- 
gokkal ie - tsendesítettek. fl
ieg üldözést ízenyvedtek e- 
zek, eleget hartzoltak eile-' 
nek a’ Páterek magok írá
raikkal , kik köztt nevezetes 
Optatus Milevitanus és Au- 
guftinus ; még is a’ VII. Szá
zad előtt ei nem lehetett őket

nyomni ; hanem midőn a* 
Saracenufok Africát el-fog
lalták, mind az Orthodoxu- 
fokat, mind a’ Donatiftákat 
ki - gyomlálták. < Fő tudo
mányok a’ vólt, hogy tsak 
a’ magok Ekkléfiájokat tar
tották igaznak és tifztának, 
a’ máfokét pedig kárhoztat
ták ,’s azzal femmi eggyefsé- 
get nem akartak tartani. 
Meg vetették az Orthodoxa 
Ekkléfiának Kerefztíégét és 
minden ceremoniájit; mint 
a’ mellyekct tifztálalan em
berek fzolgáltatnának-ki, és 
a’ mellyek inkább be - mots- 
kolják az embert, mint meg- 
tifztítják: azért is azokat, 
kik ö hozzájok mentek, 
újra meg kerefztelték; de a’ 
melly fzokást végre a’ Car- 
thagói Conciliumban magok 
fzükfégtelennek ítéltek lenni. 
Némellyek magok’ gyiikofsá- 
goktól lem irtóztak , mint a’ 
Circumcelliók, kik a’ Dona
tis iákkal eggyütt tartottak. 
Némellyek azt mondják, hogy 
az Arianufokkal eggyet ér
tettek ; de azt Auguftinus ta
gadja felölök: ellenben Hie
ronymus azt írja, hogy a’ 
Donatus’könyvében De Spi
ritu Sancio, Äriusnak fok té- 
velygéfei vágynak.

Optat, de Schism. Dona- 
tist. Augufi. de Hser. & libr. 
de bapt. contra Donatistas. 
It. c. litt. Petiliani Donatiftae. 
it. 1. 3. c. epift. Parmeniani 
Donatift. Epifcopi. Hieron. 
Eufeb. Theodoret. Baron. Va
les. Difs. de Schis. Donat. 
Vitfius. Diis, de Schis. Don. 
Ittig. Hill. Schis. Don. &c.
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D o n a t i v UíM. Ollyan Be
neficium, mellyet valamelly 
Patronus valamelly Papnak 
ád, a’ Püspöknek híre, Iaílitu- 
tio , és Inductio nélkül. A’ Do- 
nativumnak eredete két féle. 
Eggyik a’ Királyi engedelem, 
melly fzerént nem tsak a’ Ki
rály építhet valamelly tem-
Elomot,vagy fzabad Capellát, 

•onativummal, hanem akár
kinek is adhat arra fzabadfá- 
got. Maiik, a’különös privilé
giumok jmint midőn valamelly 
Ür a’ Dioecefisben, a’ maga
Í'ófzágábaiv, melly az Anya 
Skklefiától távol vagyon, 

templomot épít, és azt jöve
delemmel megajándékozza, 
olly fel tétellel, hogy az min
denkor övé, és az ö famíliá
jának tulajdona legyen, ’s 
annak jövedelmét ő adhafsa 
annak az alkalmatos fze- 
méllynek, a’ kinek ö akarja. 
Stillingfleet. Eccles. Cafes, i. 
Inftit. 344.

* D o r d r k c h t a n a  Syno
d u s . Eggy a’ leg-hírefebb új 
Synodulok közit. Aikalma- 
toíságot adtak erre a’ XV lf. 
Századnak elején Arminius 
és Gomarus. Ezt a’i Syno- 
dust parantsolták a’ Hollan
diai Rendek ; mellyre a’ Hol
landiai Theologuíökon kívül, 
hívattattak az Angliai, Pa- 
latinatuíi, Halsiai, Helve- 
tiai, Wetteraviai, Genevai, 
Brémai, Emdeni, és máíuva 
való Theologuíok. Frantzia 
Orfzágból lénki fém jelent 
meg, mert Xiil. Lajos Király 
nem engedte : mindazáltal 
a’ Frantztai Reformatuíok 
azután a’ Synodusnak lüb-

fcribáitak. Hanfonlóképena* 
Brandenburgi Elector lem 
kuldötte-el a’ maga Theolo- 
guíit; mellyet miért tseleke- 
dett, azt elő - adja eggy le
velében. i6i8-ban el kezdő
dött a’ Synodus: az ellő 
ülés vólt Novembernek 13.
n. A’ Synodus’ Praefese vólt 
Bogcrmann Leovvardai Pap, 
a’ Remonltranfoknak halálos 
gyűlölőjük, nagy barátja a’ 
Erieíslandi Gubernátornak 
Wilhem Ludwig Grófnak, 
ki a’ Remonfirauloknak meg- 
esküdtt ellenfégek vólt, ’s a’ 
Fejedelmet Mauritiusi is ő 
vette reá, hogy a’ Synodus’ 
Praefefévé Bogermannt tegye. 
Ezen Synodusban 154 üléíék 
vóltak; vége lett Májusnak
9. napján, 1619-ben. A’ fő 
dolgok, melly eket benne vé
geztek, ezek : hogy a’ Biblia 
Hollandiai nyelvre újra le- 
íördíttattalsóic: mint kelljen 
épületeién Calechizálni: a’ 
Pogányok’ gyermekeiknek 
meg-kerefztelélek: a’ typo- 
graphuíoknak vifzlga-éléíek- 
nek mint kelljen határt vet
ni. V o’ t. He a’ íd dolog a’ 
RemonÜranlokat illette, ’s 
oda ment-ki; hogy a* Re- 
mohílranloknak öt articuíu- 
íáikat kárhoztatta a’ Syno
dus, a’ Confjsio Bclgicát, és 
a’ Hejdeibergui Catec/Usmutt, 
meilyeknek meg-jobbítáíökat 
kívántán a’ Remoníiranlök, 
mint hiba nélkül valókat, 
helíy ben - hagyta. Azok az 
öt arl.cuiulok, mellyeket a’ 
Synodus kárhoztatott, ezek;
1) Az Isteni végezéi közön- 
leges,és meg-határozva (Con- 

ditió-
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ditióval) vagyon, a) Az isién 
el végezte, hogy a’ Chriítus’ 
halála minden embereknek 
hafználjon. 3) Az embernek 
terméfzeti ereje vagyon a’ 
kegyelemnek meg-nyeréfére.
4. A’ meg-térícő kegyelem
nek nints az az ereje, hogy 
az ember’ gonolzíága annak 
ellent ne állhatna, s) Az hí
vek ki eshetnek a’ kegyelem
ből. A’ Remonfi rántok igen 
pauafzolkodtak ezen Synodus 
dien , ’s azzal vádolták, 
hogy ez ö velek igazfágta- 
lanúl bánt: az ö réfzekről 
tsak némellyeket botsátottak- 
be a’ Synódusba, azokat is 
nem a’ leg - tudóí'abbakat, 
nem is a’ vegTe, hogy azok a’ 
Remonílrauloknak Izeméllye- 
ket vileliék, ’s azok hellyett 
feleljenek, hanem tsak oi
ly anokat, kiket mint magá
nos fzeméllyeket, ’s vádol
ta Mattakat, ’s már kárhoztat- 
tattakat,úgy citálta^ oda: 
hogy őket a’ Synodus bátor- 
lágofokká tettea’Dordrecht- 
be való menetel felöl, még 
is hét hólnapig olly kemény 
fogíágban tartották őket, 
mellyben az atyafi atyafi
val, az atya gyermekével 
nem befzéllhetett. Boger- 
mann a’ Synodus’ Praefele, a’ 
Remonífranfoknak meg-ts- 
küdtt ellenlégek volt, és min
denben el-akarta Őket nyom
ni. A’ Notariuíok is mind 
gyülolójik voltak nekik. Pe
lius Hommius nem jó lelki 
esmerettel bánt a’ Trelcalius’ 
és Episcopius’ Iráíával, ’s a’ 
Synodus’ Actájival. a’ Se- 
creiarius Reinfius fém vóit

D

barátjuk a’ Remonftranfofc- 
nak. Királtképen azon pa- 
nafzolkoduk, hogy a’Syno
dus .után igen keményen bán
tak ő velek ; hivatalaikból ki
hányták, az adott bátorfág el
len tömlötzbe zárták,némeliy- 
eket fzámkivetésbe küldöttek, 
máíoknak életeket is vefze- 
dembe hozták, L. Armini mu~ 

fok  Act a & Scripta Synod Dor·, 
dracence Miniftror. Ko/nonfi. 
Epifiola Theol. & Ecetes. Kém. 
Horn. Η. E. Lirn/iorch. in Vita 
Sim. Epifcopii.Arnold. Ketzer 
Hiít. Hartnaacii Hdl. des Dor- 
drechtifchen Synodi. &c.

*  D o r i s . Eggy tengeri 
jSIympha.Oceanuseak és Ί he
ti snek Iránya, a’ ki Nereus· 
iái a’ maga bátyjával ófzve- 
házaf'odvan, lók Nymphákat 
fzült 7 kiket Aereiaesekitek 
hívtak. Hat. Com. mythol.
■ * Dositheanusok. Eggy 

a’ Sampritanufok köztt lé.vö 
négy Secták közzul,a’ Zsidók
nál, kik femmi elő állatot 
meg ment ettek a’ izomba 
tot oily fzoroíáa meg-tartot- 
ták , hogy a’ melly hellyen 
az érte őket, azon marad
tak meg-mozdulás nélkül más 
napig. Tsak eggyfzer háza- 
íbdtak-meg., némellyek pedig 
foha-íem. Ok adtak arra aí- 
kalmatofságot, hogy a’ T a
nítványok Kerefzt yéueknek; 
nevezték magokat. DofiUieus, 
midőn a’ Zsidók azt a’ tifz- 
teletet meg nem adták ne ti, 
mellyet kívánt, a’ Samuri- 
tanulókhoz állott, kik kóz't 
ö eggy új Sectat állított; a* 
mellynek hogy annál na- 
gyobb tilzteletet ízerezne, 
a maga
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maga eggy barlangba rej
tezett , nol éhhel ölte- 
meg magát. Azzal vádolják 
hogy magát Mefsiásnak mon
dotta lenni; a* Szent írást 
meghamisította, ’sazhellyett 
más rofzfz könyveket tar
tott ; a’ fel-támadást tagadta, 
Ss más tévelygő értelmeket 
is h itt Simon Mágusnak 
némelly követőjit is Döfi- 
thcanufoknak hívták. Epiphan 
in Panar, 1. i. e, 15. Origen. 
Periarch. 1. 4. c. a. Theodo- 
rét. h seret, fab. Vigilius Tap- 
Jens. 1. i. Dial. c. Arian.Zur. 
Η. E. 1. 4. Serras Drujius. 
de Sect. Jud . Scaliger. Lupus. 
L e  Moyne. Cafaubon. Mon- 
taeut. Ligtfoot.

D o x o l o g i a . Eggy Isteni 
tifzteletre rendeltettetett ének 
A' Kerefztyén Ekkléfiában. 
A ’ régi Doxologia tsak eb
ben állott: „ Ditsőfég legyen 
az Atyának, és a’ Fiúnak, 
ás a* Sz.Léleknek, mind örök
k é , Amen.” Gloria Patri, &  
J i l io , &  Spiritui Sancio, in  
Saecula Steculorum símen. 
Ezek a’ fzavak. Sicut erat 
in  principio, &  nunc, &  Jem- 
jver, kéfőbb idjüek. A’ To- 
jetanumi negyedik Concilium, 
*33-ban adta hozzá ezt a’ 
fzót, honor, e’képen ; Gloria 
&  honor P. &c. a’ mint D á 
vid mondja: Adfer te Domino 
gloriam &  honorem, (a) Bi
zonytalan , mikor a<hák hoz
zá az utólfó toldalékot. Né- 
mellyek a’ Nicsenumi Conci- 
liumnak tulajdonítják, mint 
ha az azt az Arianulöknak 
tette vólna ellenekbe. De a’ 
JslŐl jieg- előfeör a ' Vaifoni

Concilium emlékezik, meliy 
S 99-ben, és így a’ Nicaeainál 
minteggy két fzáz elzten- 
dövel kéfőbben «fett, (b)

Más különbbfég is vélt 
ezen Doxologiában. Mémel- 
lyek így olvasták: Gloria 
P atri ,  &  Filio , &  Spiritui 
Sanfte, máfok így : Gloria 
Patri, per Filium, in Sanőio 
Sp iritu , máfok így: Gloria 
Patri, in Filio, &  S. Spiritu. 
Ezzel a’ különbbféggel Arius 
előtt nem gondoltak. De mi
dőn az Arianufok az utólfó 
formával kezdettek élni, ’s 
az által különbböztették-meg 
magokat a’ Catholicufoktól: 
ezek azzal a’ formával többé 
nem éltek, vagy a’ ki vele 
élt, az az eretnekfég felől 
gyanú Tágba ejtette magát, (c) 

Ezen Doxologiával az Is
teni tifzteletben közöníége- 
fen éltek, ’s az Isteni tifzte- 
letnek minden hevezetefebb 
réfzét, mint háláadó könyör- 
géfsel, ezzel zárták - be. A’ 
Napnyúgoti Kkkléfia minden 
Zsoltárnak végéhez ragafz- 
totta ezt, a’ Napkeleti pedig 
tsak az utólfó Zsóltár után 
fzokta mondani. Némellyek 
a’ könyörgést is ezen végez
ték, kiváltképen az Ür’ Va- 
tsorájában a Confecralő kö
nyörgést. A’ Predikáiziót is 
ezzel végezték, (d)

Vólt eggy más ének is, 
mellyet Major Doxologidnuk, 
vagy Angyali éneknek nevez
tek : mert az Angyalnak azon 
fzavaivalkezdődött, mellyet. 
az énekelt a’ Chriftus’ íziílet- 
tetéfének éjfzakájan. Gloria 
in exeejis D*o, Ezzel fő-ké

pen
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pen ez Ür’ Vatsorájának al- 
kalmatorságávai éltek, és né- 
melij különös időkben. A’ 
Mozarabiai Liturgia fzerént, 
Karátsonkor a’ Lectio előtt 
kellett ezt énekelni. Chry- 
foftomus gyakran emlékezik 
erről, ’s említi, hogy az Afce- 
ticuíók , vagy a’ kik mago
kat e’ világtól külön fzakafz- 
tották, minden napon öfzve- 
gyültek ennek az eneknek el 
moadáfára. Bizonytalan, ki 
tsinálta ezt elöizör, ’» kira- 
galztotta hozzá az Angyali 
éneket. Némellyek Lucia- 
nusra, és így a’ II. Század
nak elejére vifzik; máfok ezt 
t*ak a’ Gloria Putriról értik: 
de ezt a’ kérdést fzinte olly 
nehéz meg határozni, mint 
azt, ki lett legyen ennek az 
éneknek elfő í'zerzöje, (e)

Ez a* Doxologia a* Sz. 
Háromfágról való Vallást-té- 
tel. A’Mahummedanufoknak 
is vagyon Doxologiájok, 
melly ez: ,, Tsak eggy az 
,, Isten. ” mellyhez néha hoz
zá adják: „ és Mahummed az 
ő Prophetája; “ mellyllyel 
eléggé meg mutatják, hogy ők 
a’Sz. fláromfágot tagadj Ik.(f)

(a) Zsólt.a9: a. (o) ßingh. 
Or. Ec- 1. 14. c. a. Cono. 
Toiet. c. i  a. Cone. Pais. c. a. 
(c) Vales, not. in Socr. 1. 1. 
c. ai. (d) Iren. 1. 1. c. 1. Ter- 
tull. deSpect. c. aj. (e) Ho- 
mil. in Col. (f) Seiden, de 
Syned. 1. a. c. 4. §. 4.

D r a c o n a r iu s o x . Váltak 
ezek bizonyos katonák, a’ 
kik a’ Pápát fzokták kiférni. 
A’ régi Iratokban fokikor va
gyon ezekről emlékezet.

D

Nem eggyeznek-meg a’ Tir. 
dófok, mi okból nevezték! 
légyen őket ezen névvel. Né. 
mellyek azt mondják: azért, 
mert az ó lántsáj oknak te. 
tején a’ kerefzt alatt eggy 
fárkány képet hordoztak« 
melly a’ pokolbeli kígyót 
jelentette, mellyet a’ kerefzt. 
nek hatalma meggyőzött, 
Máfok a’ Gvelfufokat és Dra- 
conariufokat eggynek tartják, 
’s azt mondják, hogy 12ős
ben kezdették a’Florentiaiak 
az Ő záfzlójokon a* Kerefzt 
és a’ Sárkány tzímert hor
dozni. Macr. Hierolex.

f .  DRCiuáx. A’ Régi Po* 
gány Gallufoknál és Anglu- 
lóknál Papok , kiket Am- 
mianus Marcellinus Eubage- 
feknek , Diodorus Siculua 
pedig Saronidesekntk nevez. 
Ezek tanították a’ népet a* 
Vallásra, mellyet ők a’ Pho
cis beliektől vettek, kik Pro. 
vencében Marfeille várofát 
építették. Nevezeteket vették 
a’ Görög fzótól Drys, tölgy« 
fa. Vofsius Celtai Dru, 
vngy Derűtől, melly hitet, 
hüiéget: vagy a’ Dravi Hi-' 
berniai fzótól, melly hafon- 
lóképen mint a* Drys, tölgy
fát tefzen, melly fát a* Drui
dák igen fzerettek, ’a a* 
mellynek gyöngyét, mint azls- 
tenek el Őtt leg- kedvefebb aján
dékot, öfzve ízedték, és nekik 
meg-áldozták nevezi Őket. E- 
zen fa-gyöngy felöl azt hitték 
ök, hogy ez mind az állatokat 
gyümöltsözökké tefzi, ’s mind 
a’ méreg ellen hafznál. Má
fok eggy Zsidó fzótól hoz
zák az o eredeteket, melly 
) annyit
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annyit tefzen, mint néző. 
Diogenes Laertius a’ Chal- 
dseutokuak BöStseikkel , a’ 
Görögöknek Philofophufaik- 
kai, a’ Perfáknak Magdáik
kal, az indufoknak Gymno·. 
fophistájikkal halóul!! ja Őket 
eggybe. Diodorus Siculus 
Théologufoknak , Cicero jö
vendő - mondóknak tartja. 
Ugyanők Aítrologufok, Geo- 
metrák, és Politiculök is vól- 
tak. Több tudományok köztt 
azt is tanították, hogy a* 
lélek eggyik testből maiikba 
által-koltözik. A ’ kik tsak 
az Isteni dolgokat visgálták, 
Eubageseknek, a’ kik pedig 
az óltár körül fzolgáltak. 
Semnoiheufokmón hívathattak: 
de a’ melly nevek nem Cel
tas , hanem Görög ízók, azért 
is magok a* Druidák alig él
tek velek. Számok oily nagy 
volt, hogy Síephaau* nevű 
író, mint eggy különös .Nép 
felöl, úgy bel’zéíl felölök. 
Cudar azt írja rólok, hogy ne
kik vélt Fejek , a’ kin£i vólt 
minden hatalom. A* mint 
Pomponius írja, minden ö 
tudományok abban állott, 
hogy mindent könyv nélkül 
tudtak, úgy hogy 20000 vér
iét is el mondottak, mellyck- 
ben a’ nagy Vitézeknek hi- 
•loriájik voltak le-írva. Em
ber húísal áldoztak, kiket 
vagy nyilakkal lottek-meg, 
vagy meg-i’efzíteUek , vagy 
meg égettek: de ezt a’ ke- 
gyetlenféget Auguftus meg
tiltotta, Claudius és Tpbe- 
rius pedig egéízen el-törlöt- 
íe. Különbben e’ Druidák, 
k,ik köztt aízízonyok is vól-

tak , nagy betsületben éltek. 
Ki terjedtek ezek Német Or- 
ízágban, Sveviában, és íbk 
éfzaki Tartományokban. Né
met Orízágnak Vogtland ne
vű tartományában látott 
Merula hat Druida kö képe
ket. Aurelianus Tsáfzár meg
kérdett eggy Druida síz- 
fzonyt, ha az 8 maradéki 
lennének-é neki követöji a’ 
Birodalomban? Diocletianus 
Tsáfzárnakis meg-jövendölte 
eggy Druida afzfzony a’Tsá- 
fzárfágot, ha ö eggy vad
disznót ölne: a’ mint ez meg 
is efett, minekutánna eggy 
Praefe&us Free toriót meg
ölt, kisek neve Aper vólt, 
melly név vad-difznót tefzen. 
Caefar hofzfzan le-írja a’ Drui
dákat. Strabo Geogr. 1. 4. 
Svet. in Claud, c. 1$. Plin. 
1. 16. c. 43. Vojs. de Idol. 1.1. 
C. 3$. Cin. de Div. 1. 1. Ste
phan. de urbibus. Dios. Laert. 
1. i. Latnprid. in Alex. Vo- 
pifeus. Lucan. Am. Marc. 
Coei. Rhod. R oviilard. Bro
wer. Dupleix Sch.urtzfleifch. 
Dilsert. de vet. Inllit. Druid. 
Qbrecht. de Phil. Celt.

D r y a d e s . N ym phák,vagy 
az erdőknek Isten - Afzfzo- 
nyaik. Így neveztettettek a’ 
Görög fzotól Drys , melly 
tö lgy-fái tefzen. Ovid. ep. 4. 
M etam . 1. 8. Servius.

*  Dr y o ps , Rggy Arca- 
diai Nympha,a’ hi fzülte Pánt, 
Mercuriustól. De Luciám;* 
az Icarus’ leányának Péne
lopénak tartja ö tét, a’ kin- 
Mercurius, ketskévé változ
ván , eröfzakot te tt; azért 
jött Pán a’ világra ketske 

lábak-
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lábakkal , fzarvakkal és 
farkkal.

Dsioo. Eggy Japoniai Is
ten, a’ kit kiváltképen a* 
kóldúfok tifztelnek. Ez az 
útaknak és utazóknak Iste
nek. A’ fzegények ennek ne
vében kérnek az utazóktól 
alamisnát. Az Ö virágokkal 
meg-ékesíttettetett képe az 
utak mellett fzokott áilani, 
minteggy hét láb magafsá- 
gú talpon, melly előtt eggy 
kő óltár vagyon, rajta két 
lámpátok égnek, mellveket 
a’ buzgó emberek ennek az 
Istennek tifztefségére g y ú j
tanak; de minekciőtte azo
kat meg-gyúlytanák, vagy 
neki áldoznának, kezeiket 
tartoznak meg mosni, melly- 
ért is a’ kép mellett min
denkor eggy vízzel tele edény 
vagyon. Ezt az Istent lehet 
Mercuriushoz hafonlítani.

Kampf. Hitt. Japan. 1. $. c. j.
DuuciNiSTáK. Bretnekek, 

a’ XI ̂ .Században, eggyLom- 
bardiáből való NovaraiDul- 
cinus nevű embernek köve- 
tőji. A’ maga ágyafát ne
vezte Ő fzentnek. Azt taní
totta, hogy az Atya’ Tör
vénye, melly Mófefig tar
tott, kemény és igazfág vólt: 
a’ Fiú’ Törvénye, vólt ke
gyelem és bdltsefség, ’s az 
Ö e’ világra való jövetelével 
kezdődött; a’ Sz. Leieknek 
Törvénye, melly 1307 efz- 
tendőben vette kezdetét , és 
világ’ végéig tart, fzeretet- 
nek Törvénye. Sok köve- 
tőji voltak Dulcinusnak, kik 
magokat igaz Ekkléíiáuak, 
nevezték- V. Clemens P.

D

Dsí.
Vercetliben meg-fogatta Dúl· 
cinust, ’s meg-égettette a* 
maga ágyaíával eggyiitt; 
azután az egéfz Secta hamar 
el-fogyott. Sok más vétkek
kel is vádolják őket; de a* 
mellyek felől a* Tudófok ké
telkednek. Prateol. Villami 
Genebris. Sander. Novier, 
Spondus. Vignier. Gantluer. 
&c.

* Dunalma. Egg3rlnnep a’ 
Törököknél, mellyel Zinenek 
is neveznek : tart hét nap’ és 
éifzakáu, mellyen fokát lö
völdöznek , muíicálnak. Á’ 
nép az útfzákat drága fzö- 
nyegekkel, virágokkal meg- 
ékelíti, ’s játékkal múlatja 
magát. Akkor fzentelik ezt 
az lnnepet, mikor a’ Suhan 
leg - előfzör megyen - be a’ 
városba, vagy az ellenfégen 
győzedelmeskedik. Rivaut.
, *  D u s i a n i . Lelkek, mel- 
lyeket a’ Romaiak Incubu- 
foknak és Faunidoknak ne
veztek. Auguflinus azt írja 
felölök, hogy férjfi formát 
fzoktak magokra venni, ’s 
az afzfzonyokkal tifztátalan- 
kodnak. Aaguftin. de Civ. 
Dei. 1. 15. c. 22.

Dys j e . A’ régi Gothufok- 
nak Isten Aí'zfzoayaik , kik. 
nek kötelefségek vólt a’ meg- 
haltt vitézeknek leikeiket a’ 
Vodan Isten’ palőtájába vin
ni, hol az Ő általok meg
öleti etett elienfégnek feje’ ka- 
ponyájából fért ittak.

Scringhnm de Őrig. Angi. 
C. X 4. Regner. Lodbrog.

*D z \vi kwAíra A. Eggy Isteh- 
Afzfzony a’ régi Lengyelek
nél és Vcneduíöknál, a’ va- 
4 dák-
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daknak és erdőknek Istenek. 
Nevezik Diana Slavorurnn&k 
is. Miilyen lehetett a’ képe, 
a’ felől femmi tudóíitás fints. 
Midőn a’ Sarmaták 263-ban 
Bithynián és Nicomedián ál
tal Ephefusba mentek, ott 
a ’ Diána’templomát fel éget
ték , hogy az ő Diánajok 
annál hírefebb legyen. Mi- 
hellyt a’ Kerefztyén Vallás 
Misniában, Lufatiában, Len
gyel Orfzágbana’ X. Század
ban esmeretefsé kezdett len
ni , más bálvány Isteneknek 
képeikkel eggyütt, ezé is,le- 
rontattatott. De Misniában

és Lengyel Orfzágban,az után 
is fzokás vólt, hogy a’ L a 
toré Vafárnapon, minden eíz- 
tendöben a’ Marzane és 
Dzvviewanna képét eggy 
nagy rúdra fel - állították, 
azt f i o m o r ú  énekléfek 
köztt fzéllyel - hordozták, 
végre a’ leg közelebb való 
vízbe vetették. Pfejffer. 
Dlugofsus. Frencelius de Dü» 
Sorab & Slavor. Hofmann. 
Script, rer. Lus. Sernicius. 
annal. Polon. Guagniniu. 
Sarmat. Europ. Säubert, de 
Sacrif. VqJ s. :de Idol. 1. 39.

E.

E BADTANUSOK. Arabiában 
lakó Kerefztyének, kik 

Hira Várofában ’s annak vi
dékén laknak, ’s Vallótokat 
fzabadon gyakorolják. D ' 
Herbelot.

f. Ebionitók. Eretnekek 
az I. Században , neveket 
Ebiontól vefzik. Az Ebioní- 
ták és Nazaraeufok, a’ kör- 
nyül-metélkedett Kerefztyé- 
nektöl fzármaztak , kik mi 
dön a’ Romaiak Zsidó Or- 
fzágotmeg-fzállották,Pellába 
fzaladtak, ’s Jerufalemnek 
el-pufztúláfa után Domitia
nus Tsáfzár alatt jöttek vi- 
lágofságra. (a) Ebion Cerin
thus’ tanítványa vólt, és kö
vetője, ’s a’ maga Mesterének 
tévelygéfének terjefztöie. Elö- 
fzör ludasában, azután Álló
ban, Cyprus fzigetében tér
je fztette a’ magatudomáuyát. 
Sz. János Ebionnak és Ce-

rinthusnak tette ellenekbe 
magát, ’s ugyanezek ellen 
írta 97 efztendőben a’ maga 
Evangyéliomát. (b) Az Ebio- 
nitak’ tévelygések meg-eggye- 
zett a’ Nazaraeufokéval. A’ 
Törvényt az Evangyéliom- 
mal öízve - kötötték , mind 
a’ Zsidó fzombatot, mind 
a’ Kerefztyén váfarnapot 
meg-ülték. Az ő Isteni t é 
teleteknek hellyét nem Ek- 
kléfiának, hanem Synagogá- 
nak nevezték. A’ Zsidó ce
remonia lzerént, minden nap’ 
mosdottak. Az Úr’ Vatsorá- 
jában kováfztalan kenyérrel 
éltek, bor nélkül, (c) A’ 
Törvényt fok-féle babonák
kal meg elegyítették. Jeru- 
falemet, mint Istennek házát, 
tifztelték. Húst nem ettek, 
tejet nem ittak. És hogy 
íénki ne vethetné ellenekbe 
a’ Chriítusnak ama’ fzavait;

„Nagy
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„ Nagy kívánfággal kíván- 
„ tam veletek meg-enni a* 
„  Húsvéti Bárányt. ” azon 
Sz. írásbeli hellyet meg - ha
misították. Mikor őket vala- 
melly kígyó megharapta, 
vagy betegek vóltak, vízbe 
mártották magokat, ’s min
den féle dolgot íégxtfégül hív
tak. (d) A’ Chriftus felől 
nem mind eggy-formán hit
tek. Némellyek azt mondták, 
hogy a’ terméfzetnek úta fze- 
rént, Josefnek és Máriának 
fija vólt ő, és tsak jó tsele- 
kedetek által vólt fzent. Má- 
fok meg vallották azt, hogy 
6 Szűztől fzülettetett; de ta-
Í;adták Ötét Isten’ Igéjének 
enni. Prophetának lenni 

hitték; de pufzta embernek 
mondották, a’ ki fzentfégéért 
Chriítusnak, és Isten Fijának 
neveztettetett. (c) Noha Ők a’ 
Törvényt tartották ; mind- 
azáltal némelly réfzekben a’ 
Z s id ó k tó l  kiilönbböztek. 
Meg esmérték A b ra h á m ’ 
ísák’, Jákób’, Mófes, Áron’, 
Jófué’fzentfégét; de az ő után- 
nok élttekét nevették. Mo
les’ öt könyveinek némelly 
Réfzeiket meg vetették; főt 
a’ Móiés’ minden Iráfival is 
femmit nem gondoltak, mi
kor őket azokból kezdették 
fzorongatni. (f) Az Új Teíta- 
mentomi könyvek közzill, 
tsak a’Máté’Zsidó Evangyé- 
iiomátvették-be: annakis tsak 
két elfő Réfzét hagyták-meg 
egéfzen, a* többit meg ha
misították. Sz. Pált kárhoz
tatták, mint Vallást tagadót, 
és a’ Törvénynek ellenfegét, 
és fokát káromiották. Vól-

B

tak nekik Apoftoli Tsele- 
kedetekről írtt könyveik; de 
a’ mellyeket fok-féle mefék- 
kel meg-elegyítettek, (g) Éle
tekre nézve követték a’ Car-
E ocratianufokát, kik minden 

retnekek köztt leg-útálato- 
fabbak vóltak. Meg vetétték 
a’ Sziizefséget és tífztafágot:
fyermekeiket igen ifjú korok- 

anházasították-meg: az há
zas fzeméllyek, valahányfzor 
akartak, eggymástól el-vál 
hattak, ismét eggyüve me
hettek. (h) Juftinus, Irenaeus, 
Origenes,írtakazEbioniták el
len: Symmachus, a’Bibliának 
eggy Görög nyelvre fordí
tója Ebionita vólt. Sokan 
mentik az Ebionitákat azon 
tévelygéfeknek némelly ré- 
réfzéktöl , mellyeket nekik 
fzoktak tulajdonítani, azon 
Homiliákból, a’ mellyeket 
Clemensnek tulajdonítanak, 
de valamelly Ebionita írta, 
mellyeket elő - ád Cotelerius 
in Jcriptis Patrum uipofiotí- 
corutn, Némellyek tagadják 
hogy valaha Ebionita Eret
nekek lettek vólna, hanem 
azt mondják, hogy a’ Zsi
dók hívták vólt Ebionitáknak 
a’ Kérefztyéneket. Ebion Zsi
dóul fzegényttefzen; így ne
vezték hát a’Zsidók őket,mert 
nagy réfzént fzegény ek v óltak, 
és a’ fzegény Nazaretbeli le 
ftist imádták. Való az , hogy 
Irenaeus, és máfok,Epiphanius 
előtt’ Ebionitákról emlékez
nek, de Ebíonról neaajjfo- 
kan pedig e’ réfzben Epipha- 
nius’ bizonyfágát is meg ve
tik : de mindazaltal minthogy 
Irenaeus az Ebionitákat azon 
S Eret-
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Eretnekek közzé fzámlálja, „ 
kik a’magok fzerzőjöktöl ve- „ 
fzik a’ magok neveiket; ín- „ 
nen azt lehet ki-hozni, hogy „ 
az Ebioniták is Ebiontól ne- „ 
veztettetnek. Való az is, „ 
hogy a’ mint Origenes bizo- „ 
nyitja, a’ Zsidók a’ Kerefz- „ 
géneket Ebionltáknak tsú- „ 
folták: mindazáltal nem kö- „ 
vetkezik, hogy illyen nevű „ 
Eretnekek ne lettek vólna. „ 
Mikor Eufebius azt mondja, „ 
hogy az Ebioniták tízért ne- ,, 
veztettettek úgy , mert a’ „ 
Chriftus felöl alávaló dől- „ 
gokat tanítottak: azzal ugyan „ 
tzéloz ezen nevezetnek ere- „ 
detére; de nem tagadja Ebion
tól való eredeteket. Neve- 
zetefen Hieronymus Ebiont 
nyilván Cerinthus kővetőjé
nek mondja, ’s mint eggy 
különös fzemélly felől, ügy 
fzóll felőle, (i)

(a) Tillem, Hifi. Ec. T. xr. 
Epiph. haer. 30. Theod. 1. 11. 
c. a. (b) Pkilaftr. c. 37. Epiph. 
haer. 51. c. a. (c) Epiph. 1. c.
<d) Iren. 1. 1. c. 26. Epiph. 
haer. 30. c. a. I8- 22 17· (e) 
Orig, in Celf. Eus. 1. 3. c. 27.
(f) Epiph. 1. c. (g) Eus. 1. 3. 
c. 27. Epiph. 1. c, (h) Epiph.
1. c. (i) Theod. 1. i i . c. a. Eus.
1. 6. c. 17. Ignat. Epift. adPhi- 
lad. Ittig. Tertull. de praefc. 
adv. haer. c. 33. Hier on. Ba
ron. A- C. 74. Simon. Hiß. 
Crit. c. 8.

Eblis. Az ördög’ neve a’ 
Mahummedanufoknál. Ez a’ 
fzó a’ Diabolos ból vagyon 
el rontva. Hufsain Vaez,eggy 
Perfxai Mahummedanus, így 
Ír. „ Imádták ötét, tsak Eb

iig nem. Parantsolta Isten 
az Angyaloknak, hogy A- 
dám előtt boruljanak - le; 
mellyel mind meg-tseleked- 
tek: de Eblis nem enge
dett, ezt az okát adván: 
mert ő, és az Ő tárfai, fűz
ből lettek, azért nem illik, 
hogy ő ezgy földi terem
tés előtt íe-borúljon. Ek
kor az Isten azt mondta 
neki. Menj-el innen, meg- 
fofztalak’ téged’az én ke
gyelmemtől , és az ítélet’ 
napjáig átkozott lefzel. Eb- 
lis kérte az Istent, hogy 
engedne-meg néki; de meg 
nem hallgatta ötét. “
D ’ Herbelot. B. O. 
EBRBUHARiTáK. Mahum

medanus Barátok, kik Ebr- 
buhartól a’ magok fzerzőjök- 
től neveztettetnek így. Nagy 
kegyefséget mutatnak , a’ vi
lágot meg-útálják. De más 
Mahummedaniífok valófágos 
Eretnekeknek mondják Őket; 
minthogy nem tartják mago
kat köteleseknek Meccaba 
bútsúra menni. Magokat az
zal mentik, hogy Ők az Ő 
figyelmetes elmétkedéíékber·. 
lelki el - ragadtattatáfokban, 
olly világolan tudják magok 
nak á’ Mahummed’ koporfó- 
ját és Meccát képzelni, hogy 
nekik annak latáfára az o 
cellájoltból nem fzükfég ki 
menni: hétfőn és tsötörtö- 
kön bőjtölnek. A’ magok Czer- 
zőjökröl nevetféges dolgokat 
befzéllnek. p. o. hogy az, ár
pa kenyérrel, olajjal, méz
zel, ízölövel élt, és efzten- 
döben tsak háromfzor evett. 
Kicaut.

* E cdx-
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*  E cdicus . A’ Conftanti- 
nopolili Ekkléfiaban voltak 
ezek oily Tauátsbeli lze- 
méllyek, a’ kik az Ekkléfiai 
jövedelemre vigyáztak; a’ 
leg ■ főbbet Protekdikom&k 
hívták. Du Fresne.

Ecd v sia . , Eggy Innep a* 
Görögöknél, melly et a’Phae- 
ftusbeliek, Creta Szigetében, 
Latona Phjtianak tií’zteísé- 
gére fzenteltek ezen okból. 
Galatea,Eurytius’leánya Cre
ta Szigetében, eggy Phaeítus- 
ban lakó polgárnak Pandion’ 
fijának Lamprusnak felefé- 
gévé lett. Ez nohafő házból 
izármazott legyen, de látta 
a z t, hogy fzegénylége miatt, 
ha neki leánya leizen, az 
Izerentse nélkül fog marad
ni. Azért felefégének meg- 
parantsolta, hogy ha leányt 
Ízül, azt ölje meg. Galatea 
nem fokára leányt fzült: de 
ö reá nem mehetett, hogy 
azt megölje, hanem Leucip- 
pusnak nevezte, ’s azt mond
ta , hogy ö fijat fzült. De 
midőn 0 e’ dolgot tovább 
nem titkolhatná, a’ Latona’ 
templomába ment, a’ kit 
kért, hogy az Ő leányátvál- 
toztafsa férjfi gyermekké. La
tona meg adta kéréfét neki. 
A’ Phaestusbeliek ezt az elé
tet EkdjJiáa&k. nevezték. Mert 
a’ gyermek a’ maga nemét 
el-változtatta, ’s új rérjfi nem
be öltözött. Antonin. Libe
ral. Metam 17.

* E c h id n a . Phorcisnak és 
Cetusnak leánya, feljül igen 
fzép leány, alól pedig kígyó 
formája vólt. Arimis mellett 
eggy barlangban lakott; Ty- 
phontól ízülte Orthust, Cer

berust, a’ Lernai Hydrát, a’ 
Chimaerat, a’ Gorgonefeket, 
a’ Hesperiai és Cholchifi Sár
kányokat, Scyllát, és Sphin- 
xet. Hefiod. in Theog.

E c r a r . A’ véteknek meg- 
valláfa. A’ Mahummedanu- 
íók ezt a’ Keréíztyén Vallás
nak ötödik fó articuluíának 
tartják , az honnan ennek 
régilége meg-tettfzik. A’ Ko
ránnak Jacubot nevű Réfzé- 
ben azt mondja Mahummed; 
„ a’ bűnnek ineg-valláfa ál- 
„ tál, a’bűnös irgalmafságot 
„ nyér Istennél. “ A’ Korán
nak fzavai ezek. „ A’ mi a’ 
,, többeket illeti, kik az ö 
,, bűnöket meg-vallják: az 
,, Isten meg kegyelmez azok- 
„ nak. “ Melly befzédekre 
eggy Mahummedanus Theo
logus ezt a’ jegyzést tefzi. 
„  A’ bűnösnek maga bűnéről 
váló vallást-tétele, a’ vilá- 
gofságnak maradványa Ö 
benne, a’ melly el-kélzítiaz 
Ö Ízívét. Mert az véízi el- 
azt a’ keményféget. melly- 
ben áll a’ bűnnek uralkodáfa; 
a’ melly meg-tettfzik onnan, 
hogy az , a’ ki a’ maga bű
nét meg - vallja, látja a’ 
bűnnek rútfágát. Mert va- 
lamíg a’ bűnnek fetétlége a’ 
ízivet homályofságban tart
ja , mind addig a’ bűn olly 
méllyen meg-gyökeredzett a’ 
fzívben,hogy a’bünös a’ miatt 
femmi vefzedelmet nem lát, 
hanem azt hifzi, hogy a’bűn 
az Ő terméízetével leg job
ban pneg-eggyez, és nagy 
fájdalmat ízenyved , mikor 
neki attól meg-kell válni. “ 
D' Berbeiot b. O.

E c th e -
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E c t h e s i s . Eggy  parantso- 

lat, mellyet 639-ben Hera- 
cliusTsáfzár adott k i, mellj 
által az Eutjchianufok által 
ízármazott zűrzavart akarta 
le - tsendesíteni a’ Napkeleti 
Ekkléíiákban. A’ Tsáfzárnak 
ebben jó tzélja volt: az által 
akarta a’ népnek fzívét meg
szelídíteni, ’s a’ Püspököket 
arra kénfzeríteni, hogy a’ 
Chalcedoniai Concilium’Vé-
Í;ezéfét az Eutjchianufok él
én vegjék - be. De meg

hagyta magát tsalattatni A- 
thanafius által, kit a’ Con* 
flantinopolifi Patriarcha Ser
gius, és Cjrus az Alexan
driai, Segítettek, a’ kik ö vele 
el hitették azt, hogya’Chri- 
ftusban tsak eggj tsrméizet 
vagyon, mert tsak eggy aka
ratja vagyon; melly utólfó 
a* Monotheletáknak értelmek 
vólt. Heraclius azonnal meg
változtatta értelmét, és eggy 
Hitnek formáját adott · k i, 
mellyet Ecthefisnek nevezett. 
Ez az Ecthefis olly mesterfé- 
gefen vólt tsinálva, ’s a’ 
méreg olly méllyfégefen el 
vólt benne rejtve, hogy azt 
a’ ieg-tudőfabb Theologufok 
is minden figyelmetefségek- 
kel fém vehették éfzre. Azon
ban ez fok versengésre adott 
alkalmatofságot a’ Napkeleti 
Püspököknek; a’ Napnyúgo- 
tiak pedig eggy fzívvel el
lene mondtak. Maximus a’ 
Sz. Chriílophorus’ Abbáfa 
Conílantinopolisban, eggy 
mérges írást tett ennek elle
nébe. Severinus P. pedig 
azon e/ztendőben, mellyben 
közönfégefsé lett az Ecthefis,

Ect.
azt kárhoztatta; melly Γζβ- 
rént tselekedett 64oben IV. 
János P. is. Midón Hera
clius ezt meg-hallofta, és a’ 
zenebonáért, melly az Ecthe

fis  miatt támadt, meg-hara- 
gudott: azt vifzfza húzta, ’s 
az hellyett eggy új Edictu* 
mot adott-ki, mellyben ki
jelentette , hogy az Ecthefis- 
nek Szerzője Sergius, a ’ ki 
őtet az által meg tsalta. Ez 
az Edictum meg vagyon a* 
Romai Tanátsnak Actáji 
köztt, Hcracliusnak ezen 
Ecthefisé.nek a’ Romai Late- 
ranurr.i Concilium leg elöfzör 
649-ben móndott ellene. B í 
rón. A. C. 640.

* E d e n . Aza’helly, az hol 
a’ Paraditsom vólt. Bizony
talan hol lett légyen; majd 
minden Nemzetek a’ magok 
Orfzágokban kereíik. A’ Sz. 
írás némellyNapkeleti hellye- 
ket Edennek nevez, az hon
nan némellyek Edent Mediá
ban kerelik. Eíá. *7: is. 
* Chron. is: 11 — 19: ia. L. 
Paraditsom.

E d h e m it ó k . Török Ba
rátok : neveket vették a’ ma
gok Szerzőjüktől Ibrahim Ed
itemtől. Árpa kényérrel él
nek, gyakran bőjtölnek, a’ 
tigrifek és orolzlánok köztt 
a’ puSztákban laknak. Ibra
him Edhem Abyfsiniából va
ló vólt. Az Ő tanítványi úgy 
adják őtet elő, mint eggy 
mértékletes embert, a* ki 
mindenkor a’ Koránt olvas
ta , éjjel nappal a’ főidre füg
gesztett Szemekkel imádko
zott, ezen Szókkal élvén: 
„ Uram! te tettél engem* olly 

» bői-

Ed.



„ böltsé, hogy éo meg-es- 
„ merheísem azt, hogy én 
„ a’ te gondvifeléfed alatt é- 
„ lek; meg-íüálok azértmin- 
„ den hatalmat és urafágot, 
„ a’ bőltsefségnek visgálá- 
„ fára és (zent életre adom 
„ magamat. “ Ricaut.

ÉG. A’ régi Pogányok min
den Istenek felett az eget kez
dették leg - elöfzör tiíztelni. 
A’ Szent írás gyakran emlé
kezik az égnek és az égi Se
regeknek, az az, a’ napnak, 
hóidnak, és tsillagoknak tifz- 
teletekröl. Ennius az égen 
nem mást, hanem Jupitert 
érti. Afpice hoc fublime Can
dens quem invocamus omnes 
Jovem. Vefsed fzemeidet a* 
fényes égre, mellyet Jupiter 
neve alatt imádunk, (a) A’ 
Pogányok úgy tartották az 
eget, mint az Isteneknek la
kó - helly eket, az hova fenki 
nem mehetett az halandók 
kőzz ü l, hanemha valaki Is
tenné tétettetett. A’ kegye
leknek leikeik felöl pedig úgy 
vélekedtek, hogy azok az 
Eiyfaeumi mezőre mennek. L. 
Elyfceumi Mezők.

A’ Zfidók három eget tar
tottak. i.) A* levegő-eget, 
mellyben a’ madarak repdes- 
nek, a’ fzél fű, és az eső efik. 
s í . )  A' Firmamentumot, melly
ben a’ tsillagok vágynak. 
3·) Az egeknek egeket , hol 
az Isten, az Angyalok, és a’ 
Szentek laknak. Ezen har
madik égről emlékezik Sz. 
Pál, miaön a’ maga el-ra- 
gadtattatáíat le - írja. Ju
venalis tudatlanfágból azzal 
vádolja a’ Zfidókat, mintha 
ök az eget imádnak.

ijuidam fortiti metuentem 
Sabbata patrem,

N il praeter nubes & cwli na 
men adorant, (b)

A Kerefztyéa Theologu- 
fok és Philofophufok az égen 
értik azt az hellyet, hol az 
Isten a’ maga jelenléteiét dir 
tsöfégefebben ki - mutatja, 
mint e’ világon, az hol fzinte 
úgy jelen vagyon, mint az 
égben. Ezt az hellyet Empy- 
reumi égnek nevezik fényes- 
fégéért: erről a’ Szent Írók 
feifégefen fzóllnak. Mófes· 
rö l, Áronról, Nádábról, A- 
bihuról, és az Izraelitáknak 
hetven Véneikről, kik a’ Si
nai hegyen voltak, azt mond
ja Mófes. (c )  „ Láták az 
„ Izraelnek Istenét, és az Ö 
„ lábai alatt vala Safir kő , 
„ minémit az ég, mikor tifz- 
„ ta. “ Jóbnál (dj azt mond
ja Elifáz, hogy „ az Isten 
,, az égnek kerületén jár“ 
Szent János különöfen le-írja 
az eget, a’ mennyei Jerufalem’ 
képében, (e)

Milton a’ maga képzelö- 
défét, munkájában fohol úgy 
ki nem mutatta, mint mikor 
az eget le írja. (f)

(a) Ennius. Apud Cic. de 
nat. Deor. (b) Juv. 14. v. 96.
(c) a Mos. 34: 10. (d) Job. 
sí: 14. (e) Apoc. (f) Miit.

E g e r i a . Eggy Isten-Afz- 
fzoDy a’ Romaiaknál, kinek 
a’ terhes afzfzonyok áldoz
tak, hogy nekik bóldog fzü- 
lést adjon. Ezt a’ Romaiak 
az Aricina erdőben tifztelték, 
melly , a’ mint Livius írja 
Romától hét mért-főldnyir* 
vélt, Feltus fzercnt pedig,a*
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Coíliniai kaputól nem raefz- 
fze. Nutria Pompilius, Ro
mai mái'odik Király, azzal 
dicsekedett, hogy ő ezzel a’ 
Nymphával gyakran tárfal- 
kodik; és hogy a’ maga tör
vényei eránt nagyobb tifzte- 
letet fzerezzen a’ népben, 
azt mondta, hogy azokat 
neki Egeria Nympha dictál- 
ta. Ovidius Numa’ feleicgé- 
nek írja Ötét. Numának ezen 
tselekedete, nagyon meg- 
eggyez eggy Chinai Tsáízár- 
nak Fokinak tselekedetével, 
a ’ ki, a’ Chinai írók fzerént, 
hogy a’maga törvényét erő- 
febbé tegye, azt mondotta, 
hogy ö azt egßy tengeri Sár
kány lónak határól olvasta.

Ovid. Falt. 1. 3. Fefi. Pomp. 
General. Hifi. Of. China. V. 1.

E g h ia m a s i n . Így nevezik 
az Armeniaiak azon három 
templomok közzill eggyiket, 
mellyek Perfiában Erivan vá
rosánál vágynak. Kz a’ Chri- 
ftus után háromízáz eí’zten- 
dökkel épült ; mellyet mi
dőn a’ kőmívefek e^gy em
ber magafságra fel-építettek 
volna, az ördög eggy éjfza- 
ka le - rontotta, ’s azutan is 
a ’ mit nappal építettek, azt 
éjjel mind fzéllyel-hányta, 
míg-nem végre az építés’ aka
dályát a’ Chriftusnak meg- 
jelenéfe el-rontotta. Ez a’ tem
plom Sz. Görgy’ tifztefségére 
vagyon építve, kit az Ar- 
menufok nagyon tifzielnek. 
A’ templomban mutogatnak 
eggy követ, mellyen a’Chri- 
ftus Szent Györgynek Wg- 
jeient. Gernelli. Voyage 
round the World. G. a. B. 1. 
c. X.

jói
Ejcetak. Syria! Barátok 

a’ IX, Században, kik a’ ma
gok itnádfágok|it énekelve és 
tántzolva l’zokták véghez
vinni. Mikor a’ templomba 
mentek, ki ki eggy Apátiát 
vitt magával, vagy vala- 
melly aizfzonvt , a’ kivel 
tántzba kerekedett, ’s azon
nal vagy énekhez,vagy imád- 
fágboz fogott. Ezen ő l'xo- 
káí’okat a’ Mófes’ és Mirjána’ 
példáján fuadálták, kik mi
kor a’ Veres tengeren áltál- 
mentek , tantzoitak, és há- 
lá-adó éneket énekeltek ; és 
a’ Dávidén, a’ ki a’ Szö
vetség’ ládája előtt tántzo't, 
mikor azt az Abiaadah há
zából Jerufalembe vitte. Jo
hannes Damafcenus írt elle
nek. Sanci. Heer. no.

Εκκΐ-éfliiA. Ezen Szónak 
különbbözö értelmei vágy
nak. Jelenti ez

1. A’ Kereíztyéneket, vagy 
azokat,kik a’Chriílusbaa húz
nék, ’s ötét mint Idvezítót 
be-veí'zik. Ezeket nevezik a’ 
régi írók Catholica , vagy 
Közöníéges Ekkléfiának.

2. A’ Iíerefztyéneknek kü
lönös Gyülekezeteket, kik 
bizonyos időben és hellyen, 
a’ magok Papjaikkal, a’ Chri- 
fius, parantsoíatja Izerént va
ló Isteni tilzteletre öíz,ve-men- 
nek. Iilyenek a’ valameliy 
Városban vagy faluban lévő 
Ekkleíiák; mint az Antio- 
chiai, Alexandriai, Thelsa- 
lonicrii. ’j a't.

3. A’ Kert-í'zty ének köztt 
lévő különbbözö Valválókat, 
meliyek tudományoknál és 
ceremóniáikkal eggymástól

kü-
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hüiönbböznek. ρ. ο. a* Ro
mai, Görög, Protestáns Ek- 
kléfiák.
- 4, Az Eggyházi Személlye- 

ket, ellenekbe tétettetvén a’ 
Világiaknak.

5. A’ templomokat, vagy 
az olíyan hellyeket, hol a’ 
Kereíztyének az isteni tií’zte- 
le;re öfzve gyűlnek.

Midőn az Ekkléfiát abban 
az értelemben vefzfzük, melly 
azoknak fokafágokat tefzi, 
kik a’ Christus’ Tudományát 
vallják; nem keli olljran em
bereket érteni, kik eggyik a’ 
máiiktól nem függenek, ha
nem eggy jól intézett és ren- 
deltt Tárfafágot, meliynek 
tagjai noha minden Orízágok- 
ban tfzéilyti - olzolva vágy
nak, ’s a’ magok nyelvekre, 
erkbltsökre, ’s világi állapat- 
jokra nézve kiilonbböznek is: 
mindaziltal ollyan eggyefség 
vagyon közti ok, hogy őket 
eggy Táríáfágnak lehefsen 
nevezni, minthogy nekik a· 
zoa-eggy fejek , törvények, 
Isteni tifzteietek, és tudomá
nyok vagyon. Ezen értelem
mel meg eggye.: Sz. Pál, mi
kor a’ Iíerefztyén Ekkléliát 
úgy írja le, hogy annak Feje 
a’ Christus, és valamint a’ 
test eggy, de annak fok tag
jai vágynak, de minden ta
gok a’ testben, noha íökan 
vágynak , mindazaltal tsak 
eggy test: úgy a’ Chriftus 
is. Noha pedig a’ Kerelztyén 
Ekkiéíia, ha igen fzoros ér
telemben veízlzük , eggy kü- 
lönösTárfslag:de nem ollyan, 
a’ melly a’ kiiiíó világi Sta
tustól külön volna, és attól

femmiben nem függene. Mert 
a’ ki a’ Statusnak tagja, az 
az Ekkléfiának is tagja, és 
a’ ki az Ekkléfiának tagja, 
az a’Statusnak is tagja. Va
lamint femmi Tárfaí'ag fém 
állhat-fel törvények nélkül; 
úgy az Ekkléfiának is kell 
törvényeinek lermi.

Bizonyos az , hogy a’ régi 
Kereíztyének tsak hamar kez
detiek olly helly ékről gondol
kozni, hol az Isteni tifzte- 
letet gyakorolhassák. Hlyen 
helly volt azaz Hypevoon,vagy 
fel-ház, mellyben az Apo- 
ítolok és Tanítványok Öfzve. 
gyűltek, hogy eggy új Apo
llóit váíafzlzanak Judás hel. 
lyett. A’ II. Században bi. 
zonyos hellyek vóltak az Is
teni tifzteletre rendelve. Mert 
Jufűnus Martyr ífja, hogy a’ 
Kereíztyének, mind a’ vá
rótokban, mind a’ falukban, 
vafárnapokon öfzve - gyűltek 
eggy bizonyos hellyen; melly 
alig eshetett vólna meg, ha 
bizonyos hellyeik nem lettek 
vólna ki - rendelve. Való u- 
syan az, hogy a’ Pogány ok a* 
Kerefztyéneknek azt hányják 
fzemekre, hogy nekik femmi 
templomaik mntsenek ; és 
hogy nékik nem vóltak olly
an formájú és pompás tem
plomaik, mint a’ Pogányok- 
nak; de vóltak Conventicu- 
lumaik, a’ mint Arnobius 
nevezi, vagy olLy an hellyeik, 
hol az Isteni tifzteletre öízve- 
gy ültek.

Már Conílantinus Tsáfzár 
előtt tok elztendökkel, Va
lerianus, Gallienus, Clau
dius, és Aurelius Tsáfzárok 

alatt
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alatt kezdettek a' Kerefztjé
nek templomokat építeni. De 
midőn Conftantinus Kerefz- 
tyénné, ’s Tsáfzárrá lett, 
akkor parantsolta Ö, hogy 
formáíabb templomokat épí
tsenek; ’s akkor kezdettek 
ofztán a’ Kereíztyének az 
egéfz Romai Birodalomban 
ízép templomokat építeni.

A’ régi templomoknak for- 
májok hofzfzu vólt, minta’ 
hajó; melly a’ Chriftus’ Ek- 
kléfiáját példázta. Tertul
lianus meg-jegyzi,hogy azok 
véggel napkeletre voltak épít
ve. Az eli’Őbb Századokban, 
mikor még az üldözés nyom
ta a’ Kerefztyéneket , nem 
voltak igen pompás templo
mok; a’ mint a’ Kerefztyén 
Vallás terjedett, úgy kezdet
tek a’ templomok is éke (eb 
bek lenni, míg nem ofztán 
igen pompáfokat kezdettek 
építeni: mint Kufebius le írja 
a’ Tyruíi és Conítantinopoliíi 
templomokat; melly útólfót 
Conftantinus az Apoftolok’ 
tifztefségekre építtette.

A’ mi a’ régi templomok
nak különös réízeiket illeti; 
a* be menetelnél vólt a’ Ve- 

Jíibulum , vagy az átrium , 
vagy a’ Pronaon, melly fe
dél alatt állott, folyótokkal, 
márvány ofzlopokkal, víznek 
való tsatornákkal fel vólt 
ékesítve.' Itt állottak a’ leg- 
utólfó rendben való Poeni- 
lenfek , kik a’ be menő híve
kéit kérték, hogy ö érettek 
imádkozzanak. A* templom
nak három réfze vólt. Az 
elfő a’ N arthex , melly a’ nagy 
ajtóhoz leg-közelebb efett,

formája hofzfzűvólt; az hon
nan nevét is vette. Ennek 
elfő fzakafzában állottak a' 
Catechumenuíok , vagy a’kik 
a’ Kerefztyén Vallást tanul
ták : a’ középfőben az Ener· 
gumenuíók, vagy a’ kikben 
a’ Sátán lakott: az harma
dikban az Audienfek. A’ma- 
fodik réfz vólt a’ Naos, Deá
kul Navis. Itt gyűltek - öfz- 
ve az hivek az Isteni tifzte- 
letre ; de a’ férjfijak az afz- 
fzonyoktól külön vóltak fza- 
kafztva, hogy így minden 
illetlenféget annál inkább el- 
távoztafsanak. Itt állottak 
a’ Hjpopiptontes, vagy Sub- 
ftrati·, mert midőn Ők ki
mentek a’ templomból, térd
re kellett esniek, hogy a’ 
Püspök kezeit reájok vet- 
hefse. Azután vólt az A m 
bo, vagy helly, hol a’ Pap 
imádkozni és predikállni fzo- 
kott: azon túl állottak az 
Ekkléfiának főbb tagjai, kik 
az Úr’ Vatsorájával élhettek: 
Az harmadik réfz vólt az Hie- 
ratejon, vagy Bema, méllyé* 
a’ templomnak több réfzei- 
től eggy rostély rekefztett- 
el, mellynek neve vólt Can
celli. Ide tsak a’ Papoknak 
vólt fzabad menni. A’ Tsá- 
fzárok is be mehettek, hogy 
a’ magok ajándékokat az 
óltarra fel-tegyék; de azon
nal ki kellett. onnan nekiek 
menni. Itt vólt a’ Thyjia- 

Jierion, az Ür’afztala, vagy 
az Óltár ; e’ megett a’ Can- 
ccllusn&k felfő végénél vólt 
a’ Püspök’ Thronufa, a’ mel
lett pedig a’ Presbyterek’ Izé- 
keik két felől vóltak, mellj e- 

ket



Vet Synthronufvka&k hívtak. 
A’ Cancellus mellett volt élzak 
felöl a’ Diaconicum , hafonló 
a’ mai Segrestyékhez, melly- 
ben állottak a’ ízent. végek
re való edények, öltözetek. 
’s a' t. A’ Déli réfzcn vólt a’ 
Prothefis, hol az Úr’Vatsorá- 
jához való dolgokat fzok- 
ták el-kéfzíteni; ott tartották 
az ajándékokat, és az Úr’ Va- 
tjorajának maradékát.
A’iemplomnak ékefségei vol

tak. i.) Az Ektypomata, vagy 
valamelly Isteni jó-téíemény- 
nek emlékeztető jelei. p. o. 
Ha valakinek valameíly tagja 
meg-gyógyúlt, azt aranytól 
vagy ezüstből ki-tsináltatta, ’s 
háládatoíságáaak jeléüla’tem-
Í»lomban fel-függefztette. Ha- 
onló-képen tselekedtek ré-
Í;en a’ Pogányok is. 6  ná- 
ok fzokásban vólt a’ Tabu

la votiva, mellyel annak az 
Istennek tifzteletére fuggefz- 
tettek-fel, a’ ki őket vala- 
-melly veszedelemből meg- 
fzabadította. a.) A’ templom’ 
falaira némelly Szent írás- 
béli hellyeket írtak, s.) A’ 
templomnak bóltozatját ver- 
felyefen vagy kotzkáí'on meg
ékesítették· Az három el- 
főbb Századokban nem vál
tak képek a’ templomokban, 
hanem Paulinus Nolai Püs-
Fők vitte-be leg - előfzör , a’
V. Századnak épen utólján. 

Virágokat ’s ágakat is fzok- 
tak a’ templomokba be vin
ni. A’ templomokat fél is 
fzokták vólt ízentelni. Ez ré
gi fzokáe vólt, mind a’ Pogá
nyok, mind a’ Zíldók köztt. 
De ezen fzokás felöl a’ Ke-

E

refzty éneknél femmit nem ta
lálunk Conftantinus Tsáízár 
előtt, a’ ki a’ Tyruíi templom’ 
fel - fzeuteiéfének alkalmatos- 
fágával eggy nevezetes be- 
fzédet maga tartott. Eufebi- 
us le írja, miben állott ez a’ 
Ceremónia: tudai-iiiik az Is
teni tiszteletben, éneklésben, 
a’ Sz. írásnak olvafáfában, 
predíkáüásban, Úr’ Vatsorájá- 
val való élésben, imádkozás
ban, alamisna oíztogatás- 
ban , ’s a’ templomra való 
gazdag ajándékokban. Mi
kor valameily Pogány tem
plomot Kerefztyén templom
nak fel - fzenteltek, az tsak 
abból állott, hogy benne eggy 
kerefztet emeltek - fe l; mint 
ez Theodoíius TsáCzár’ pa- 
rantsolatjából meg tettfzik.

A’ régi időkben a’ Kerefz- 
tyének igen nagy tifzteletet 
mutattak a’ templomok eránt. 
Ügy mentek ők azokba, a’ 
mint Chryfoftomus fzóll,mint 
ama’ nagy Királvnak palotá
jába, félelemmel és rettegés- 
léi. Előre meg - mosták ke
zeiket; magok a’ Tsáfzárok 
minden kiférő katonákat hát
ra hagytak, ’s minden Tsá- 
fzáripompájokat le-tették,mi
kor a’ templomba be mentek.

Midőn ez a’ fzó, Ekkléfia, 
Isteni tifzteletre rendeltette- 
tett hellyet tefzen, az illy 
hellyet különb b - féle névvel 
nevezik a’ régi Kerefztyének. 
p. o. Ekkléfia, a’ Görög fzó- 
tól Ekkaleiriy öfzve hívni, ’s 
annyit tefzen, mint Gyüle
kezet. Dominicum , vagy Do
mus B o i, Isten’ Háza, melly 
a’ Kyriakon Görög névvel 

meg-
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meg - eggyez. Profeuktefria, 
Ojkoj euktérioj , Oratoria, 
Imádíág’ Háza, valamint a’ 
Jeruíalemi templomot is a’ 
Sz, írás gyakran Imádíág’Há- 
zának nevezi. Baßlicce, vagy 
a’ nagy Királynak palotája. 
L. Bafilicoe.

Minekutánna pedig a* Po
gány Vallásnak vége kezdett 
fenni, és a’ Pogány templo
mok a’ Kerefztyéneké lettek, 
ók is azokat templomoknak 
nevezték. Vágynak más ne
veik is a’ templomoknak, 
p. o. Synodi, Conoiliabula. 
Concilia. Conventicula, Né- 
melly  templomoknak külö
nös neveik váltak; mint a’ 
miilyeneket a’ Martyroknak 
temető hellyeken , vagy má- 
futt, az 3 emlékezetekre épir 
tettek, mellyeket Martyri- 
umnak, Memóriának nevez
tek. Váltak régtől fogva 
Cathedralii , CoÍlesiata, és 
Parochialis JtkkléfiáK. A’. Ca- 
thedralis a z , mellyben a’ 
Püspök’ fzéke vagyon. A’ 
régi időkben a’ Püspök, a’ 
maga Papjaival eggyütt la
kott, ’s úgy küldözte-el azo
kat predikállnL De midőn 
a ’ Papoknak ízt. ily el való 
járkálá'fok alkalmatlan vólt, 
és a’ Kérefztyén Vallásnak 
el-terjedéfével íok templomo
kat építettek, az olíyanok 
mellé a’ Püspökök bizonyos 
ízámú Presbytereket rendel*· 
tek, kiket Coltegiumokra oíz- 
tottak ; innen vették &' Col- 
tcgiala Ekkléíiák eredeteket, 
mellyeket &’ kegyes gazdag 
emberek jó íz ággal tneg-ízok- 
tak ajándékozni. De midőn

idővel mind az emberek, 
mind a* Kereíztyének fzapo- 
rodnáoak, és íok falukat é- 
pítenének , mellyek kozzál 
némellyek a’ Cathedralis Ek- 
kléfiátol me íz íze estek; meg
engedték a’ Püspökök, hogy 
az milyenekben templomok 
építtetteí'senek, mellyekben 
a’ Sacramentomok ki-fzol- 
gáltattaisanak. Innen lettek 
a’ Parochialis Ekkléíiák.

Potter (lurch. Gover. c. t. 
Hooker. Ec. Polity. B e Bingh. 
Or. Ec. 1. 8. c. s & c. 1.1.

*  C O N S T A N T I N O P O L I S I
EkklÓsia . Nicephoros, Cal- 
liflus, főt majd minden Gö 
rögök azt tartják, hogy ezt 
az Ekkléfiát Sz. András "Apo
llói fundálta: mátok ezt az 
állítást kétfégbe hozzák, ’s 
értelmeket A capetus Pápá
nak az ötödik Synodushoz 
írtt leveléből akárják erősí
teni ; mellv ízerént, a’ neve
zett Ekkléfiát Sz. Peter kez
dette fel - állítani. így ért 
Cardinalis Baroaius is. De 
mind ez, mind a’ többek is, 
a’ mellyeket ezen Ekkléfiá- 
nak eredetéről befzéllnek, 
bizonytalanok. Némelly Hi~ 
íicricufök azt írják, hogy 
minekutánna Severus Tsá- 
fzár 197. Byzantium Vároíát 
egéízen el-puíztítoUa : onnan 
a’ Püspöki ízék által - vitet- 
tetelt Thraciánaá Perinthus 
nevű várpfába, mellyel az 
után Heracleának neveztek.
I. Geiaiins P. a’ maga 3. Le
veleiben, mellyeket a’ Dar- 
daniai Püspökökhöz ú t , em
líti, hegy már akkor Byzan-
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pökféghez tartozó kitsiny 
Ekkéfia vólt. Zonar as és Cc- 
drenus írják, hogy a’ Pro
bus Tsáfzár’ testvére Domi
tius, Kereíztyén Religió- 
hoz való hajlandóíágától in- 
díttattatván, Romát elhagy
ta , Byzantiumba ment, ’s 
ott Püspökié lett; a’ kit a’ 
Püspöklégben az ö két fijai, 
Probus és Metrophonus, kö
vettek. De ez is kétséges. 
Az előtt a’ Conftantinopoliíi 
Püspökfég az Heracleai alatt 
vólt, a’mint Theodorus Bal- 
famon bizonyítja: de midőn 
Conllantinopolis a’ Napke
leti Tsáfzárí’ágnak Hellyévé 
lett: az oda való Ekkléixaaz 
Heracleai Fő Püspökléget 
magához vette: úgy mind- 
azáltal, hogy a* Conflanti- 
nopoliíi Patnarchákat a’ He
racleai Praelatu (ok ordinál- 
ják, mint az Oíliaíak a’ Ro
mai Pápákat. Ezen okon 
Polieuctusnak, a’ ki pjő 
Tiieophylactus utáu Coníian- 
tinopolifi Püspökké lelt, Ize
mére vetették, hogy magát 
nem a’ Heracleai, hanem a’ 
Ctefareai Püspök által ordi- 
náhatta- A.’ Conítantinopo- 
líli Püspök nem tsak a’ Pa
triarchal méltóíágot nyerte- 
el, hanem a’ Conílantinopo- 
liíi III. Concilíumban, a’ Ro 
mai Pápa után ellő hellyet 
is adtak neki, azon az okon, 
hogy Conllantinopolis , má
id uik , vagy Új Roma : noha 
némellyek ezt a’ Canont két- 
fégbe hozzák , ’s a’ Pa- 
triarchának rangja felől való 
rendelést, a’ következett efz- 
tendőben eggy Coníiantino-

E

polisban tartattatott Püspöki 
Gyűlésnek tulajdonítják. Ezt 
a’ Canont a’ IV. Öecumani- 
cum - Concilium Chalcedon- 
ban meg erősítette, ’s azt vé
gezte , hogy a*· Coníl.uitino-
{I öli fi Püspök ne tsak elfő 
egyen a* Romai Püspök 

után, hanem mind a’ kettő 
egyenlő privilégiummal bír
jon: noha ezen Vegezéstnem 
akarták a’ Pápa’ Legatufi, 
kik nem vóltak jelen, mikor 
a’ Concilium ezt tette. Má- 
föd napon a’ ConciLsumban 
meg jelentek a’ Legatufok, 
’s azt kívánták , hogy az az 
előtt való napon lett Vege- 
zéfek, a’ Tsálzári Commis- 
farmiaknak jelen lételekben 
olvastattafsanak-el. E’ meg- 
lévén, a’ Legatufok a’ Végs- 
zéíékuek ellent-mondtak, ezen 
az okon , hogy azoknak a’ 
Püspökök kénfzeríiésból ír
ták magokat alájok; de a* 
mellyet minden Püspökök 
eggy-átnljában tagadtak. To
va Dbá,a’Legatuí ok azt mond
ták, hogy ez a’ Végezés az 
Ekkléíja’ Canonaival ellenke
zik : mellyre nézve a’ Bírák 
a’ régi Canonokat el-olvas- 
tattáí. Akkor a’ Pápa’ Le
gatufi a’ Nic.vai Coccilium- 
nak 6. Canonára apelláltak, 
’s ahoz ezt tették; hogy a*- 
Romai Ekkléíia mindenkor 
elfő vólt. Ellenben a’ Coa- 
fiantinopoiiü E k k lé f iá a a k  
Diaconufa, a’ II. Oecumeni- 
cum Conciliumnak 3· Caao- 
nát hozta-elő , melly a’ Con- 
ftantinopoliíi Püspöknek má- 
i’odik hellyet enged. Midőn 
ezek után a’ fzokásról kez- 
a deliek
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dettek disputáid, és a’ Nap
keleti Püspökök meg-muiat- 
ták , hogy ok mind eddig a’ 
Conftantinopolifi Patriarcha 
alatt voltak: a’ Végezést a* 
T s á f z á r i  CommiGsariufok 
meg-erösítették ; melly ellen 
a* Pápa’ Legatufai proteftál- 
ta k , ’s azt kívánták, hogy 
az ö proteftatiójokat az Acták 
közzé tegyék-be , mellyet 
meg-is nyertek. Leo Pápa 
is mindjárt ellene - mondott 
ezen Végezésnek , ’s a’ Con
ftantinopolifi Patriarchához 
.Anatoliushoz eggy kemény 
Levelet írt ; hafonlóképen 
Martianus Tsáfzárhoz is, és 
Pulcheria Tsáfzárnéhoz, de 
a’ roellynek kevés hafzna 
vélt. Ez volt a’ Conftantino
polifi és Romai Ekkléfiaköztt 
támadt! Szakadásnak kez
dete, melly azután min
denkor nevelkedett; kivált 
midőn $9S- .Johannes Jejuna
tor, O ecumenic us vagy Uni- 
verfalis Püspöknek kezdette 
magát nevezni , mellynek 
mind Pelagius P. mind ki
vált Gregorius Magnus, ke
ményen ellene tette magát. 
Azután Mauritius, az Ifjabb 
Juftinianus, és más Tsaízá- 
rok alatt, fokikor ki-tettfzett 
a* Püspököknek vetélkedő
iek, a’ Romai, a’ Conflanti- 
nopolifin uralkodni, e’ pedig 
amahoz egyenlő akarván 
lenni. Kivált - képen a’ IX. 
Században lett nagy a’ Sza
kadás, azon vetélkedés által

a’ melly Photius és Ignarius 
közti tám adt: midőn .a’ Ro
mai Szék Ignatius mellett 
vált Photius ellen: e’ pedig 
a’ Conftantinopolifi Patriar- 
ch ának méltó (ágát és privi
légiumait magának tulajdo
nította ; melly vetélkedés 
mindenkor több több erőt 
vett magának; míg-nem Con- 
fiantincpolis a’ Törökök’ ke
zekbe eí'ctt. Különbben, a’ 
Conftantinopolifi Ekkléfia az 
Eretnekektől is íokat fzeny- 
vedett. Az Vlrianufok oíly 
nagy hatalmat vettek abban, 
hogy azt alig lehetett el
nyomni ; melly végre Gre
gorius Nazianzenus fokát fá
radozott. Kivált a’ Nefto- 
rianufoV , és Eutychianuí'ok-, 
nyughatatlankodtatták fokát 
a’ Conftantinopolifi Ekklé- 
fiát, nem különbben a’ Mo- 
notheleták, mindenek felett 
pedig az Iconoclastdk, és Ico- 
nolatrák ; más vifzfzálko- 
dáfokat éa vetélkedéseket el
hallgatván. L, Görög Ek- 
kltfia.

Socrat. 1. $. c. ίο. Sozom. 
1. 7. c. 9. Niceph. Callifiusy
1. s- c. 6. CataL Patriarch. 
Confiant, in Bandur Imp. 
Orient. Zonaras, Cedrenus. 
Theod. Balfamon. ad Canon.
3. Conc. 2. Oecum. De Marea. 
de Conftaot. Patriarch. Inft. 
Item de Primat. Basnage. 
Hift. de 1’ Eglise. 1. 6. c. r.
2. feq.

A’ Con-
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A’ Conftantinopolifi Patriarchák renddel í g y  kö
vetkeznek.

A ndreas.
Stachys.
Ooeíimus.
Polycarpus.
Plutarchus.
Sedechias.
Diogenes.
Eleutherius.
Felix.
Athenagoras.
Polycarpus vagy
Athenodorus.
Euzoius.
Laurentius.
Alypius.
Pertinax.
Lempianus.
Marcus.
Cjriacus.
Caftinus.
Taratue.
Demetrius.
Probus, vagyPres 
byter,Philadelphus, 
Eugenius, Ruimus. 
Metrophanes. 
Alexander.
Paulus.
Eufebius.
Paulus.
Macedonius.
Eudoxius.
Demophiius.
Evagnus.
Gregor. jSazianzc- 

nus.
Nectarius.
Joh. Chryfoftomus. 
Arfacius.
Atticus.
Sifinnius.
Neftorius.
Maximianus.

Proclus.
Flavianus.
Anatolius.
Gennadius.
Acacius-
Fraitas.
Euphemius.
Macedonius.
Timotheus.
Joli. Cappadox,
Epiphanius.
Antimus.
Mennas.
Eutychius.
Joh. Scholafticus. 
Eutychius.
Joh. Hefteutes. 
Cyriacus.
Thomas Diaconus. 
Sergius.
Pyrrhus.
Paulus Presbyter. 
Pyrrhus.
Petrus.
Thomas.
Johannes.
Conftantinus.
Theodorus.
Georg. Cyprius. 
Thedorus.
Paulus.
Callinicus.
Cyrus.
Johannes.
Germanus.
Anaftafius,
Conftantinus.
Nicetas Salvus.
Paulus Cyprius.
Tarafius,
Nicephorus.
Theodatus.
Antonius.

E 3

Johannes.
Methodius.
Ignatius.
Photius.
Ignatius.
Photius.
Stephanus. 
Antonius Cauleas. 
Nicolaus Myfticus. 
Euthymius, 
Nicolaus Myfticus. 
Stephanus.
Trypho
Theophylactus, 
Polyeuticus. 
Baiilius Scamund- 

tenus. 
Antonius.
Nicolaus Chryfo- 

berges.
Sifinnius Magifter. 
Sergius.
Euitathius.
Alexius.
Michael Cerulan'us, 
Conílantius Lichu. 

des.
Joh. Xiphilinus. 
Cosmas.
Euftratius Garides. 
Nieolaus Gramma

ticus,
Joh. Hieromnemon.
Leo Stippiota. 
Michael Oxeites. 
Cosmas Atticus. 
Nicolaus Muzalus. 
Theodotus. 
Neophytus. 
Conftantinus Chlia- 

renus,
Lucas Chryfober-
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Micha«! Anchiali.
Charitus,
Theodofius,
B&iilius Gamalerus.
Nicenus Mutanes,
Leontius.
Dofitheus.
Georg. Xiphilinus, 
Joh. Camaterus. 
Thomas Mauroce- 

nus.
G er Vities Secandus 
Matthaeus.
Simon.
Nicolaus.

Pantaleon Zuftiga· 
nus.

Arfeniu«.
Germanus,
Jofephus.
Joh. Veccus. 
Jofephus.
Georg· Cyprius. 
‘Uhanaiius Macedo. 
Johannes. 
Athanalius.
Nipho.
Joh. Gljcis. 
Gerafimus.
Esaias,

Joh, Calecas Apre- 
nus.

Iildorus Buchiros.
Calliftus.
Philotheus.
Calliftus.
Philotheus.
Macarius.
Nilus.
Calliftus.
Matthaeus.
Buthymiu».
Jofephus.
Metrophanes.

Ezen utólfónak idejében efett Conftantinopolie a’ Törö
köknek hatalmokba, 1453. melly időtől fogva éltt Patriar- 
ciiáknak laiftrotnok igen öfzve - zavarodott: úgy hogy azt 
itt ízükl'égtelen legyen említeni. Fabricius. Bibi. Grase. 
V .  n .  j ó .

Fr a s t z ía iΕκκϊ-ésrA. Ez, 
igen régi nevezet. Márgaó- 
ban a’ Pariti, és 367-ben 
az lilyríai Concilium élt ve
le. jelenti ez a' Frantzia Qr- 
fzáci Cathoíicu foknak Ek- 
Méltájvkat, melly az Ö tulaj
don Püspökeiknek és Papja
iknak goudvífeléfek alatt va
gyon. Ezen Ekkléíiának vágy
nak bizonyos fzokáfai és 
privilégiumai,mellyekkel rég
től fogva éí, ’s a’ amilyeket 
a’ maga leg első fel-álláíaval 
fzérzett megának, ’s azokat 
kezei kÖzzül foha ki fém bo- 
tsátoíta. Ezen privilégiumok
nak két íundamentomok va
gyon, mvllyeket minden két- 
íég kívül valóknak tartanak 
a’ F r a n tz iá k .  Első az, 
hegy a’ Pápának femmi.ha- 
i&lma nints valamit vagy ko- 
íönfégefen , vagy kiilönöfen 
parancsolni, vagy readelpi,

a’ mi az Orfzágnak világi ju-
íát illeti: a’ máfodik az, hogy 
noha a* Frantzia Ekkléfia a’ 
Pápa’ fő hatalmát a’ lelki dol
gokban meg-esmeri, mindaz- 
altal azt az ezen Orfzágbaa 
vóltt ConciliumoknakVégezé 
feik és Canonaik által hatá
rozza. A’ Frantzlai Ekklé- 
liának nevezetefebb Privilé
giumai ezek. i.) A’ Király
nak vagyon hatalma, hogy 
Provincialis és JSationalis £k- 
kléfiai Gyúléfeket tartson, 
meilyek más dolgok köztt, 
mellyek az Orfzág meg-ma 
radáfára néznek, az Ekklé- 
fiát illető dolgokat is meg- 
fzokták határozni. *.) A' Pá
pa’ Legatufaj a' latere , kik
nek hatalmokban áü , a’viíz- 
fza-éléfeket meg-jobbítani, és 
a’ magok hivatalokra tarto
zó dolgokat végezni, íbha 
nem befzéllhetnck Frantzia 

Or-
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Orfzágbaft, hanemha a’ Ki
rály parantsolja, vagy enge
di, és valamit tselekefznek, 
azt is mind a’ Király* paran- 
tsolatja vagy engeőelme fze- 
rént tsclekefzik. %.) Az Avig- 
noni Legátusnak a’Páp&ren- 
deléfét &' Király’ Birodalmá
ban fohol nem Izabad véghez
vinni addig, míg arra a’ Ki
rálytól engedelmet nem nyer.
4.) Azoknak a’ Praelatulók- 
nak, kiket a’ Pápa citáltat, 
lem mi fzín alatt nem 1’zabad 
az Orfzágból, a’Király’ enge
detnie nélkül, ki-menni. $.) 
A’ Pápa femmi nevezet alatt, 
mint p. o. .Annata, Deci ma, 
Procuratio , ’s a’ t, femmi ta
xát nem vethet az Ekkléíiai 
jól'/ágokra, a’ Király* paran- 
tsolatia, és a’ Papok’ engedel- 
mek nélkül. 6.) A’ Pápa a’ 
Királyt le nem teheti, fém 
az Ekkléfiából ki nem rekefzt- 
lieti, fém jobbágyait az Ő 
eránta tartozó hüiég alól fel
nem óldozhatja. 7.) A’ Ki
rály’Ti fztvifelöjit fém rekeízt- 
heti-ki az Ekkléfíából- 8.) A’ 
Pápának nints hatalma a’ 
Frantziai Királynak privilé
giumait vísgálni; mert a’ Ki
rály femmi Törvényszék e- 
lótt, a’ magájén kívül, azokat 
meg - mutatni nem tartozik. 
9 ) A’ melly Palatinns Gró
fokat a’Pápa telizett, azokat 
nem esmeri Frantzia. Orfzág 
azoknak lenni; valamint az
okat fém, a’ kiket a* Tsáfzár 
tefzen. 10 ) A’ Pápa nem ad
hat a’ Frantziai Papoknak ar
ra engedelmet, hogy a’ ma
gok Etikléfiai jövedelmeket 
a’ Király’ tö; vénye és az Or-

Εκ
1/.ágnak fzokáfa ellen vala
kinek adhafaák, vagy testál- 
hafaák ; fém az Ekkléfiai jó- 
ízágot bíró Papoknak és Szer
zeteteknek atyjokfíjait meg 
nem tilthatja, nogr Ók az ö 
atyjokfijalknak Jofzágaikba 
ne következzenek, midőn 
ők Szerzeterekké lefznek, 
vagy  ̂ Prófétaiét tettek. 11.) 
A’Pápa fenkinek nem enged
heti, hogy valamelly jófzág- 
gal vagy jövedelemmel bírjon 
a’ Király’ tettízéfe nélkül. 1*.) 
A’ Pápa nem engedheti-meg, 
hogy a’ Papok valamelly 
jófzágot Frantzia Orfzázban 
a’ Király’ engedelme nélkül 
el-adhalsanak. 13,) A’ Király, 
nem átlván ellent a’ Papi 
Rendnek méltófága, az Ek- 
kléfíai Személlyeket, ha vét
keznek , meg büntetheti. 14.) 
Senki fém bírhat Frantzia 
Orfzágban valamelly Ekklé- 
fiai jófzágot, ha tsak nem 
hazai!, vagy hazafínak be- 
nem vétettetett, vagy ha a’ 
Király maga nem adja azt 
neki. 15.) A’ Pápa nints a’ 
Concilium fe le t t .  16.) A’ 
Frantzia Ekkléíia nem vefz- 
be minden különbbfég nél
kül minden Canonokat és 
Decretalis leveleket, hanem 
a’ régi Corpus Canonicurnhoz 
tartja magát, melly épen az, 
a’ mellyet Adrianus r .  Caro
lus Magnusnak a’ VIII. Szá
zadnak vége felé küldött, 
és a* mellyet 860-ban I. Mi
klós P. alatt egyedül tsgk 
magát vettek-be, mint Ekklé- 
fiai Törvényt,a’Frantzia Püs
pökök, és tsak annak be-véte

lére

Ek.

4



72 E a Εκ.
lére tartották magokat köte
leteknek, mint a’ mellyben 
áll a’ Frantzia Ek kié fiának 
fzabadfága. 17.) A’ Pápaíém- 
mi okból nem engedhet-meg 
femmit, melly az Isten’ ’s a’ 
terméfzet’ törvényével* és a’ 
régi Canonokkal ellenkezik, 
lg. )  A ’ Pápa’ rendelései a’ 
Frantz Ekkíéfiát nem köte
lezik, ha azokat a’ Király 
meg-nem eŐsíti. 19.) Ha a* 
Primáfok és Metropolitanu- 
fok a’ Pápára apellálnak: Ö 
Szeotfége köteles a’ dolgot 
Bíztofok által megvisgál- 
tatni abban a’ Dioecefisben, 
melly böl az apellatio efetí, 
so.) Midőn vatamelly Fran
tzia valamelly Ekkiéíiai jö
vedelmet kér : tartozik 0  
Szentrége neki arról a’ maga 
petséte alatt Levelet adni:· 
ha pedig nem ád, l'zabad a* 
kérő í'zeniéUynek a’ Parifi 
Parlamentumhoz folyamodni, 
melly parantsol a’ Püspök
nek , az Inítáló fzeméHynek 
fce-hellyheztetíetéfe felől; és 
e’ Püspöknek azon végzéfe 
olly erós, mintha azt a’ Ro
mai Udvar a’ maga petséte 
alatt tselekedte volna, ex.) 
A’ Pápa’ rendeléfének, melly 
a’ Püspöknek azt parantsoí- 
j a , liogy valamelly Praeben- 
cát adjon valamelly ízemélly- 
nek, lemmi ereje nints. aa.) 
Tsak türedelem fzerént vá
gj on a’ Pápának hatalma, 
V gy Prevent iája., azt a’Be- 
neficiumot valakinek adDi, 
a’ mellyet a’ Püspök még 
fenkinek nem ádott. 23.) A’ 
Pápa valamelly kiaítromnak, 
vagy akarmeíly Ekkiéíiai

Tárfafágnak Elöl járóját, a’ 
aVDioeceíisi Püspök’ hatalma 
alól ki nem veheti, hogy az 
eggyenesén a ’ Szent Széktói 
függjön. Ezeket a’ Privilé
giumokat minden meg-fértés 
nélkül meg-tarja a’ Frantzia 
nemzet; a’ Királyok is, mi
dőn meg- koronáztattalak, 
esküvéfseí kötelezik magokat 
azoknak meg-tartáfokra, és 
óltalmazáfokra. Az esküvés 
formája ez. Promitto vobis & 
per dono, quod unicuique de 
vobis & Eccleßis vobis Com- 
rnijsis , Canonicum privile
gium év* debitam Legem atque 
juftitiam fervabo. Praite des 
Libertez de l' Eglise Galli
cane.

Görög EKKLésrA. A’ Gö
rög Ekkléíiának a’ Romaitól 
való el-fzakadáfának elfő oka 
volt,a’ VI. Században, a’Szent 
Léleknek fzármazáíá felöl 
való vetélkedés ; melly a’ IX. 
Században ismét meg újult, 
(a) Photiust Jerufalemi Pa
triarchat, a’ ki Ignatiust hi
vatalából ki-tétette,, ’s annak 
hellyét el foglalta, Miklós P. 
eggy Romai Conciliumban 
excommunicálta,’s ordinatió- 
ját törvénytelennek ’s erote- 
Iennek ítélte. A’ Görög Tsá 
fzár igen meg indult a’ Pápá 
nakezen tseíekedetén; de az 
magát amaz ellen nagy bá- 
toríaggal oltalmazta. Pho- 
tius Kozönféges Conciliumot 
hívott-öfzve, mellyben a’ Pá-
Í»át excommunicálta, hivatá
sból ki-tette, ’s a’maga vé

gez éfét húfz Püspökökkel és 
más minteggy ezer fze- 
méllyekkel íúbfcribáltatta.

Ez
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Ε ι nagy Szakadást tsinált a’ 
Romai és Conílantinopolifi 
Székek közte. Azonban ógy 
látízott, hogy a’ Tsáfzár’ha
lála, és a’ Photius’ le téteite- 
téJé a’ békefséget újra vifzfza- 
állították. Mert Bafilius Tsá
fzár 869-ben eggy Conciliu- 
mot tartatott Romában,melly 
Adrianus Pápának tettfzéfe 
ízerént efett. De a’Szakadás 
tsak ideig vélt el-fojtva. A’ 
Görög EkkJéfia fok panafzo- 
kát formált a’Romai ellen: ne
vezeteden neheztelte azt, hogy 
magát a’ Romai Pápa’ Con- 
ciiiumának alá vefse; mert 
e’ fzerént a’ Conílantinopolifi 
Ekkiétianak a’ Romaitól kel
lett fiiggeni. Más dolgok is 
adták-elö magokat, a’ mellyek 
miatt Bafilius Tsáfzár a’ Pá
pától égélzen el idegeneden. 
A’ XL Századnak közepén 
Cerularius Conílantinopolifi 
Patriarcha, ellenébe tette ma
gát a’ Romai Ekfcléfiának, az 
Ur’ Vatsorájábanlévö kováfz- 
talan kenyérre, ’s a’ fzorn- 
bati böjtre nézve, 's azt mon
dotta, hogy az a’ Zsidókkal 
tart. Erre meg-felelt IX. Leo
P. a’ Görög Ekkléíiát lök 
tévelygései vádolta, ’s annak 
ellenébe a’ Romai Szék’ ha
talmát tette, a’maga Követei 
által a’ Sz. Sophia templo
mában a’Patriarchat excom- 
municálta; melly leg nagyobb 
alkalmatofságot í'zolgáltatott 
arra a’Szakadásra, a’ mellyet 
attól az időtől fogva meg- 
nem lehetett orvo lölni , ’s 
melly miatt a’Romai és Görög 
Ekkléíia, két különös réfzek- 
re fzakadott. Ez időtől

E

fogva kezdett a’ Görög Ek- 
kléfia, ’s azzal eggy ütt a’ Con- 
ftantinopolifi Patriárchafág, 
nevekedni; mert a’ Napke
leti Tsáfzárok a’ több Pa- 
triarchafágokat meg kifsebbí- 
tették, hogy a’ Conftantiao- 
poliíit fei-magafztalhafsák. 
A’ Görög Eggy házi Ize- 
mélíyek közit vágynak né- 
melly jelek és titulufok, 
mellyek által mind e’ mai 
napig meg - különbböztetik 
magokat. A’ régi virágzó 
Görög EkkléfiánaK, ma a’ 
Török járom alatt árnyékát 
is alig lehet látni, (b) Lát
tam (úgymond Ricaut) ollyan 
templomokat, mellyek bar
langokhoz voltak naíönlób
bak , mint Isteni tifzteíetre 
rendeltettetett hellyhez, ’s 
mcllyeknek tetejek a’ föld 
felett alig látfzott-ki. Azért 
fzokták azokat olly alatso 
nyan építeni, hogy a’ Ma- 
hurnmedanufok ne gyanakod
janak , mintha az ő tem- 

lomaikhoz a’ Kerefztyének 
afonlókat akarnának építe

ni. (c) Caucus, eggy Vene- 
tíai fö nemes, és Corfui Er. 
lek, abban a’ munkájában 
mellyet XIII. Gergely Pápá
nak ajánlott, a’ Görögöknek 
tévclygéfekról, azoknak tu
domány okát ezen következő 
pontokba foglalta, (d) 1.) 
Azokat, kik a’ Romai Ek- 
kléfiából az Ő Ekkléfiájokba 
mennek, meg-kérefztelik, a.) 
A’ magok gyermekeiket, h á 
rom, négy, öt, hat, tíz, főt 
fokízor tizen-nyóltz efztendős 
korokig is meg-nem kerefz- 
telik, 3.) A’Bérmálást, és az 
s Utói-
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Utólfó kenetet nem tartják 
Saeramentomnak. 4.) Tagad
ják a’ Purgatoriumot, noha 
az halottakért könyörögnek 
j.) Nem esmerik a’ Ptomai 
Pápának elfőfégét. 6.) Ta-
fadják, hogy a* Romai Ek- 

léíia igaz Catholica Ekklé- 
Jia vólna, ’i  annál a’ mago
két nagyobbra betsülik: a’ 
Pápát, és minden Romai Pa
pokat, mint Eretnekeket és 
Schismaticufokat, az Ekklé- 
fiából ki-átkozzák. 7.) Ta
gadják a’ Sz. Léleknek az 
Atyától és Fifitól való fzár- 
mazáfát. «-) A’ kováfztalaa 
kenyérből kéfzűltt, ’s a’ Coq- 
ciliumnak végezéfei ízerént, 
a ’ Catholicus Pap által meg- 
fzenteltettetett Ostyát nem 
imádják; a’ melly óltáron va- 
lameiiy Catholicus Pap Mifét 
olvalóit , azt meg - mol'aák: 
a’ magok őltárokon nem en-
Sedik, hogy valamelly Ca- 

lolicus Pap Mifét fzoígál- 
taÍ3on, mert azt mondják, 
hogy attóla kováfzos kenye
ret nem kell külön fzakafz- 
tani. f.) Azt mondják,hogy az 
a’ fzokott formula, melly ben 
áll a’Catholicufokaál a’Confe- 
cratio, nem elég a’ kenyér
nek és bornak a’ Chriftus’ 
testévé és vérévé való által- 
változtatáfára , hanemha 
némeily könyörgéfek, és az 
Atyáknál fzokárban vóltt bi
zonyos áldátoknak formáji 
járulnak ahoz. xo.) Azt tart
ják, hogy az Ür’ Vatsoráját 
két fzín alatt kell adni, még 
pedig azoknak a’ kisdedek
nek is, a’ kik azt más ele
delektől nem tudják meg-kü-

lönbböztetni; mert ez Isten’ 
rendeléfe. Azért is mindjárt 
ki-ízolgáltatják az Úr’ Vatso
ráját a’ kisdedeknek , mi- 
hellyt azokat meg kerefztelik. 
ix.) Azt tanítják, hogy a’ 
Népnek az Úr’ Vatsoraját két 
fzín alatt kell venni, még 
pedig Isten’ parantsolatja fze- 
rént. ia.) Nem kell ícnkit, 
a’ ki az annus cUfcretionist 
elérte, kénfzeríteni az Hús
véti Ür’ Vatsorájával való 
élésre, hanem kinek kinek 
maga lelke-esméretére kell 
bízni, mikor éljen azzal. 13 ) 
Az Úri Szent Vatsórának Sa- 
cramenloma eránt, midőn a’ 
magok Papjaik fzolgáitatják 
is azt ki, femmi Isteni tiiz- 
teletet nem mutatnak , gyer
tyákat nem gyúlytanak; mi
kor azt a’ betegekhez vi- 
í’zik, eggy kis tarifznyában, 
vagy iskátulában tártját , 
’s minden Ceremónia nélkül 
a’ falra fel függefztik, hol a’ 
képek előtt lámpátokat éget
nek. 14.) Azt hifzik, hogy 
az ollvan ostyáknak, mellye- 
ket Nagy Tsötörtökön fzeu- 
telnek-meg, különös erejek 
vagyon. 15.) Az Házafságot 
ollyan Saeramentomnak tart
ják, mdíyet el lehet bon
tani. 16.) A’ negyedfzeri há
zafságot kárhoztatják. 17.) 
Szűz Máriának, az Apofto- 
loknak, és más Szenteknek 
Innepeket, nem ülik - meg. 
A’ faragott és mettízett ké- 

eket nem fzenyvedik; no- 
a festetteket ta r ta n a k .

18.) A’ Romai Efekléíiában 
való Canon Miffast, tévely- 
géisel telly esnek tartják. 19.)

Ta-
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Tagadják az uforát halálos 
Téteknek lenni. 20.) Meg-ve
tik a’ Subdiaconufi Rendet. 
•  i.) Meg vetik azokat a’ Con- 
ciliumokat, mellyeket az ha
todik után a’ Pápák tartot
tak. as ) Tagadják a’ fülbe 
való Gyónásnak Istentől lett 
ízereztettetéfét, hanem azt 
mondják, hogy az teak az 
Ekkléíiának rendeletén függ. 
aj.) Azt mondják hogy a' 
Gyónás kinek kinek ízabad 
tcttfzéfén áll; azért is nem 
köteleznek í'enkit a’ minden 
eiztendei Gyónásra, lém len
kit azért meg-netn büntetnek, 
ha azt el mulatják. *4.) Nem 
hiízik Isten’ parantsolatjának 
lenni, a’ Gyónásban minden 
bűnt nevezetefen elő - izám- 
lálni, vagy a’ bűnnek min
den környül álláíif ki-befzéU- 
ni. a j.) Az Ür’ Vatsoráját ki- 
(zolgáltatják mind az egéfz- 
Íegeíeknek, mind a’ betegek
nek , ha ízintén Gyóntató 
Atyákhoz nem folyamodnak 
is; mert tsak az élő hitet 
tartják illendő kéfzilletnek az 
Ür* Vatsorájával való idves- 
íéges élésre. c6.) Nem tart
ják - meg a* Karátson előtt 
való Vigíliát, a’ Szűz Má
ria* és Apoftolok’ Innepeket, 
íém azokat a’ böjtöket, 
mellyeket kellene tartani a’ 
Böjti elfő vafárnapot követő 
fzeredán , pénteken, fzom- 
bston; Pünköslkor, Sep- 
tembernek I4. és December
nek ig. napján, főt inkább 
ezeken a’ napokon több hőst 
eiznek mint máskor, tsak 
azért, hogy annál inkább ki- 
mutaísák, mennyire utálják,

a* Romai Ekkléfiának fzo- 
káfait : tiltják a’ fzombatí 
böjtöt, ki-vévén a’ Húsvét 
előtt valót. 47.) Nem eízik- 
meg a* fúlva haltt állatot, 
lém az Ó Teftamentomi tilal
mas eledeleket, ae.) Tagad
ják, hogy a’ nőtelen fzemelly- 
nek paráználkodáfa halálos 
büa vólna. 49.) Azt mond
ják, hogy ízabad az elienfé- 
get meg-tsalni, az ellen tör- 
vénytelenl'éget tselekedni, *s 
azt el nyomni. 30.) Nem fzük- 
fég az idvefségre, hogy va
laki az ellopott jólzágot, 
vagy a’ mit hamifan kere- 
fett, azt vifzfza - adja. 31.) 
Azoknak, kik Papokká let
tek, Ízabad ismét Világi em
berekké lenni, és hogy a’ 
Papoknak , minekelötte Pa-
Eokfcá lettek, ízabad meg- 

ázaiödni. L. Conßantinopo- 
liß Ekkléfia.
\ (a) Fleurj  et Maimbourg 

Eccles. Hitt. ( b ) F. Simons 
Crit. Hitt. of the Levante, (c) 
Pres. State o f the Gr. Ch. (d) 
Apud F. Simon. 1. c.

R o m a i  ΕκκχέδΤΑ. Ezen 
nevezet jelenti eiöfzör azt az 
Ekkleíiat, mellyet Sz. Péter 
Romában fundált. A’ Romai 
Catholicufok, meg - eggyező 
értelemmel, Sz. Pétert tartják 
a’ Romái Ekkléíia’ fundáló- 
jának; noha némelly Pro te 
ftanfok kétí'égbe hozzak, vólt- 
é valaha, vagy nem? β ζ . Pé
ter Romában. A’ kik azt ta
gadják , velekedéfeket onnan 
próbálják, mert fém Sz. Lu- 
káts, fém Sz. Pál ezen neve
zetes dologról nem emlékez
nek. Ha pedig Sz. Péter Ro

EK.
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mában lett volna, és ott az 
Evangyéliomot predikátlta 
vólna, azt mind az. Lukáts, 
mind Sz. Pál fel - Jegyzettéit 
vólna. Ezen állítáfokat pedig 
az Apoftoli TselekedetekrŐl 
írtt könyböl ki-tsínáltt Chro- 
nologiából, vagy idő-fzám- 
lálásból, és Sz. reternek első 
Leveléből akáriák bizonyí
tani , az honnak azt hozzák- 
k i, hogy Sz. Péter a’ maga 
Apostoli hivatalát Aíiában 
folytatta, és Babylonban 
halt meg.

Ezekre ellenben azok, kik 
Sz. Péternek Romában való 
létét állítják, azt felelik. On
nan hogy Lukáts nem említi 
azt, hogy Péter Romában 
vólt, nem következik, hogy 
δ ott nem lett vólna. Mert 
Lukáts Pálnak fém Arabi ai 
utáról, fém Damafcusba és 
Jerufaiembe való vifzfza-me
neteléről nem emlékezik. A’ 
Chronologiából vagy idő- 
Lámlálásból vett ellen-vetés
re pedig, úgy felelnek-meg, 
hogy a’ Chronologiát más
képen tsinálják, ’s megmu
tatják , hogy ez az Ő Cliro- 
nologiájok, nem pedig az el
lenkezőké eggyez meg a’ leg- 
jobb Kistoricufokkal és Chro- 
nologufokkal, mind pedig az 
Apostoli Tselekedetekkel, ’s 
a’ Sz. Péter’ és Pái’Leveleik
kel. A’ felelet röviden ide 
megyen-ki. A’ Christusnak 
harmintz-ötödik efztendejé- 
ben, János és Péter Samariá- 
ba mentek, és minekutánna 
ott az Evangyéliomot hirdet
ték, Sz. Péter vifzfza-ment 
Jerufaiembe, hol Sz. Pál a’

maga meg-téréfe után, és így 
a’ Christusnak harmintz - ki- 
lentzedik efztendejében, meg
látogatta ötét. Az Ekkléftá- 
nak a’ maga ellenfégeitöl tsen- 
defsége lévén, Sz. Péter né- 
melly Ekkléftákat, meiiyeket 
az Ö Tanítványt plántálták, 
meglátogatott, ’s el-ment An- 
tiochiába, Napkeletnek anya- 
várofába: és minekutánna 3 
az ott lévő Ekkléfiában, 
mellynek Ö leg-elsö Püspöke 
vólt, némeily rendeiéíeket 
te tt, Judaeába ismét vifzfza- 
ment, hol a’ negyven és negy
ven - eggyedik efztendoben, 
Lydda, Joppe, és Caefarea 
vároíit meg-látogatta. Az
után való eutendóben minek
utánna Corneliust meg-térí- 
tette, Jerufaiembe ment. Ez 
időben mentek Barnabás és 
Pál Antiochiába, hol negy
ven-harmadik efztendöben az 
Evangyéliomot nagy elő-me- 
netelleJ hirdették. Onnan viíz- 
fza mentek ők Jerufaiembe, 
hol akkor Sz. Péter vólt, ’s 
azt az alamisnát, mellyel a’ 
Judaeában lévő Kerefztyének
nek fzámokra gyiilytöttek, 
negyven-negyedik elzteDdÖ- 
ben, magokkal oda el vitték. 
Ez alatt Herodes Agrippa, é- 
pen Éúsvét előtt, meg Ölette 
Sz. Jakab Apostolt, a’ Sz. Já
nos’ atyjafiját: azután nem 
íoká Sz. Pétert is tömlötzbe 
vettette, de a’kit abból eggy 
Angyal tsudálatoíán ki - fza- 
bacított. Onnan el - ment Ő 
Aíiliochia felé Kis Afiába, 
hol Cappadociában, Galatiá- 
bati, Fontusban, Bithyniá- 
ban,' új Ekkléíiákat plántált.
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Onnan hajón Koma felé in
dult , az hova a* négy ven-ne
gyedik efztendőnék épen vé
gén, Claudius Tsáízárnak má- 
iodik cfztendejében, el leérke
zett. Itt fok Zfidökat és Po- 
gánvokat meg térített, eggy 
Ekkiéíiát fundált, a’ melly- 
nek ő negyven-ötödik efzten- 
dobén leg első Püspöke lett, 
’s Püspöki hivatalát egéfz a’ 
maga Martyromi haláláig vi
tellé, meíly hatvan - kilen- 
tzedik efztendoben , ’s Nero 
Tsáízárnak pedig tizen har
madik efztendejében efett. 
Ezen fzámlálás fzerént, hu- 
fzon-Öt efztendeig vifelte ö 
a’ Romai Püspökleget; noha 
nem múlatott mindenkor Ro
mában : mert Claudius Tsá- 
fzárnak parantsolatja fzerént, 
a’ ki a’ Zíidókat és Kerefz- 
tyéneket Romából ki-hajtot- 
ta, neki is oda kellett hagyni 
Romát, az hova is Ő, míg 
Sz. Pál ott fogfágban ü lt, 
( meíly ötven kilentzedik efz- 
tendőben efett) vifzíza nem 
ment; és ez oka annak, hogy 
Sz. Pál arról, a’ mi e’ dolog
ra tartozna, femmi emléke
zetet nem tett.

Sz. Péternek azon Levelé
ről, meliyet Ő Babylonból az 
Afiában vólttKerefzty énekhez 
írt, így értenek. Babylonon 
Sz. Peter Romát érti. Eufe- 
bius , Hieronymus, és más ré
gi írók bizonyítják , hogy Sz. 
Péter ezt a’ Levelet Romá
ban írta. Végre, hogy Sz. 
Péter Romában volt legyen, 
azt a’ régi íróknak meg-eggye- 
ző bizonyíágokból mutatják- 
tneg. Nevezeteién elő- hoz- 

»

z ik  Papiást, Sz. János Apó
itól’ tanítványát: Cajust, ki 
Tertullianufsal eggy időben 
élt; * Clemens Alexandrinust, 
Athanaíiust, és fokakat a* 
Görögök közzül: a’ Roma
iak közzűl pedig, Irenaeust, 
Tertullianust, Cyprianust, 
Lactantiust. ’s a’t. ’$ azt mond
ják , hogy ezen dolog felöl 
foha fenki a’ XVI. Századig 
nem kételkedett.

A’ Romai Catholica Ek- 
klélíár.ak közép pontja , Ro
ma; Fejepedig a’ Romai Pá
pa, mint Sz. Péternek Suc- 
cefsora, ’s mint a* kinek mon
dotta a’ Christus : „T e  Pé- 
„ tér vagy, és ezen a’ kö- 
„ fziklán építem-fel az én A- 
„ nyafzenteggyházamat.“ A’ 
Romai Ekkléíiánat Tudomá
nyát leg világofabban elÖ-ad
ja IV. Pius Pápának ama’ ne
vezetes Symboluma. Ennék 
elsőbb tizen két articulufai 
a’ Nicaenumi Conciliumnak 
Symbolumából vétettettek : 
a’ tizen-ket utólfábbakat pe
dig , a’ Romai Ekkléíia adta 
hozzájok, mellyek e’ követ
kezők. 13. articulus. Erőien 
be-vefzem az Apostoli és Ek- 
kléfiai Traditiókat, ennek az 
Ekkléfiának minden más ren
deléseivel eggyütt. 14. A ’ Sz. 
írást épen azon értelemben 
vefzem, a’ mellyben azt az 
Anyafzenteggyház vefzi; mert 
annak hatalmában áll a’ Sz. 
írásnak igaz értelmét meg
határozni, és azt az Atyák
nak meg · eggy ezö értelmek 
fzerént vefzem, íj . Vallom 
és hifzem , hogy hét valóíá- 
gos és tulajdonképen úgy ne

ves-
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veztettetett Sacramentomok 
vágynak, amilyeket a’mi U- 
runk Jefus Christus ízerzett, 
és a’ mellyek, noha nem min- 
denik mindennek, az idves- 
légre fzükfégeíék, úgymint, 
a’ Kerefztfég, a’ Bérmálás, 
az Ür’ vatsorája, a’ Poeni- 
tentzia, az Utolsó Kenet, a ’ 
Papi Rend, az Házafság; 
hogy ezek az idvefségre fzük- 
féges kegyelmeket kozlik, és 
hogy a’ Kerefztféget, Bér
málást , Papi Rendre való fel- 
fzenteltettetést, fzentfég-törés 
nélkül nem lehet azon-eggy 
fzeméllyre nézve máfodlzor 
is ki-fzolgáltatni. Be-vefzem 
azokat a’ ceremóniákat is, 
mellyekkel él a’ Romai Ek- 
kléfia a’ Sacramentomoknak 
ki-fzolgált&táfokban. x6. Be- 
vefzem mind azt, valamit 
a’ Tridentumi Szent Gyűlés 
az Eredet - fzerént való bűn 
és Meg-igazíilás feißl vége
zett. j 7. Vallom, hogy a’ 
Miiében az Istennek elébe, 
az hólttakért és élőkért való- 
iágos és tulajdonképen mon- 
dattatoít engcizteíő áldozat 
mutattattatik be : és hogy az 
Ür’ Vatsorájáaak Szent Sa- 
cramentomában a’ mi Urunk 
Jefus Cliristusnak teste és 
vére, igazán, valófággal, és 
terméfzet - fzerént, leikével 
és Istenségével jelen vagyon; 
és hogy azon Sacramsntom- 
ban, a* kenyérnek egéfz ter
meiket e, a’ Christusnak testé
vé, és a’ bornak egéfz termé
szete, a’ Christusnak vérévé 
változik, n.elly áltai-válio- 
zást vagy állatozást, a’ Ro
mai Ehkléfi a T  amubfcantia-

írdnak nevez. 18. Vallom , 
hogy -az egéfz Christust, és 
a’ Szent Sacramentomot, tsak 
eggy fzín alatt kell venni.
19. Erőién hifzem, hogy va
gyon Purgatorium, és hogy 
az abban lévő lelkek az élő 
hívek által fegíttettetnek. ao. 
Hifzem azt is , hogy a’ Szén 
teket , kik a’ Christufsal 
eggyiitt uralkodnak, tifztelni 
és íegítfégüi kell hívni, és 
hogy ők értünk Isten előtt 
efedeznek, és hogy az Ö e- 
reklyéjik eránt tifzieletet 
tartozunk mutatni, ai. Erő
ien állítom, hogy a’ Chri- 
ftusnak, a’ Bóídogfágos Szűz
nek az Isten’ Anyjának, és 
más Szenteknek képeiket, tar
tani és tifztelni kell. aa. Hi
fzem , hogy a’ Christus adott 
hatalmat az Ekkléfiának a’ 
Bűn boteátásra, mellyliyel 
való élés a’ Kerefztyén nép
nek igen idvefséges. a3· Meg- 
esmerem, hogy a’ Romai 
Catholica és Apostolica A- 
nyaizentegyház, minden Ek- 
kléliáknalc anyjok és paran- 
tsolójok; ígérem és esküfzöm, 
hogy a’ Romai Püspöknek 
Sz. Péter’ Succeílorának, A-
fiostolok’ Fejdelmeknekjés Je- 
ixs Christus’Helly-tartójának, 

valóíággal engedelmeskedem. 
»4. Be-vefzem ésvallom mind
azokat a’ dolgokat, mellye- 
ket a’ Szent Canonok , kö- 
zönféges Ekkléíiai Gyüléfek, 
kivált - képen pedig a’ Tri
dentumi Szent Synodus.mon- 
dottak, végeztek, ’a hirdet
tek. Ellenben mind azt, a’ 
mi azokkal ellenkezik , mind 
tfzt, a’ mit az ;Ekkléfia mint 

eret-
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eretnekféget kárhoztat, meg 
vét ás átkoz, én is kárhoz
tatom , meg - vetem, és át
kozom.

EKKLéSIAI ÁLLAPAT. Az 
Ekkléíiai állapotnak termé- 
fzetét leg jobban meg lehet 
érteni a’ regi Ekkléíiájéból. a) 
Az Ekkléfia, a’ mennyiben az 
Tárfafág,különbbözŐ rendek
ből áll. Eufebius hármat 
ízámlál. Hegumenő/ , Fijioj\ 
Catechumeno/. Igazgatók, Hí
vők , Catechumenufok. Ori- 
genes ötöt fzámlal : de az
után az Eggyházi ízaméllye- 
ket három rendre ofztja, 
hogy a’ fzám ki-teljes.' Mind 
a’ két fel-ofztásnak módja 
azon - eggy. A’ Hegumenojy 
vagy Igazgatókon, kell érteni 
a’ Püspököket, Papokat, és 
Diaconufokat: a’ Piftoj, vagy 
Hívőkön, a’meg-kereíztelkedt* 
tekét; a’ Catechumenuíokon, 
a’ Kerefztfégre menendőket. 
A* Hívők tokélletes , de a’ 
Catechumenufok sem tökél- 
letcs Kerefztyének váltak. 
Az ellök, kik már meg-ke- 
refztelkedtek , élhettek az 
Ür’ Vatsorájával, az Ekklé- 
íiának minden könyörgéfein 
jelen lehettek , a’ Vallásnak 
minden titkairól való beszé
deket hallgathatták, különö
sen pedig a* Mi Atyánkat el
mondani tsak az híveknek 
vólt fzabad; a’ mellyért is 
azt Euche Pifton, Hívek’ Kö- 
íiyörgéfekaek nevezték Mind 
ezekből ki-vóltak zárva a’ 
Catechumenufok L. Catechu
menufok.

Már a’ régi Ekkléiiában 
meg-vólt a’ Laicujok és a’

Cleric ufók k ci ztt való különb b· 
fég; noha Rigaltius, Salma- 
íius, és Seldenus azt állítják, 
hogy azt az III. Században, 
mikor Cyprianus és Tértül- 
lianu* eltek, a’ Papok’ kevély- 
íégek találta. L. Clericufok.

A’ Kereíztyén Ekkléfiának 
Eggyházi (zeméllyei, külcnb- 
biiző alfóbb és felfőbb rend
ből állanak. A’ felfőbb Rend
ből valók a’ Püspökök, Fres- 
byterek , Diaconufok. . üé- 
mellyek azt mondják, hogy 
a’ Püspökök és Presbyterek 
közit Ifemmi különbb leg nem 
volt régen; ’s ezen értelem 
fzűlte a’ Proteftans Ekklé- 
fiákbana’ Presbyterianismtist. 
De ezt az értelmet a’ Régi- 
fég meg-tzáfolia. L. Presby
ter. EpiJ’capus, Diaconus. Pres- 
byterianufok.

A’ Püspökök köztt ez a? 
különbbfég vólt. Vóltak i.) 
Prímátok, és Metropoliták. 
a.) Patriarchák, és Ér fékek. 
3 ) Dícecefanus Püspökök. 4 ) 
Chor-Epifcojtufok, vagy Suf- 
fraganeus Püspökök. L. Ar- 
chi-Epifpopus. Chor- Episco
pus , Dicecejis , Patriarchy 
Primas.

Máfodik rendbeliek vóltak 
a’ Presbyterek, a’ felfóbb
Eggyházi fzeméllvek köztt, 
’s vigyáztak a’ Dicecefisnek 
bizonyos réfzeire. L. Pres
byter.

Harmadik rendbeliek vól
tak a’ Diaconufok, a’ félföbb 
Eggyházi rendben: ezek a3 
Püspököknek és Presbyte- 
reknek fegítöjik vóltak , kik 
az Ür’ Vatsorájának ki - Izol- 
gáltatá&kor, és más dolgok-
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ban, ΰ mellettek voltak. Vol
tak Diaconifsa Afzfzonyok is, 
kik az Afztzönyok körül fzol- 
gáltak. A’ Diaconuíok köz- 
ziíl válafztották az Archi 
Diacon üst, a’ ki a’ Diaconu- 
foknak és alfóbb Eggyházi 
fzeméllyeknek ElÖl-járójok 
vólt. L. jirchi - Diaconus. 
Diaconus. Diaconifsa.

Az alfóbb rendá Eggyházi 
Személlyeknek tagjaik ezek 
vóltak i. a* Subdiaconufok, 
a. az Acoluthufok. 3. azEx- 
orciílák 4. a’Lectorok. 5. a’ 
Cuftofok. 6. a’ Cantorok. 7. 
a’ Copiaták, vagy Fofsariu- 
fok. 8. a’ Parabolanufok. 9. 
a’ Catecheták 10. a’ Syndi- 
cul’ok, vagy Ecclefiecdicufok, 
vagy Defenforok, 11. azOe- 
conomufok. L. mindmik ylv- 
ticuluft.

Mind ezek az ö hivatalok
ra közönfégefen ordináltat- 
tattak, ’s bizonyos fzabad- 
fággal, privilégiummal, jö
vedelemmel bírtak. Ezen 
Hierarchia, vagy Papi Rend 
alatt, az Isteni tífztelet és Ek- 
kléfiai Fenyíték a’ régi Ek- 
kléíiában jól folytak, a’ mint 
Sz. Pál parantsolta: „ Min- 
„ denek ékefen és fzép rend- 
„ del legyenek. “

Valamint pedig eggy Tár- 
faiág is törvény nelaül fel
nem állhat: úgy az Ekklé- 
íiának is voltak mind Ekklé- 
lia i, mind világi törvényei. 
A z  Ekkléíiai törvények az
okból a’ rendeléfekfcől állot
tak , mellyeket vagy miade- 
üik Püspök, a’maga Dioece- 
iifében, vagy a’ Provinciá
lis Synodufok, a’ Provinciá

ban lévő Diocefifeknek, vagy 
a’ Közönféges Conciliumok, 
az egéfz Kerefztyén Ekklé- 
fia’ fzámára tsináitak. A’ vi 
Iáéi törvények pedig azok 
voltak, meliyeket a’ Tsáizá- 
rok különbböző időkben ad
tak, mellyek által az Ekklé- 
fia’hatalmát vagy meg hatá
rozták, vagy annak új pri
vilégiumokat adtak, vagy' a’ 
régieket meg erősítették. A’ 
ki ezen törvényeket meg- 
rontotta, azt mind azEkklé- 
iia, mind a* világi Törvény- 
fzék meg-büntette. Az Ek- 
kléfiai büntetés vólt a’ Sus- 
penfio, vagy hivataltól való 
meg-fofztattatás: a’ Depriva- 
tio , a’ Rendet illető jufiól és 
fzabadfágtól való meg-fofz- 
tattatás. A’ Laicufok’ bűn- 
tetéfek vólt az Excommuni
catio, vagy az iEkkiéliából 
való ki-rekefztettetés, és a’ 
közönféges Poenitentia. L. 
xibfolutio, Deprivatio. Ek- 
klcjiai Fenyíték. Excommuni
catio. Poenitentes.

Bingh. 1. 1. c. 3. 4. Eus.Dcm. 
Ev. 1. 7. c. s. Őrig. Hóm. j. 
in Ezech.

E&KLésiAI FBNYÍTéK. 
Minthogy a’ Rerefztyén Ek- 
kléfia eggy ollyan fzemélly- 
ekböl álló lelki Tárfafág, kik 
a’ Jefus Christus’ tudománya 
fzcrént élnek, és a’ kiknek 
lelki ’s Ekkléíiai törvényeik 
vagyának: azért az Ekkléíiai 
Fenyíték abban á ll, hogy az 
Ekkléfiának tagjai azokat a’ 
törvényeket meg-tartsák; a’ 
kik pedig azokat által-hág
ják, azok mes büntettettes- 
lének. Ezen Ekkléíiai fenyí

ték-
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téknek valófágos termete stet 
pedig a’ Kereteidén Ekklé- 
íiának áliapatjábol lehet meg- 
taaúlni. Soha a’ régi Ek- 
kléíia a’ fenyíték alá íenkit 
nem vetett, hanem tsak az 
ollyan fzeméllyeket, a’ k-ik 
magokat az Ekkléfia’ tagjai
nak vallották lenni; azok 
ellen is tsak úgy gyakarlotta 
az Ekkléíiai Fenyítéket, hogy 
azokat, ha vétkeztek , az 
Ekkléíiai kiilfiő privilégiu
moktól meg fofztotta, p. o. 
a’ közönféges könyörgéíck- 
tól, az Úr’Vatsorájával való 
éléstói, és az Isteni tisz
teletnek más réfzeitdl el-til- 
totta. Ez a’ hatalom tsak 
lelki vólt, vagy a* mint Cy
prianus nevezi, lelki fegy
ver, melly a’ lelket és nem 
a* testet illette. Meg - efett 
ugyan néha, hogy az Ekklé- 
fia világi hatalomhoz folya
modott fegítí'égért, még a’ 
Pogány Tsáfzárok alatt is : 
mellyet gyakrabban tseleke- 
dett midőn Kerefztyén Tsá
fzárok uralkodtak. De az 
Ekkléíia ■ foha nem kívánta, 
hogy valaki valämelly té
velygőiért, vagy az Ekklé- 
fiát illető valamelly vétekért, 
keményebben büntettetteísék, 
hanem tsak pénzre, jófzágá- 
t61 való meg fotetattatásra, 
’s fzámkivetésre. Auguftinus 
azt mondja, „hogy az Ek- 
kléíiának eggy igaz tagja fern 
kívánta azt, hogy az Eret
nekek halálig iildÖz;ettefse- 
nek. Elégnek tartotta, hogy 
kifsebb és lágyabb bün- 
tetélsel téríttettefsenek és 
jobbíttattafsanak - meg azok.

8 1

Senkit is a’ régi Ekkléfia a’ 
maga terméfzetí és polgá
ri jufától meg - nem fofz- 
tott.' Az Úr a’ maga házán, 
az Atya a* maga gyerme
kein való hatalmát, fém a’ 
tifzt-vifelök a’ magok hiva
talokat el nem vetetették, 
mikor az Ekkléíiábói ki - re* 
ketetettettek , hanem mint
hogy az Ekkléíiai fenyíték
nek fundamentoma tsupán 
tsak a’ lelki hatalom vólt, 
azért is az tsak arra való 
vólt, hogy az altai az em
bert bűnére emlékeztessék, 
’s az Ekkléfia’ táriáíágából 
ki - rekefzfzék. L. Excom
municatio. Az Ekkléfiai fenyí
téket azok ellen gyakorolta 
az Ekkléfia, kik a’ meg-ke- 
refztelkedés után nagy és bot- 
ránkoztató bűnökbe estek, 
akar férj fijak,akarateízony ok, 
akar Papok, akar világiak, 
akar gazdagok , akar ízegé- 
nyek, akar Fejedelmek, akar 
jobbágyok lettének légyen 
azok. Sok példák mutatják, 
hogy a’ Fejedelmek és tifzt- 
vifelő Fö ízeméllyek is alá 
vettettettek az Ekkléíiai fe
nyítéknek. Chryíbftomus em
líti, hogy Babylas eggyRo* 
mai Tsáteárt eggy kegyetlen 
gyilkofságáért az Ekkléfiából 
ki;zárt: nafoníóképen tsele- 
kedett Maximufsal, a’ ki Gra- 
tiauust meg ölte: nem kü
lönbben ugyan Ambrofiüs, 
Theodofius Tsáteárt , noha 
alázatofan efedezett is , a* 
templomba be nem botsá- 
tóttá, minthogy ö Thefsa- 
lonicában hét ezer embere
ket meg-öletvéu, az ártat* 

iauo-
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Janókat a’ bűnötöktől meg- 
nem különbböztette. L. Ana
thema. Thegradalio. Su/'pen- 
fio. Ekkléfiai úílapat. Bingh. 
Or. Ec. Ϊ. 16. c. a. 3.

E K K L é S t A I  J Ö V E D E L E M .  
A’ föld’ gyümöltsének az a’ 
réfze, melly az Eggyházi- 

• fzemellyeknek fzámokraren- 
deltettetett. Sok - féle jöve
delmeik voltak a’ régi Ek- 
kléfiában a’ Papoknak, (a) 
Illyenek voltak, i.) Az ön
ként való Oblatiók,vagy aján
dékok, mellyeket a’ nép adott. 
Ezek két-félék voltak , úgy
mint, minden napi, és heti 
oblatiók, mellyeket az oltár
ra tettek; holnapi oblatiók, 
mellyeket a’ kints-tartó lá
dába tettek. Az elfő rend
beli oblatiókat adták a’gaz
dagok, midőn az Ür’ Vatso- 
rájával akartak élni; és azok 
nem tsak kenyérből és bor
ból állottak, mellyböl fzok- 
ták ki venni a’ Communió- 
nak ki-fzolgáltatáfára való 
rélzt is : hanem más fziikfé- 
ges dolgokat is ajándé
koztak , nevezetefen pénzt, 
az Ekkléfiának és a’ fze- 
gényeknek fziikfégekre. (b) 
A z  holnapi oblatiókat,' mint 
Izabad akarat fzerént való 
ajándékot, az Ekkléfiának 
kinls-tsrtó ládájába tették, 
minden holnapban eggyfzer 
az Ekkléfiai ízeméllyek köztt 
ki-olztották , kiket Cypria
nus Sportuiantes fratres, vagy 
oily atioknak nevez, kik az 
ofztásbóivalamelly réfzt vet
tek. (c) Az Ekkléfiai jöve
delemnek málodik neme volt 
az , a’ mi az Ekkléfiának tu

lajdon jófzágából be-ment. 
Az illyen jövedelem eleinte 
igen kitfiny vólt , minthogy 
az Ekkléíia az három elfőbb 
Századokban fzüntelen ül- 
döztettetett. A’ Romai Ek- 
kléíiának foká femmi fekvő 
jófzága nem vélt, hanem mi- 
heliyt valaki jófzágot aján
dékozott , azt az Ekkíéfia 
mindjárt el·adta , az árrát 
három réfzre olztotta; eggyik 
réíze vólt az Ekkléíiáje, a’ 
máfodik a’ Püspöké, az har
madik a’ Papoké. De ez tsak 
Romában volt így. Mert más 
Ekkléfiáknak voltak házaik 
’s majoríágaik, még az üldö
zésnek idején is : a’ mint ez 
Eufebiusnak fok bizony/ágai
ból msg-tettfzik , mellyek- 
ben említ házakat, kerteket, 
fzántó-főldekét, és más jó- 
fzágokat, ’s azoknak el pufz- 
títtnttatáíbkat. Midőn Con- 
ítantinus a’maga Székét meg
erősítette, akkor kezdette Ő, 
és más kegyes jól - tevők az 
Ekkléfiát gazdag jövedel
mekkel meg ajándékozni, (d) 
Az harmadik neme az Ek
kléfiai jövedelemnek vólt a’ 
Tsáfzári Kints tárházból. — 
Conflantinus azt parautsolta, 
hogy a’ Fejedelmek azon 
gabonából, mellyet minden 
város eíztendönként tartozik 
fizetni, bizonyos réfzt az Ek- 
kléíia’fzámáraadjanak.Meliy- 
et meg-is tselekedlek a’ Tsá- 
fzárok, Julianus Tsáfzár’ide
jéig, a’ ki ezt a’ rendelést 
el rontotta. De ezt Jov a- 
nus némelly réfzben ismét 
hellyre-állította; noha ö a’ 
jövedelemnek tsak harmad 

réfzét



Εκ.
réfz^t adta az Kkkléíiának, 
minthogy akkor a’ nagy 
SzükSég miatt kevés gabona 
ment-be. (e) Negyedik jöve
delme az Ekkléiiának onnan 
volt, hogy a’ Conítantinus 
Tsáfzár’parantsolatja Szerént, 
azoknak a’ Martyroknak jó- 
fzágaik, kik maradék nélkül 
haltak-meg, az é az Ekklé- 
íiájé lettek, a’ mellyben ok 
éltek, (f) Otödfzör, az ollyan 
Papoknak jószágaik is , kik 
maradék nélkül múltak-ki, 
az Ifjabb Theodofius’és III. 
Valentinianus Tsafzárck’ pa- 
rantsolatjok fzerént, az Ek- 
kléíiájé lettek, (g) A’ Pogány 
templomok, és azokhoz tar
tozó jófzágok is, az Ekklé- 
íiánakajándékoztattattak. (h) 
így ajándékozta Conítanti- 
nus az Alexandriai Ekkléüá- 
nak, az ott levő Nap’ templo
mát. TheodoSms’ idejében, a’ 
Pogány Isteneknek álló értz 
képeiket öSzve - olvasztották, 
’s azokat a’ Szegények’ Szá
mokra adták , hogy az Iste
nek (a’ mint Szoktak fzóllani) 
fegélljék a’ Szegényeket. He
tedszer. Honorius rendelte, 
hogy az Eretnek Ekkléíiák- 
nak jófzágaík, a’ Catholica 
Kkkleíiájé legyenek. (i) Nyól- 
tzadSzor. A’ Papoknak és Ba
rátoknak Világi jóSzágaik, 
kik a’ magok Ekkléfiájokat 
vagy klaíiromokat oda hagy
ták , és Világi emberekké 
lettek , az-é az KkkléSiájé 
vagy klaítromé lettek , a’ 
mellyekben ok az előtt lak
tak. Végre a’ dézma és a’ 
Zsenge is az EkkléSiai jöve
delmekhez tartozott. L. De
cimae. F

Εκ.
Ezek Szabados jövedelmek 

vóltak, mellyeket lehetett 
jobb rendbe venni és Szapo
rítani: de vóltak tilalmas jö
vedelmek is. Nevezetesen az 
Auguftinus’ idejében, az Afri* 
cai Ekkléfiákban törvény 
volt, hogy az Ekkléfia Sem
mi jóSzágot magájénak ne tu
lajdonítana, ha a ’miattvala- 
melly ember kárt vallana. p.
o. Ha az atya a’ maga gyer
mekeit jószágából ki tagadta, 
’s az Ekkléíiát akarta örö
kösének hagyni. Nem Szabad 
volt Senkitől Semmit kérni a’ 
Sacramcntomnak ki Szolgál
tatóidért. De Szabad volt 
kinek kinek ajándékot adni, 
ha tehetsége ’s kedve hozta 
magával, (k) A’ mi a’ jöve
delemmel való elést, és an- 
nak ki-oSztáSát illeti, azt 
mindenik Diceceíis a’ maga 
Püspökére bízta, a’ ki azt a’ 
Presbytereknek akaratjok 
Szerént, az Kkkléíiáknak Szük- 
iégekhez-k épest ki oSztotta, 
arról a’ Provincialis Syno- 
dusban Számot adott; melly 
végre minden Püspök tartott 
eggy Ekktéíiai Oeconomust, 
vagy gazdát, k-ít a’ Papok 
választottak. (1)

A’jövedelem hólnapi, vagy 
eSztendei réSzekre volt fel- 
oSztva , a’ mint jobbnak lát
szott. A* Napnyúgoti Ekklé- 
íiában három vagy négy réSz- 
re vólt azt Szokás oSztani ; 
mellynek eggv réSze a’ Püs
pöké, a’ maiik a’ több Pa
poké, az harmadik a’ Szegé
nyeké , a’ negyedik az Ek- 
kléiiai épületekre és más Szük
ségekre való vólt Némelly 
a Ek-

«3



Μ Εκ.
Ekkléfiákban az illyen pfz- 
tály nem volt fzokásban, 
hanem a’ Püspökök a’ több 
Papokkal eggy házban lak
tak, ’s eggy ai'ztalon éltek. De 
ez az Ekkléfiáknak fzabad 
akaratoktól függött. Augu- 
fiinus, és az ö vele lakó Pa
pok, ennek eggy nevezetes 
példája, (m)

így éltek a’ Papok a’ jö
vedelemből a’ nagy Ekklé
fiákban mind addig, míg a’ 
Faroe hialis Ekkléfiák funda- 
tiókat nyertek, melly nem 
mindenütt azon eggy időben 
és módon lett. Az illy fun- 
datióknak eredetek onnan 
vette magát, hogy azok , a’ 
kik á’ magok költfégeken 
templomot építtettek, a*tem-
Ϊ lomhoz jóízágot is ajándé: 

óztak : onnan fzármazott a’ 
Jus Patronatus. Ez *’ fzokás 
kezdődött $oo. efztendőben 
Juftinianus Tsáfzár alatt, (n) 

A’ melly jófzágot eggyfzer 
valaki az Ekkléfiának aján
dékozott, azt úgy nézték, 
mint Istenét, és azt el idege
níteni az Ekkiéfiától nem vélt 
fzabad, hanem tsak a’ rend
kívül való epetekben: p. o. 
a’ raboknak váltíágokra, a’ 
fzükíeg’ idején a’ fzegények’ 
tápláláíokra; de iilyenkor a’ 
templomnak fzent edényeit 
is el-fzokták adni. így ol- 
vafztatta-el Ambroíius a’ 
Maylandi Ekkléfiának Ür'Afz- 
talához tartozó tányérát, 
hogy annak árrán némelly 
rabokat váltana-ki. így tse- 
lekedett Augufiinus, Cyril
lus, és mólok. De hogy va
lami tsalárdfág a’ dologban

ne esne: ezt a’ Püspök min
denkor a’ Papoknak akarat- 
jókból , a’ Metropolitanusnak, 
vagy eggynéhány Provincia
lis Püspököknek meg eggye- 
zéfekböl tselekedte. (o)

(a) Bingh. Or. Ec. 1. 4. c. j. 
(b) Can. Ap. c. 3· 4· S· (c) 
Cjpr. Ep, 34. (d) Theod. Le
ctor. Couectan. I. a. Vit. Con
fiant. 1. a. c. 37. 39. (e) Eus. 
1. 10. c. 6. Sozom. 1. $. c. 5. (f) 
Eus. vit. Confiant. I. a. c. 36. 
(g) Cod. Theod. 1. j. tit. 3. (h) 
Sozom. 1. j. c. 7. Socrat. 1. j. 
c. r6. ( i )  Cod. Theod. 1. 16. 
c. j. (k) Pofsid. Vita. Auguft. 
c. 34. Gelas ep. 1. Naz. Or. 
40. (1) Bingh. c. 6. Cone. A n
tioch. c. s$. Conc. Chalced. 
c. *5. (m) Auguft. Serm. 50. 
(n) Juftin.Nov. 57. (o) Ambr. 
de off. 1. a. c. sg.

E l a g a b a l u s . Eggy Isten 
a’ régi Syrufoknál Apameá- 
ban es Emefsában. A’ Gö
rögök és Romaiak Elazaba- 
lusnak nevezték. Ezen értet
ték a’ napot, a’ mint Dió, 
és Herodianus meg-jegyzik, 
így vagyon ez a’ név, né
melly Márványokon is. Sol 
Elagabalus, vagy Alagabalus. 
és eggy régi pénzen. Sacer
dos foils Dei Elagabali. Sok
képen értenek ezen névnek 
eredetéről. Leg-hihetöbb vé
lekedés az , hogy Elagabalus 
Syriai nyelven «nnyit tefzen, 
mint Deus montis, hegynek 
Istene; mellyért is ennek az 
Istennek tzímere eggy hegy 
formájú rakás kö volt. (a) 
Ezen Istentől vette Antoni
nus Varus a’ maga Helioga
balus nevezetét; mert ó az 

előtt
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előtt ennek az Istennek Pap
ja vóit, ö épített ennek Ro
mában leg-elöízör templo
mot, menyben ennek képe 
eggy pyramis , vagy hegye
ién fel - emelkedő rakás kő 
vólt. (b)

(a) Fofs. de Idol. 1. e. c. $.
(b) Lamprid. Vit. Heliog.

E l a p h o b o l ia . D iána’ in- 
nepe a’ Görögöknél. Ne
vét vette a’ Göröjj; fzótól. 
Elaphos, Szarvas, es Ballo, 
ütöm. Mert Diánát Elapho- 
bolosnak, vagy Szarvas ker- 
getönek hívták: azért azt a’ 
pogátsát is, mellyel ezen az 
ínnepen áldoztak neki, Szar
vas formára tsinálták. Ezen 
ionepnek alkalmatofsága ez 
vólt. A’Phocisbeliek a’Thes- 
faliaiakat eggykor igen meg- 
ízorították ; -és minthogy e* 
zek magokat nem akarták 
amazoknak meg adni, Da]·
Ehantus azt tanatsolta nekik, 

ogy eggy nagy rakást tsi- 
náljanak gyúládhaió maté
riából, arra a’rakásra hány-
Í'ák-fél felefégeiket, gyerme
kiket , és jólzágokat, és ha 

látják, hogy az ellenfég meg
akarja Őket győzni, hogy an
nak iemmi kezébe nejufson, 
a’ rakást gyúlytsák-fel. De 
minthogy ők ezt a’ tanátsot 
az afzlzonyokra nézve nem 
hagy ták-hellyben , eggy gyű
lésben meg jelentették nekik, 
kik ezt mind jónak Ítélték 
lenni; és illy bőlls tanáts 
adásért Dajphantusnak eggy 
koronát rendeltek. E’ meg- 
lévén, a’ Phocisbeliek erő
ien meg támadták a’ Thes- 
laiiaiakat, ’s azokat mejí-

El .

gyŐzték. Ennek a’ történet* 
nek emlékezetére fzentelték 
ezt az innepet.

Athen. Dejpnos. 1. 14. Plu
tarch. de Virt. mulier.

f  ELCESAiTáK, más né
ven Sampfei. Eretnekek a*
III. Században, neveket vet
ték a’ magok fzerzőjöktől El- 
cefai, vagy Elxai, vagy El
eitől. Epiphanius régibbek
nek tartja őket, ’s azt mond
ja , hogy ezek azon hét Se- 
ctákközzül valók, kik a’ Zli- 
dók köztt már a’ Christus e- 
lőttmeg-vóltak, és Jerusalem’ 
el-pufztLiláíáig tartottak. Sca- 
liger az Efsaeufoknak tartja 
ezeket, kikről Jofephus és 
Philo emlékeznek, ("a) Az 
Elcefaiták közép útat tartot
tak a’ Zíidók, Kerefztyének, 
és Pogány ok köztt. EgéfzPa- 
laeítinában el-terjedtek. Tsak 
eggy Istent tifzteítek,’s azt hit* 
tek, hogy leg-nagyobb tif?- 
tefséget akkor tesznek neki,mi
kor gyakran mosdanak. A’ 
Szombatot, a’Környül-metél- 
kedést,más Zfxdó ceremóniák
kal eggyütt, meg tartották: de 
nem áldoztak, iemmi állatot 
meg nem öltek; mert nem hit
ték, hogy valaha a’ Patri- 
archák áldoztak volna, vagy 
a’ Törvény az áldozatot pa* 
rantsolná. A’ Mófes’ ötköny- 
veit és a’ Prophetákat meg
vetették ; az Apostolokkal 
is, nevezetefen a’ Sz. Pál’ 
íráfaival, olly formán bántak, 
A’ teremtett állatokra esküd
tek , p. o., főidre, főra, víz
re , mellyet ők Istennek, és 
az élet’ okának lenni hittek, 
A’ nőíeleníéget utálták, t$- 
3 nít*



E l . El.. 86

oltványaikat házafságra kén- 
fzeríiették. Vallották a’ Mes- 
íiást, kit nagy Királynak ne
veztek ; de bizonytalan, kit 
értettek rajta: emberi, de 
láthatatlan formát tulajdoní
tottak neki, kinek magasá
gát harmintz - nvóltz mért-* 
földnyinek moadották. A’ 
Sz. Lelket al'zízonynak és 
izinte olly magasnak gondol
ták lenni, mint a’ Mefsiás, 
és hogy Ő a’ Christus’ húga. 
Imádták a’ vizet, és két afz- 
ízonyt,Marthát ésMarthanát, 
kik az ö Prophetájoknak fa
míliájából fzármaztak; fűt a’ 
magok nyálokat és lábokaak 
porát is nagy tifzteletben tar
tották. A’ Magiát, varázslást, 
baboaafágot ’s a’ t. gyakor
lottak. Azt mondották, hogy 
az hitet fzájjal meg lehet ta
gadni , tsak fzívével hiddje az 
ember, (b) Az ö fzerzöjök 
Elxaj, Zlidó volt, ki gonot'z 
életet élt, és az OjTenianus ré
gi Eretnekeket követte. Ké- 
fzített némelly jövendőléfe- 
ket.

(a) TLllern. Hilf. Ec. T. 11. 
Epiph. Hser. 19. c. 1. (b) Epiph. 
Haer. 53. c. 1. Eus. 1. 6. c. 33.

E l e l e u s , vagy E l e u s . 
Bacchus’ neve, vagyon az 
Eleleu Görög fzótól, mellyet 
a’ Bacchus’ Orgia nevüihue-
Íiéa, és az ütközetkor az bar- 
zon fzoktak kiáltozni. Ovid. 

Met. 1. 4. AefcliU. mPrometá. 
Pomej. Panth.

* Elemosyn ARius. így ne
vezték a’ régi Ekkléjjában 
ftzt a’ fzeméiiyt, a’ ki azok
nak az házaknak, mellyeket 
&' templomok és ki^íiromok

mellé fzoktak vólt építeni, és 
Elemolynáknak hívtak, gond- 
vifelőjök vólt, és a’ ki az 
alamisnát ki-ofztogatta, ’s a’ 
testamentomokat véghez-vit- 
te. A’ Frantziai Királyok
nak udvarokban, a’ Magnus 
Elemójynarius eggy vólt a’ 
leg főbb Papok közzül. 

f  E l e u s i n i a . Ceres’ inne- 
e , mellyet a’ Celeniufok és 
hlíafíuíök, minden negyedik 

efztendóbea, a’ Pheneatebe- 
liek pedig, Lacedaemoniaiak, 
Cretaiak, nevezetefen az At- 
henebeliek, minden ötödik 
efztendöben, Eleulis vároíá- 
ban nagy pompával innepel- 
tek. Romába Adrianus Tsá- 
fzár vitte-be, és tartott Tiieo- 
doíius Magnulig, a’ ki azt 
el-törlötte. Ez Görög Orfzág- 
bau leg-nevezeteiebb Isteni 
tifztelet vólt; és olly titkos 
dolog, hogy a’ ki ezt más
nak, a’ ki oda nem tartozott, 
ki-beízéllte, vagy a’ ki tsak 
hallgatta is azt, a’ ki ennek 
titkairól belzéilett, az halál
ra tette magát méltóvá: a’ 
minthogy Aeíchilus kitsiny- 
ben hogy el nem vefztette fe
jét, midőn a’ maga Tragoe- 
diájába némelly Ízókat ele
gyített , mellyek az Eleuíinai 
titkokra tzéioztak. Minden 
ebben meg·esni l'zokott dol
gokat idegen, csmeretien né
ven neveztek; még tsak Ce- 
rest fém nevezték Ceresnek, 
hanem Acht hejáaalh: de a’ 
Cretaiak nem voltak illy tit
kolok, hanem azok felöl fza- 
badon belzélltek. Ezt az in- 
nepet némellyek fzerént Ce
res maga állította, midőn 

eggy
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eggy nagy éhfég’ idején az 
A henebelieknek í'ok gabonát 
fzerzett: mátok mind a’ két 
dolgot Erechteusnak tulajdo- 
n íják; máfok Mufeusnak, Eu
molpus’atyjának, máfok pe
dig Eumolpusnak. A’ kik az 
Eíeuíinai Tárláfágba tartoz
tak, azok azért állottak ab
ba, hogy magokat. Ceres Is
ten Afzfzonynak fzenteluék, 
’s tífzta és ártatlan életet él
nének. Előfzör tsak az At- 
henebeliek vetettettek ezen 
Tárfafágba, még pedig majd 
az egéíz város’népe : azért is 
Socratesnek és Demonaxnak 
vétkül tulajdonították azt, 
hogy ok ebbe be nem állot
tak : de a’ következett idők
ben minden Görögöknek, főt 
nemzeteknek, fzabad volt eb
be be - állani: Anacharlis 
Scytha, Pomponius Atticus, 
főt maga Augußus Tsáfzár 
is, tagjai voltak ennek a’Tár- 
fafágnak. Ezen Tádáfágból 
valók a’ Ceres’ gondvifeléfe 
alatt éltek, magokat mátok- 
nál mind fzentebbeknek, mind 
bóldogabbaknak , a’ más vi
lágon is pedig elsőbbeknek 
tartották: a’ kik pedig nem 
vóltak ezen Táríáfágból, az
okat máfoknál alább-valók- 
nak tartották, a’ Ceres’tem
plomába nem engedték be
menni; a’ minthogy Philip
pus Macedóniai Király azért 
támadta - meg eggykor had
dal az Athenebelieket, mert 
azok két Macedóniai ifjakat, 
kik nem vóltak ezen Tárfa- 
fágból, halálra l éitek, ’s 
meg öltek, tsak azért, hogy 
a’Ceres’ templomába be-men

tek, Azokat kik valaha va- 
lamelly nagy gonofzfígot tse- 
lekedtek, nem vették-bíe ezea 
Tárfafágba. Ezek az Eleufi- 
niák két-félék^óltak, u. m. 
nagy, és kitsiny. A’ nagyot 
a’ Boedromion hólnapban 
fzentelték, Eleufis várofában, 
Ceres’emlékezetére , a’kimi
dőn Pluto által el-ragadtat- 
tatott leányát Proferpitiát égq 
fáklyával keresné, Eleufis 
várofába be ment, ott ki-pi- 
hente magát, a’ búza tér- 
mefztésre, és a’ maga tifzte» 
letére, vagy Myfteriumaira, 
Triptolemust , Eumolpust, 
Dioclest, Celeust, és más la
kotokat meg tanított. \  Noha 
Diodorus Siculus azt írja, 
hogy mar Ceres előtt Ere- 
chteus állította-fel ezenMyiie- 
riumot, mellyet Egyiptom
ból hozott, midőn eggy éh
fég’ idején,ugyan Eggyiptom- 
bol, fok gabonát vitt magával 
Athénébe, hol Ötét azon jo 
téteményéért a’ lakotok Ki
rálynak tették. A’ kifsebbik 
Eleu/iaát tartották Agrában, 
Athénéhez közel, ezen az 
okon: Mikor Eurystheus Her- 
culesnek meg - parantsolta, 
vólt, hogy a’ Cerberus ku
tyát pokolból hozza-ki, ( <S 
pedig elébl» oda le nem akart 
menni, míg Initiatus nem 
lett, lénkit pedig be-nem vet
tek a’ Tárláfágba, ha tsak 
nem Athencbeli vólt. ) el
ment Hercules Eleuüsbe, hol 
ötét Pylius maga fijáva fo
gadta ; mellyre nézve Eumol
pus, hogy a’ törvényt le ron- 
tauá-meg, Herculesnek is q* 
leget tenne, eggy kiu-Cto
4 ÄQ-
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fieriumot állított - fel, m elly- 
be ötét be vette, és a’ mellyet 
azután Agrában, az Hi fisus 
vize melleit, az Antheflerion 
hólnapban fzoktak í'zentelni; 
melly tsak a’ nagyobb innep- 
re való kéfzület vólt.

Minekeiőtte valaki mind 
a’ kifsebb mind a* nagyobb 
Eleufinákra fel-fzentelteitetett 
vólna, annak az Ihfsus vi* 
zében meg kellett magát mos* 
ni és tifztítani, hol virágok* 
kai ( mellyeket Himcrdnuk 
vagy Hismerdnák hívtak) 
meg - koronáztattatok ; az
után a’ ki a’ Luftratiöt, 
vagy a’ tifztítást véghez-vít- 
te , ( kit Daduehusnak. vagy 
fáklya hordozónak hívtak,) 
annak az állatnak bőrével, 
mellyet Jupiternek áldoztak, 
és Dioskodionnak neveztek, 
a’ fei-fzenteltetteténdőt körül 
kötötte, ’s az Ilifsus vizébe 
m ártotta,’ ki oíztán Hydra- 
«ο/inak neveztettetek, a* ki 
Ceresnek eggy difznót áldo
zott, melly állat neki vőlt 
ízentelve. Az illyen fze- 
méllyt, a’ kit a’ kifsebb My. 
íteriumok által így meg-tiiz- 
títottak , MyJ'táíiák nevezték. 
Ennek már lzsbad vólt a’ 
Ceres’ templomának kerítéfé- 
ben állani; azután pedig a’ 
nagy Myfteriumokba is be 
mehetett, végre ismét a’ tem-
f lomnak beiföbb réfzébe, 

ol az Isteni tifzteletnek tit
kait láthatta, és Epoptának 
hívattatott; noha öt efzten- 
dö is el jö tt, míg a’ Myfta 
ílpoptqvá lehetett. Az ‘Ini
tiatio pedig így ment-végbe. 

a? kik imtiáltattatni

akartak, éjfzaka Agrába men
tek a’ Ceres’ templomába, hol 
kezeiket meg-mosták, virág 
koí’zorát hordoztak fejeken: 
az Hierophanta kiáltott, hogy 
tifzta fzivvel és kezekkel je- 
lenjenek-meg az Isteni tifzte- 
leten: azután eggy régi könyv
ből, mellyet· Petrómának ne
veztek, '(minthogy eggy kő 
hordóban tartottak az t) ele
iekbe adta azokat a’ regulá
kat , mellyekhez tartanák ma
gokat; mellyeket Ök magok 
Izámokra le-írtak. Azután 
kérdezték őket: Ettek-é már
vagy nem ? arra feleltek; 
hogy nem ettek, de a’ Cy- 
ceon nevű italból ittak. Ezt 
Ceres’ emlékezetére kellett 
tselekedni, a’ ki midőn a’ 
leányát keresné Atticában, 
nem evett , hanem tsak az 
említett italból ivott valamit. 
E’meg lévén,fzokatlan és ré
mítő dolgok következtek ; 
most az hclíy, a’ mellyen 
állottak, meg-indúlt , majd 
nagy világofaág vette körül, 
majd rémítő letétiéig borítot- 
ta-el őket, majd villámás, 
menny-dörgés lett, majd ijjefz- 
tŐ ábrázatok jelentek - meg; 
néha Cerest is látták rend
kívül való tsudálatos fényes- 
légben. Végre minden-féle 
Myfteriumokat meg-mutogat- 
tak nekik, mellyek köztt 
vólt eggy aízfzony testnek 
réfze is. Ezek végbe - men
yén , a’ Hierophanta el botsá- 
totta Őket ezenfzókkal, Konx, 
Ompax. Ez az Hierophanta 
vólt ezen Isteni tiízteletben 
a’ fő fzemélly, vagy a* ki a’ 
fzent titkokat ki üyuátkoztat- 

ta;
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ta. Ez Áthenebeli lakos vólt, 
’s hivatalát hóltig vi felt e; 
tartozott magát fzüzefségre 
kötelezni, mellyre nézve bü
rök lévvel kente testét, melly- 
nek hidege a’ terméfzeti me- 
legféget nagyon óltja. E’ 
mellett vólt eggy más fze- 
mélly, kit Királynak nevez
tek; minthogy ennek azon 
kötelefsége vólt az Eleuli- 
nákban, a’ mellyeket régen 
a’ Királyok vittek-véghez; az 
honnan a’ Romaiakra is ál
tal ment ez a’ fzokás, hogy 
eggy Pap , tiex Sacrorum 
vólt. Ide tartoztak az Epi- 
meletái: , Hieropojojok is. A’ 
me Ily ruhát az Initiatufok 
ekkor magokra vettek, azt 
addig le nem vetették, míg 
ízéllyel nem ízakadt; akkor 
vagy Cereenek és Prolérpi- 
nának fzentelték azt, vagy 
gyermek’ takaró ruhát tsinál- 
tak belőle. Ez az Innep tar
tott küentz napokon. Az 
elfő nap’ neve vólt Agyrmos. 
Congregatio; mert ezen egyéb 
nem eíétt, hanem az Isteni 
tifztelethez tartozó fzemél- 
lyek öfzve gyűltek : a’ má- 
fodiké, Haladé mystaj, ad maré 
myflce; mert azon a’ tenger
ben meg-fördöttek. A’ har
madik napon eggy halat ál
doztak Ceresnek. A’ negye
dik napon eggy nagy kofa- 
rat virágokkal és gyümöl- 
tfökkelmeg töltöttek,azt eggy 
fzenteltt fzekérre fel - tettek, 
’s két ökröt fogván belé, fzél- 
lyei-hordozták. ötödik nap’ 
mind a’ férjfijak, mind az alz- 
lzonyok, ejízaka fáklyákkal 
jártak, még pedig kiki azon

F

igyekezett, mennél nagyobb 
fáklyát hordozhatott, annak 
jeleill, hogy Ceres égd 
fáklyákkal kereste Proferpi- 
nát. Az hatodikon Cerani- 
custól Eleufifig hordozták a’ 
Jupiter’ és Ceres* fijának Jac- 
chusnak képét, a’ ki a’ maga 
anyjának kiféröje vólt, mi
kor Proferpinát kereste. A’ 
hetediken küfzködtek , a* 
győzedelmesnek eggy mérő 
árpát adtak , annak jeléül, 
hogy Ceres árpát leg-elófzör 
Eieufisben vetett. A’ nyól- 
tzadikat hívtákEpidai/ridaak; 
mert Aefculapius midőn ma
gát initiáltatni akarta, ezen 
a’ napon érkezett-el Epidau- 
riából. Ezen a’napon ismét 
áldoztak , és a’ ki valamelly 
ok miatt a’Tárfalagból elöfzör 
ki - maradt, ekkor be - vétet
hette magát. A’ kilentzedik 
napnak neve vólt Plemochoe, 
melly eggy föld edényt je
lent. Ezen a’ napon két 
illyen edényt borral meg-töl- 
töttek, felettek némelly tit
kos fzókat el - mondottak, 
azután mind a’ kettőt fel- 
döntötték; a* főidre ki folyó 
bor Libatio vólt. Míg ez az 
Innep tartott , addig nem 
fzabad vólt valakit fogfágba 
tenni, vagy ellene pert in
dítani. Szekeren Jenkinek 
nem fzabad vólt Eleufisba 
menni; hogy így femmi kü- 
lönbbíég ne lenne a’ fze- 
gényekj és gazdagok köztt: 
femmi lónak nem lehetett 
ekkor Eleulisben meg-jelenni, 
főt az Innepre való dolgokat 
is ízamáron hordták oda; 
azért, mert Pluto lovas fze- 
5 ke-
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keren ragadta el Proferpinát.
Ha az aízfzonyok két lovas 
fzekéren mentek oda, 6000 
Drachmára bűntettettettek. 
Eleufis várofa olly nagy 
betsüíetnek tartotta azt, hogy 
ezt az Innepet ott fzentelték, 
hogy a’ leg nagyobb fzük* 
fégben is magát Athene vá
róidnak alá nem akarta adni, 
hanemha az Innep tovább 
is azon városban maradna. 
Tertullianus , Theodoretus, 
Arnobius, Clemens Alexan
drinus azt írják, hogy ezek 
az Eleußna Mysteria, nem 
egyebek vóltak, hanem a’ 
ferjfi és afzfzony fzemérein 
testének le - festett képe, 
mellyet a’ Tárfafág’ tagjainak 
mutogattak, ’s mellyet halár 
los büntetés alatt nem fzabad 
volt ki-befzéllni. Horat.OA. 
8.1. 3 Piát. in Thefeo. Meursii 
Eíeuíinia. Caftellan & Fajold 
de Feítis Graecor.

f. E l e u t h e r i a . Eggy In- 
nép a’ Görögöknél, mellyet 
Plataeában Jupiter Eleutherius' 
tifzteíségére izenteltek. Ere
dete e’ vélt. Minekutánna 
Mardoniust a’ Perfák’ Hadi 
vezéreket, a’ Görögök a’ La
cedaemoni Pauí'aniasnak ve
zérlége alatt Plataeánál meg
verték : az ott való lakoí'ok 
Jupiter Eleutheriusn&k ott 
eggy óltárt és eggy fejér 
márvány álló-képet emeltek; 
minthogy neki tulajdonítot
ták a’ magok meg izabadú- 
láfokat, ’s Görög Orfzágnak 
nevezetes e m b e r e i t  oda 
gyülytölték, kiknek az Áthe- 
nebeli Ariftides azt tanátsol- 
ta , hogy minden ötödik efz-

9 °

tendőben, Görög OrFzágnak 
minden váró fai - küldenének 
Követeket az Eleutheridnak, 
vagy fzabadülás’ Innepének 
fzenteléfére.

A’ Platseabeliek más Eleu- 
theridksit is fzenteltek, azok
nak emlékezetekre, kik a’ 
magok életeket hazájok’ ól- 
talmazáfában vefztették - el. 
Tudniillik a’Ma;macterion ne
vű holnapnak 16. napján, reg
gel eggy Procefsiót tartot
tak , melly előtt ment eggy- 
trombitás, ki eggy hadi éne
ket fújt: ezután mentek eggy 
néhány fzekerek , mellj ekea 
myrrhát, kofzorúkat, és eggy 
fekete ökröt vittek. Ezek 
után következtek némelly if
jak, kik bort, tejet, olajat, és 
drága keneteket vittek; utói 
ment a’ leg főbb Tanátsbeli 
ember,bíborban öltözve, a’ ki 
eggyik kezében eggy kardot, 
a’ máíikban eggy vizes edényt 
vitt. A’ város’ közepén által 
a’ város’ kérítefshez mentek, 
hol az említett Tanátsbeli 
fö ember vizet merített eggy 
kútbóí, mellyilyel a’ város’ 
kerítéí'ét meg-kente, és meg- 
tifztítoita. Azután az ökröt 
a’ föld alatt lévő Mercurius- 
nak és Jupiternek meg áldoz
ta , ’s vendégrégbe hívta a’ 
magok hazájok mellett meg- 
holttáknak leikeiket, végre 
eggy tséfzébe bort töltött, ’s 
azt mondta; „Ezt azoknak 
emlékezetekre ilzom - meg, 
kik a’ magok életeket Görög 
Orfzágnak fzabadiágáért vefz- 
tették-el. Ezen Ceremóniá
ban a’ í'zolgák femmit-íem 
tsinálhattak. Samosfcan is 

vóit
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volt Hlyen nevű Innep , mi- 
nekutánna ott Jupiternek tem
plomot építettek. Vólt eggy 
más Eleutherialunep is,inelly- 
et azok tartottak , kik a’ fzol- 
gafágból fzabadlágra men
tek. Meurs (irtee. Fír. Fa- 

fold. de Feil. Gr. Paus. in 
Boeot. Flut, ia Ariitid.

* El -roy vagy D avid E l  
David. Eggy Zsidó, ki 1160- 
baa magát Melsiásnak mon
dotta: fok követÖjivela’Per- 
fiai Király eilen akart indul
ni, aanaku'ánna a* tóbb Zsi
dókat meg fzabadítváh, Jeru- 
faíemet meg építeni. A’ Tu- 
dományökban , kivált a’ Va- 
rásiásban, igen jártas volt. 
Midőn a’ Perfiai Király elolt 
állott, meg nem rettent, ’s 
bátran azt állította, liogy ö 
Zsidóknak Királyok; a’ töm- 
lötzböl, mellybe a’ Perfiai 
Király vettette Ötét, maga 
mesterfége által magát meg- 
fzabatíítota, ’s harmad nap 
múlva a’ Király’ udvarába 
vilzfza-ment. Midőn a’ Ki
rály újra meg akarta őtet fo
gatni ; el ment az udvarból: 
eggy folyóvíznél utói érték, 
de ott eggy darab polztóra 
állván , a’ vízen által-ment, 
és még azon a’ napon Ama· 
tia várol’ába érkezett, melly 
helly tíz napi járó föld oda, 
az honnan akkor cl-indúlt. 
Minthogy a’ Király ezért 
a’ Zsidókra igen meg-hara- 
gudott, igyekeztek ötét más 
gondolatokra hajtani. Végre 
eggy Tőrök Király, ki a’ 
Zsidóknak jó-akarójok vólt, 
meg - ölte ötct. Bonjain Tu- 
deionjis in itinere. Sal, Ben

Virga. in Schebet Jehuda. 
Gans in Zemach David, ad 
A. M. 4895. Buxtorf in thes. 
gram, a’ Lent in Sciiediasm. 
de Jud, Pseudo Messiis.

Elül. A’Zsidóknál az Ek- 
kléíiai holnapok köztt hato
dik a’ Polgári eíztendöben 
pedig tizen kettödik. Vagyon 
benne h a f z o n  - kilentz nap, 
meg-eggyez Auguítufsal, réfz- 
ízereut pedig Septem bérrel. 
Ennek hetedik vagy kiientze- 
dik napján böjtidnek a’ Zsi
dók , annak emlékezetére, a’ 
mi eleit kőzttos a’ Kémek
nek a’ Cauaán földéről való 
vilzfza jövetelek után. Hu- 
Ízonkettdáik napján, annak 
emiékezeté're fzentelnek Inne- 
pet, hogy a’ Jeruíálemi tem
plomhoz akkor hordták az 
épületre való fát. Huízon- 
hatodikon pedig Jerufalem’ 
kő-falának' fel-lzentelésériek 
emlékezetére innepelnek. 4. 
Mos. 13. 14. Neh. is: as. 
de B. J. 1. a. c. 13.

E lysium . Eggy Kelly, 
melly erdőkkel, ligetekkel, 
forrafokkaí, rétekkel, és min
denféle gyönyöríilégekkei tel- 
lyes, hol a’ meg haltt nagy 
és kegyes embereknek lei- 
keik laknak, a’ Pogány oknak 
Theoiogiájok fzerént. Le
írja ezt Virgilius és Home
rus , de nevezetefen Lucia- 
nus; „ Be-vittek (úgy mond) 
minket a’boldogoknak ízige- 
tekoen eggy városba , hogy 
ott az ö vendégfégekben je
len lehetnénk. A’ mint a’ 
izigetbe értünk, találtunk 
eggy arany városra, melly-

El. p i



nek fala ímaragdből, üt· 
fzáji pedig elefáat tetemből 
vóltak ki-rakva: a’ templo
mok rubiniból és gyémánt
ból rakattattak , menyekben 
nagy óltárok drága kövekből 
épültek, ’s Hecetombevel il
latoztak, A’ városnak hét 
kapuja vagyon, mellyek mind 
cinnamomum fából vágynak; 
a’ város körül lévő árkok, 
ban jó illatú vizek folynak« 
melly árkok fzáz öl ízéles. 
fégüek, de teak oily méllyek, 
hogy azokban ki · ki meg-fe- 
rednefsen ; vágynak benne 
mefterféges és ki-mondhatat- 
lan drága feredők is , melly e- 
ket tsak jó illatú Cinnamo- 
mummal melegitenek. Az 
épületek kristályok, mellyek- 
ben harmattal tele porcellan 
edények vágynak. A* ból- 
dogoknak nints testek, mind- 
ázaltal efznek és ifznak, *s 
minden terméfzeti dolgot vég
hez - vifznek: foha meg-nem 
vénülnek, hanem mindenkor 
ifjak és vígak. AzelztendÖnek 
négy réfzei köztt tsak a’ ta
valyt esmerik, és femmi más 
fzelct a’ Zephyrufon kívül 
nem tudnak: a’ főid egéíz 
efztendőn által virágzik:vagy- 
nak három fzáz hatvan * Öt 
kúíak, melJyek jó ízű vizek
kel és mézzel bővölköd- 
nek; vágynak négy fzáz kis- 
febb kúrák jó fzagú kénetek
kel , és fok folyó - vizek, 
mellyek téjjel és mézzel ele
gyednek. Vendégeskedni 
ßoktak a* városon kívül, az 
Elyfeumi mezőkön, árnyékos 
fák alatt, virágos ágyakon 
ülnek, ’s az etelt a’ ízelek

hordják nekik: magok nem 
tsinálnak magoknak kofzo- 
rúkat, mert a’ melly apró 
madárkák Ő körülöttök éne
kelgetnek, azok hordanak ne
kik gyönyörüféges virágokat. 
Az ifjak és fzúzek tántzol- 
nak: az énekefek, Eunomus, 
Arion, Anacreon, és Ste- 
fichorus. Mikor ezek ének- 
léfeket *1- végezik, az ének
lést a’ hattyúk és hlemilék 
kezdik-el, mellyek a’ Zephy- 
rufsal eggyiitt igen fzep 
hangot adnak. De leg in
kább két kútak, úgymint 
a’nevetésnek és örömnek kú- 
ta, neveli a’ bóldogoknak min
den bóldogfágokat. Mert kiki, 
minekelőtte az afztalhoz ülne, 
ifzik belőle, mellynek vize 
Ötét egéfz nap’ 10 kedvűvé 
tefoi, ”

Bochart. és máfok, az Ely- 
feumot Phoenicia! erédetű 
költeménynek tartják, és azt 
mondják, hogy a’ Görögök 
rontották-el ezt a’ Zfidó Ízót 
Jtlizuth, melly örömet, vagy 
víg ugrást tefzen; ’s a’ ma-
Í;ok nyelvek fzerént, ezt a’ 
zót tsinálták belőle, Ely- 

Jetim. Innen közönfégelén 
azt hifzik, hogy a’ Pogány 
Görögök hallottak valamit 
a’ Paraditsom felöl; innen 
költötték a’ bóldog mezőket, 
vagy az Eiyfeumot. Nem 
eggyeznek- meg az írók az 
Elyfeumaaik hellyén. Diodo
rus Siculus az Acherufiai 
tó mellett, a’ Memphiíi kies 
ligetekben Egyiptomban ke
reti azt, az hova Homerus is 
hellyhezteti. Virgilius Itáliá

ban ,
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ban, de a’ föld alatt gon
dolja. Hefiodus az Oceanu- 
fon lévő némellv fzigetekben 
tartja. Dionyíius Geogra- 
phus, a’ Fekete tengeren eggy 
Fejér fzigetben mondja: PIu- 
tarchus a’ hóidba helyhezte- 
t i : de leg többen a* bóldog 
fzigetekben hifzik lenni. Virg. 
Aea. 1. 6. Homer. Odys. Fin
det. de vita functorum ftatu. 
Sect. 8·

E m ir . így hívják a’ Ma- 
hummedanufok, az Evladi 
Reful a lia , vagy az Isten’ 
Prophetájának fijait. Ezek
nek eredeteket hozzák a’ 
Mahummed’ húgától. Klein- 
ten ollyanok vóltak ezek, 
mint a’ Leviták a* Zfidó Is
teni tífzteletben, ’» efzten- 
dönként való fizetéfek vólt. 
Most mindenfelé el-fzéled- 
tek , ’s fejér turbán hellyett 
zöldet vifelnek. Lehet ugyan 
őket rendes törvény ízeitek
re citálni; de tsak a’ Na- 
kib az Ö Fejek büntetheti Őket. 
A’ Törökök azt jegyzik-meg, 
hogy az Endrék negyven efz- 
tendös korokig tudós és bölts 
emberek: azután pedig ha 
egében bolondokká nem 
lefznek is , mindazáltal lehet 
bennek a’ bolondíágnak né
melly jeleit látni. Jóllehet 
Ök ezt a’ bolondfágot az Em i
tekben Isteni munkának, és 
az Ő fzentfégeknek ’s fzár- 
mazáfoknak jelének tartják 
is : mindazáltal ha valamelly 
eíiztelen embert látnak, azt 
fzokták felöle mondani: Emir 
Holdout . Az Emirek’ familiá- 
jokba tartozik. Othman. Hiß. 
P. \. L. s. c. 4. not. jo.

E n c a e n ia . Eztazlnnepet 
tartották a’ Zsidók annak 
emlékezetére hogy Antiochus 
Epiphanes a’ Jeruíálemi tem
plomot is  óltárt meg-fertéz- 
tette: Judás Maccabaeus pe
dig meg tifztította. Efett ez 
a’ Cisleu nevű- holnapnak 
23 napján, ’s tartott nyóltz 
napokon , mellyeken az há
zak meg-világosíttattattak; az 
honnan nevezik másképen 
Feftum Lucernarum , Lámpá- 
fok’ Innepeknek. Ennek a’ 
fzokásnak eredete, a’ mint 
a’ Zsidók befzéllik, ez a’ tsu- 
dálatos történet. Midőn a* 
Zsidók a’ Jerufalemi tem
plomot újra fel - fzentelték, 
’s a’ templomnak fzent edé
nyeit rendbe fzedték vólna : 
egyebet nem találtak, hanem 
tsak eggy fzent olajos edényt, 
mellyben nem vólt több Olaj, 
hanem tsak a’ mennyi eggy 
éjfzakára hét lámpásban elég 
vólt; mind az által az nyóltz 
napokig tartott. A’ Chriftus 
ezt az Innepet meg tiíztelte 
a’maga jelenlétével; az hon
nan következik, hogy azt 
hellyben-hagyta. Innen Gro- 
tius azt hozza-ki, hogy a* 
Felföfégnek vagyon hatalma, 
Isten parantsolatja nélkül is, 
a’ közönséges Isteni jó-téte- 
ménynek emlékezetére Inne-
5et rendelni. 1 Mac. 10: 6. 

os. Ant. I. 12. c. 2· Ján. 10:
22. Grot. Comment in Joh.

* Enc .«ni a Eggy innen a’ 
régi Pogánycknál mellyet 
efztendönként azon a’ napon 
üzenteitek, mellyen valamelly 
házat vagy várost építettek, 
Fitifc. du Fr esne.

Encol*,
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* E n c o l p iu m . Vólt ez a’ 
Görög Ekkléíiában eggy kis 
ládátska, mellyben a’ Szen
tek’ ereklyejeiket tartották. 
Olly nagyra betsülték ezt, 
hogy minden nagy dolgok
ban ezt fzokták eggymásnak 
zálogul adni, nagyobb hitel
nek okáért. A’ pedig a’ ki
nél állott, ezt nyakában hor
dozta , melly Őtet minden ve- 
fzedelemtől örzötte; és in
nen lett az Encolpium neve
zete is. Du Fresne. GI. Gr.

fENCRATiTáK. Eretnekek 
a’ II. Században, kiknek fzer- 
zöjök volt eggy AÍIyriából 
való Tatianus nevű Tudós 
ember, ki a’ maga tudomá
nyát M. Aurelius Tsáízár a- 
latt tette esmereteísé. Leg
első oskolája vólt Melopo- 
tamiában ; onnan terjedt ofz- 
tán-el az ő tudománya An- 
tiochiába, Ciliciába, Pifidiá- 
ba, és Kis Állának más tar
tományaiba, Romába, Gal
liába, Aquitaniába, Spanyol 
O r f z á gb a .  Encratitáknak, 
vagy Continenleknek azért 
neveztettettek, mert mago
kat minden mértékletjeníég- 
töl és tifztátalaní'ágtól nagy 
fzorgalmatofsággal igyekez
ték meg - tartóztatni. Az ö 
tévelygéfek meg-eggyezett a’ 
Valentinianufokéval, és Mar- 
cionitákéval; kárhoztatták a’ 
házaí'ságot, azt hívén, hogy 
a’ fzűzeíség által lehet idve- 
zűlni. Meg-vetették a’ bor
ral és húfsal való élést, mint 
a’ mellyeket nem a’ jó , ha
nem a’ rofzfz Isten teremtett; 
azért is az Ür’ Vatsorájában 
bor hellyett vízzel éltek. A’

Chriftus* valófágos testét hét- 
légbe hozták : a’ Moles’ Tör
vényéről azt tanították, hoey 
az eggy alább-való Istentől 
vette eredetét, azért is azt 
meg - vetették. Adám felől 
azt hitték, hogy Ó örökké el- 
kárhozott; minthogy Ö miat
ta efeti-el az emberi nemzet
lég. Az Új Teítamestomi Sz, 
írás hellyett, tartosták ók, 
Sz. András’, János’, Tamás’ 
költött könyveiket, az Egyi
ptomiaknak Evangyéliomo- 
kat, és más Apocryphus 
könyveket. Gyanúsokká tet
ték magokat az által, hogy 
az afzízonyokkal fzerettek 
tárfalkodui. L. Tatianufok. 
Tillem. H. E. T. a. Ejjiph.h.Tr.
47. Irenceus. 1. 1. Tertull. de 
praefc. adv. haer. Philaftr. hier.
48. Eus. H. E. 1. 4· &c.

f  Endovellicus. Eggy 
Pogány Isten, kit régen Spa
nyol Orl'zágban tiízteltek. 
Gruter tizenhárom In foi 
ptiók&t említ, mellyek erről 
az Istenről emlékeznek, ’s 
mellyeket mind Villa Vitiofa 
nevű városnál találtak Spa
nyol Orfzágban. Ki lett le
gyen ez az Isten, a’ Régi- 
légnek visgálóji nem tiídnak 
végére menni. Nemellyek 
Marsnak, máfok Cupidónak, 
mátok másnak tartják. Rejne- 
íius eggy egéfz Diliért ?.act 
írt róla , a’ ki ezt a’ Celtibe- 
rek’ Királyoknak Idubedának 
gondolja, kiről Berol'us, vagy 
az ő neve alatt Annius Vi- 
terbieníis, emlékezik. Mont- 

faucon. Ant. T. a. P. xi. L. 
S· c. 7·

É N E K .
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É n e k . Az énekkel való élés 
igen régi és közöníéges min
den népeknél, az Isteni tisz
teletben. A’ Pogányok azt 
hitték felőle, hogy az meg- 
tsendesíti az isteneknek ha- 
ragjokat. Azért is Ők a’ mu- 
íica mellett énekelni Szoktak, 
(a) Az ö Isteneiknek és jeles 
embereiknek tselekedeteiket 
verfekbe foglalták , ’s azokat 
énekelték. A’Zsidóknál és Ke
resztyéneknél is fzefit Szokás 
az éneklés. A’ Zsidóknál a’ 
muficávai eggyütt járt a’ Le
vitáknak és a’ népnek ének
lések. A’ regi Keresztyé
neké eggyiigyű volt, a’ Sz- 
Pál’ intéíé Szerént. „ Szóllván 
ti magatok köztt éneklélék 
és Isteni dítséretek által, és 
lelki énekek által, énekelvén 
és dítséretet mondván az Úr
nak Szívetekből. ” (b)A’Pris- 
cillianiíiaEretnekek azt mond
ták, hogy az Ő Apocryphus 
könyvökben meg-vagyon az 
az ének, a’ mellyel a’ Chri- 
ftus a* Tanítványokkal az 
Úr’ Vatsorájának ki-Szolgál 
tatáfakor mondott-el. (c) De 
az közönféges értelem , hogy 
Ő azt az éneket énekelte, 
mellyllyel Szoktak éltíí a’ 
Zsidók, midőn a’ Paí’cha Bá
rányt ették, (a) fíor.l. i. Od. 
36. (b) Ephes. s : 19. (c)
Mat. a 6 : 30.

ÉNEKLÉS. L. Psalmodia.
f .  E n e rg u m e n u so k . Dee-  

moniaci. üliy í'zeinéllyek, kik 
felöl azt hií'zik, hogy ördög 
vagyon bennek. A’ régi Ke- 
rclz-.yén Ekkiéíiában kérdés
be tették , meg kellene é az

oltyan fzeméllyeket kerefz- 
telni, míg azok az Őrdög’ ha
talmában vólnának. Az Eli- 
beiitanumi Concilium nem 
engedte, valamíg az ördög
től ineg-nem Szabadultak; de 
ki -vette a’ vefzedelmes kör- 
nj’ül-áiláfokat, és a’ jelen
való halált. Ugyan azt pa- 
rantsolják az Apoítoli Cano- 
cok is. Ezt a’ régi törvényt 
követte az Ekkléfia Cypria
nus’ idejében, a’ ki azt mond
ja , hogy a’ tapafztalás bi
zonyítja azt, hogy ha az 
ördöngcifök, kik betegségek
ben vagy más vefzedelmes 
környül-álláfokban kerefztel- 
kédtek - meg, a’ tifztátalan 
lelkektől meg Szabadultak, ’s 
azután tifzta életet éltek, ’s 
a’ kegyelemben naponként 
nevelkedtek, (a) De az Úr* 
ASztalához nem botsátották 
minden különbbfég nélkül az 
Őrdöngöföket J noha eggy 
átaljában el fém tiltották 
Őket, hanem akkor oda botsá- 
tották, midőn ő bennek a’ 
buzgófágnak ’s tsendes és jó
zan elmének jelet látták. 
Avagy-tsak némelly Ekklé- 
fiák így tselekedtek ; a’ mint 
ez az Alexendriai Püspöknek 
Timotheusnak Canonaiból 
meg-tettfzik. (b)

Noha az Energumenufok- 
ra az Exorcistáknak külö
nös gondjok vélt, kik azok·, 
ért könyörögtek; mindaz- 
által az Ekkléíia közönsége
ién is könyörgött érettek , ’s 
meg-engeöte nekik, hogy az 
ö érettek való könyörgéíén 
jelen lehefsenek. A’ Diaconus 
így ízóllította - meg őket.

„Imád-
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„ Imádkozzatok Energume- 
nufok, kiket a’ tifztátalan l i 
lék gyötör ! ”  Azután kérte 
a’ Gyülekezetét, hogy imád 
kozzon, hogy a* könyörülő 
Isten a* Chriftusért a’ tifztá- 
talan és gonofz lelket bün- 
tefse - meg; és ezt a’ nyo
moráltat az elleniéinek ter
hétől és kegyetlenfegétöl fza- 
badítsa-meg; és az, a* ki az 
Ördögnek Légióját , és az 
ördögöknek Fejedelmeket 
meg-Büntette, fzabadítsa-meg 
ezt is a’ Sátánnak nyueha- 
tatlankodásitől, és álnokfa- 
gitóL Akkor meg hajtották 
fejeiket az Energumenufokt 
’s a’ Püspöktől el-vették az 
áldást, raelly így volt. „Óh 
eggy fzülött Fiú, a’ Nagy 
Atyának Fija ! a* ki az erőst 
megkötözöd, és annak jó
szágában zsákmányt vetel; a* 
ki nekünk hatalmat adfz, 
hogy a’ Scorpiókon lepőd
jünk ; a’ ki ama’ gyilkos kí
gyót úgy hatalmunkba ad
tad , mint a’ verebet a’ kis 
gyermekek’ kezekbe: Te ki 
előtt meg-refzket minden, Te 
ki a’ Sátánt, mint villámást, 
az egekből le - hánytad, Te 
a’ kinek tekéntete előtt a* 
méllyí'égek meg - fzáradnak, 
és az hegyek el - ólvadnak! 
's a’ t. bűntesd-meg a* gonofz 
Lelket, és e’ te kezednek 
munkáját az Ördögnek fzo- 
rongatáfitól fzabadítsd-meg. 
Mert tied a’ ditsöfég , a’ tifz- 
tefség V «’ t. Amen. ” (c)

A’ mi az Ördög-üzést illeti, 
mellyel a’ régi Keresztyének 
a’ könyörgésnek ereje által 
véghez-vittek; Origenes bi

zonyítja, hogy a’ leg-alább- 
valo Kerefztyén is, minden 
Ceremonia nélkül, Zsupán 
tsak könyörgés által, ki űzte 
az Őrdögöket az emberekből. 
Magok a’ Kerefztyének a’ Po- 
gányokra apelláltak, mint 
ez a’ régi Kerefzty én Íróknak 
minden Apologiájokból, vagy 
a’ Kerefztyén Vallásnak ment- 
fégére való íráfaikból meg- 
tettfzik. ( d j  A’ Pogány ok 
köztt is lók Energumenuíok 
voltak, kik minekutánna őket 
a’ Kerefztyének meg - fzaba- 
dították, Kerefztyénekké let
tek. Az illyeneket Papfágra 
fel-nem vették. A’ Kerefz
tyén Éne rgumenufoknak a’ 
templomban különös hellyek 
vólt, hogy lármájokkal má
tokat meg ne háborítsanak.

(a) Bingh. Or. Ec. 1. i i . c. 
S· §· 3· Cone. Elib. c. 37.1. 8- 
c. 3a. Cyp. 1. is. c. 4. §. 16. ad 
Magn. fb) Bingh. 1. is· c. 4. 
§. 16. Cqffian. Collat. 7. c. 30.
(c) Bingh. 1.14. c. s- §· 7· Con· 

Jiit. 1. g.c. 6. (d) Minuc Felix. 
Lactant, rel. Du Fresne. Leo 
cillat, de Narthece Vet. Ec. 
Bever eg. ad Can. Ap. Cave. 
Hejneccii Abbild der Grichi- 
fchen Kirche.

Engil. Evangelium. A* Gö
rög Evangeliomból vagyon 
el-rontva ez a’ fzó; melly a’ 
Koránban fzázfzor fordul elő, 
és a’ Tauorat fzóval köttet- 
tetik-öfzve, melly a’ Mófes’ 
Törvényét jelenti. Midőn hát 
Mahummed a’ Muíélmano- 
kat a* Tauoratta és Engilre 
igazítja, azon érti az Ó és 
Üj Teftamentomot. Azonban 
a’ Mahummedanufok az En- 

gilen
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gilen nem azt az Kvangyélio- 
mot értik, meily má a’ Ke- 
refztyének’ kezekben vagyon, 
(mert ezt, az Ő értelmek ize. 
rént, a’ Kerefztyének meg
hamisították ) hanem a z t, 
mellyet Isten a’ Jefus Chri- 
ftusnak küldött, és a’melly- 
böl ma femmi lints meg,hanem 
tsakaz, a’ mit abból Mahum- 
med a’ Koránba által-írt. A’ 
Mahummedanufok tsak azo
kat a’ hellyeket vefzik-ki az 
Evangyéliomból, a’ mellyek 
nekik tettfzenek ; fokikor 
ollyan hellyeket is elő - hoz
nak , a’ mellyek az Evan- 
gyéliomban nintsenek. p. o. 
hogy eggyAbylsiniai Tsáfzár, 
a’ ki Mahummed'idejében élt, 
a’ Kerefztyén Vallást meg
tagadta, és a’ Mahummed’ 
kéréfére, az Ő Vallására állott. 
Midőn ez a’ Tsáfzár meg
hallotta vólna, hogy az 5 
ferege Arabiában győzödel- 
meskedett, a’ Díváit eggybe- 
hívta , mellyben ö eggy régi 
fzakadozott ruhában jelent- 
meg. Midőn az ö udvari em
berei akarták meg tudni az 
okát, miért öltözött ö illyen 
gyáfz ruhába ? azt felelte. 
Az Evangyéliomban, mellyet 
Isten a’ Mária’ Fijának Je- 
fusnak küldött, a’ vagyon:
„ Midőn az Isten a’ maga 
ízolgajival valamelly új jó
téteményt közöl, azt kíván
ja, hogy azok alázzák-meg 
magokat, az Isten’ jó-téte- 
ménye eránt való háládatos- 
fágoknak meg - mutatáfára. 
Ez az oka az én tselekede- 
temnek. ” Úgy látfzik, hogy 
ezt a’ meíét a’ Chriltusnak

G

ama’ fzavaiból faragták k i: 
A’ ki magát fel-magafztalja, 
meg - aláztattatik, és a’ ki 
magát megalázza, fel-ma- 
gafztaltattatik. Mert vala
mit a’ Mahummedanufok az 
Evangyéliomból elő hoznak, 
mind annak ott vagyon a’ 
fundamentoma: hanem hogy 
az Evangyéliomot mindenkor 
el tekerik, hogy ne tefsék, 
mintha ők valamit a’ Ke- 
refztyénektől kőltsönözné- 
nek, hogy a’ tudatlanokat 
el-hitefsék, mintha az Ori
ginalis , vagy eredeti írás, az 
ö kezekben vólna. Azt mond
ják, hogy az az Evangyé- 
liom, mclly úgy kezdődik: 
Bismillab, az az. Az Atyá
nak, Fiúnak, Sz. Leieknek 
nevében; nem az az Evan- 
gyéiiom, mellyet Isten a’ 
Jefus Chriftusnak küldött. 
Mert az a’ mellyet neki kül
dött, úgy kezdődik, Bis- 
millah. az az. A’ könyörülő 
és irgalmas Istennek nevé
ben ; és regulákat foglal ma
gába ; a’ Bismillab Kv án
gy éliom pedig tsak a’ Jefus* 
életét adja-elő, mellyet né
gyen az ö Taníiványi köz- 
zúl írtak. Azonban a’ Ma
hummedanufok köztt azok, 
kik a’ Kerefztyének’ dolgaik
ról ítéletet tudnak tenni, 
meg-vallják, hogy a’ meily 
Evangyeliom ma a’ Kerefz
tyének’ kezekben vagyon, 
epep az, a’ meily volt a’ 
Mahummed’ idejében; hanem 
hogy a’ Kerefztyének azt 
fzintén úgy meg-rontották, 
valamint a’ Z.sidÄ az Ó Te* 
ftamentojiot.

Said
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Said Ben Batrik azt mond»

5'a a’ maga Hifioriájában, 
jogr Sz- Péter írt eggyEvan- 

gyéliomot, és azt Sz. Márk 
neve alatt adta-ki, a’ ki azt 
Deákra fordította : Sz, János 
is a’ maga Görög Evangyé- 
liomán kívül, a z t, mellyet 
Máté Zsidóul írt,Görögre for
dította. D' Herbelot Bibi. Or.

Enoch. Enoch’ Prophetiá- 
ja. Eggy Apocryphus könyv, 
mellynek ma kevés marad
ványa vagyon-meg. Enoch 
ugyan eggy vélt az elfő vi
lágnak leg nagyobb Prophe- 
táji köztt, úgymint a’ kiről 
azt mondja Mófes, hogy Ő 
Istennel já rt, (a) az égbe 
fel-vitettetett, és halált nem 
látott, (b) Sz. Judás Apollói 
a’ maga levelében említi az 
Enoch’ fzavait. (c) A’ Ré
giek nagy betsiUetben tar
tották az ö Prophetiáját. 
Tertullianus neheztelt értté, 
hogy azokat mindenek kö- 
zönfégefen be nem vették,
(d) Ezen könyv eránt való 
nagy tifztelet vitte ötét arra 
az értelemre, hogy a* bál
ványozásnak , tsillagokból 
való jövendölésnek, es min
den tilalmas mesteríégeknek 
találósoknak, azokat a’ pár- 
tot-ütött Angyalokat tartsa, 
kik az embereknek leányaik
kal öfzve-házafodtak. Ezen 
okon hitték Irenseus, Lactan
tius, az említett meíét, az An
gyaloknak az emberek’ leá
nyaikkal való öfzve-házafo- 
dáfokról. Auguftinus .nem 
ollyan könnyen hívő vólt 
ugyan: mindezáltal hifziazt, 
hogy Enoclmak Istentől fzár*

Ε ν .

mázott Iráfavőlt, minthogy 
Judás Apóitól abból bizonyít: 
de azt mondja , hogy nem ok 
nélkül ellett a z , hogy az 
Enoch’könyve a’ Canonicus 
könyvek közzé nem tétette- 
tett, mellyekre a'Jerufalemi 
templomban az áldozó Pa
pok vifeltek gondot. Ezzel 
eléggé meg-mutatja, hogy Ő 
ezt a’ könyvet kétfégesnek 
tartja. Az a’ mit ez a’ könyv 
az Oriáiökról mond , kiket 
az Angyalok nemzettek, na
gyon hafonlít a’ mrféhez; 
azért is a’ leg-élefebb elméjű 
Criticufok azt ítélik, hogy 
azt nem lehet Enochnak tu
lajdonítani. (e) Azon Apo
cryphus könyv iöká homály
ban vólt, míg Jofephus Sca- 
liger és abbbol valamit vilá- 
gofságra nem hozott. Sok 
nevezetes maradványait em
líti annak Eufebius’ Chroni- 
cájára tett jegyzékeiben. Sca- 
liger,és IfacVoísius.valamelly 
Zsidó’ munkájának tulajdo
nítják a z t , a’ ki a’ Baby 
loniai fogíag utána’ Chriltus 
előtt élt. Máfok azt hifzik, 
hogy azt a’ Kereíztyének 
köztt valamelly régi Fana
ticus írta, a’ milyenekkel a’ 
régi Ekkléfia bövölködött, 
kik a’ Plato’ Philofophiájál 
a’ Kerel’ztyén Theologiával 
gyermeki módra ölzve - za
varták ; üljenek vóltak a’ 
Sybillák’ jövendöléseiknek, a’ 
Hermes’ és Trismegifius’ 
eggy iitt való befzéllgetéfeknek 
Irójik. Ezen értelemnek fun- 
dümentoma ez. i.) A’ könyv 
leg-elöfzör Görög nyelven 
írattatott: és így azt vala

melly

E n *
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melly Judaeában vagy Chal- 
dasában lakó Zsidó nem ír
hatta ; különbben Zsidóul, 
vagy a’ Zsidó nyelvhez ha· 
fon ló nyelven kellett vólna 
azt írni. a. Az Írónak Ke- 
refztyénnek kellett lenni, mert 
mindenkor az Üj Teftamen- 
tomra tzéloz. Hihető azért, 
hogy a’ könyvet valamelly 
Kerefztyén költötte, melly re 
a’ Judas* levelében lévő E« 
noch’ fzavai adtak neki alkal- 
matoiságot. De kétfég kívül 
Judás nem valamelly akkor 
az Enoch neve alatt kézben 
forgó könyvből hozza azo
kat elő , hanem a* Zsidók 
köztt esmeretes régi Tradi- 
tióból. (f) Pejrefcius fok köl
tséggel és munkával fel ke
restette, *s meg-is találta az 
Enoch’ könyvét Aethiopiában, 
az honnan azt meg-is vitette 
magának: de az is költött 
könyv vólt, eggy Eahaila 
Michail nevű embernek 
munkája.

A’ Napkeleletiek, kik Eno- 
chot Edrisnek hívják, azt 
mondják, hogy midőn a’ Seth 
és Cain gyermekei köztt fzűn- 
telen - való hadakozás vólt, 
Enoch kezdette a’ hartzon 
el-fogattattakat rabokká ten
ni. Azt befzéllik felöle , hpgy 
az Isten minden böltfefséget, 
*s minden dolgok felől való 
esmeretet, ’s a’ mellett har- 
mintz darab könyvet adott 
neki, mellyek minden - féle 
tudományoknak titkaikkal te
le vóltak. Végre azt mond
ják, hogy Enoch vólt a* bál
ványozásnak is ártatlan oka: 
mert eggy az ö baráti kÖz-

zül, a’ ki az Ő el-ragadtat- 
tatáfán nagyon fzomorkodott, 
az ördögnek javasiáíáhól 
egg;p álló-képet tsinált, még
Kedig Enochhoz olly hal'on- 

it , hogy Ö minden nap’ ezen 
kép mellett ü lt, ’s eránta 
nagy tifzteletet mutatott; 
melly példát rnáfok is kö
vettek, ’s így nevelkedett a’ 
babonafág gradufonként. (g) 
A’ Rabbinufok azt mond
ják, hogy minekutánna Enoch 
az égbe fel ment, Angyallá 
lett, és ö vólna a’ Mihály 
Angyal, a’ mennyei Feje- 
delemfégek köztt leg-elfő, a’ 
kinél jegyzésben vagvnak 
az Izraelitáknak mind jó, 
mind gonofz tselekedeteik. 
Azt is mondják , hogy az 
Enoch* tanító Mesterei, az 
Isten és Adám vóltak, a’ 
kiktől tanúlta Ő az áldoza
tot, és az jeaz Isteni tiízteie- 
tet. Némelly betűknek és a’ 
tsillagokból való jövendö
lésnek találálökat is neki tu
lajdonítják , mellyról köny
veket is írt. Euíebius azt 
írja, hogy a’ Babyloniaiak 
az Áftronomiát, az az, tsillag 
visgálást, neki tulajdonítják, 
és hogy a’ Görögök’ Atláíök 
alatt Őtet kell érteni, (h)

(a) i Mos. $ : 34. (b) Síd. 
11: $. (c) Jud. V. 14. (d) de 
habitu muliei'um c. 3. (e) de 
Civ. Dei. 1. is- c. aj. (fj 
Jurieu. Hift. des Dogm, & 
Cult. P. i.c . 4. (g) IT Herbei.
B. O. (h) Praep. Evang. 1.9.

* Enthronisticum. így 
hívták azt a’ pénzt, mellyet 
tartozott le-tenni az, a’ ki 
valamelly Bcneíiciumot, vagy 
a Prae-
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Pr^ebendát nyert. Litterce 
Enthronißicaenek hívták azt 
a’ levelet, melly által a’Püs
pök a’ fzomfzédoknak tud- 
tokra adta a’ maga méltó- 
fágra való j uta fát.

Schmid. Lex. Eccles.
* ENTHYCHKTáK. EuTI- 

CHETAK. EüTICmSTáK. E- 
retnekek az I. Században, kik 
a’ Simon Magus’ oskolájából 
ízárrnaztak. Azt tanították, 
hogy a’ Törvényben , és a* 
Propheták á lta l, más Isten 
jelentette - meg magát, más 
pedig az Evangyéliomban. 
Különbben oily fzörnyü áldo
zatot izoktak áldozni, hogy 
a’ fzemérem nem engedi azt, 
*s annak környíil állásit em
líteni. Epiph. haer. 1 i. Theo- 
doret. in Simon. Enron. A. C., 
3$. Étig. de haere fi arch.

ENTHYSiásTáK. Ekkléíiai 
értelemben ollyan · emberek, 
kik rendkívül való Isteni je- 
lenéfekkel ditsekednek. A’
IV. Században a’ Mefíalia- 
nufokat hívták Enthufiaíiák- 
nak : minthogy azok minden
kor mennyei jelenéfsel ditse- 
kedtek. (a) Angliában a’ Fa- 
nalicu fokát hívják így, a- 
millyenek a’ Quackerek, A- 
nahaptifták, ésj új Proplie- 
ták. (b)

(a) Johan JJamafc. de ha-r. 
B. so. (b) Colliers Ec. Hift. 
Vol. a. P. a. 1. 9.

Eqn de 1’ ETOJEE. Eggy 
nemes ember Frantzia Or- 
fzágban, a’ ki midőn hallot
ta volna a ' templomban: .Per 
mtirJH ψιί venturus eß judicare 
vinos &  mortuos, ezen fió
kát magára alkalmaztatta.

A’ Kheirnfi Érfek meg-fogat- 
ta ötét, ’s a’ Concilium’ elé
be állította , mellyet III. Eu- 
genius P. Kheimsben tartott: 
a’ Concilium efztelennek ítél
te , a’ tömlötzbe vifzfza- vi
tette, hol nem fokára meg
halt. Sok követőji voltak, 
kik kéfzebbek vóltak mago
kat meg égettetni, mint ötét 
el hagyni. JSémellyek ördön- 
gösnek tartják ötét; máink 
azt mondják, fern olly rofzfz, 
fém olly bolond nem volt, 
a’ mint az ő ellenfégei be- 
fzéllnek felőle- Du Pin. H. E. 
cent. fa. c. 6. De Monte, in 
append, ad Sigebert. ad A.C. 
1148. Otto Frjing. 1. 1. c. 55. 
Willi JSeubriegienßs. 1. i. c. 
19. Genebrard in Eugen, San
der. haer. 146. Baron. A. C. 
1148. &c.

* Epa phu s . Jupiternek és 
az Inachus’ leányának Jónak 
fija. Uralkodott Egyiptom
ban, hol Memphis várofát 
építette. Herodotus meg
jegyzi , hogy ajt Apis’ tilzte- 
lete,az Epaphus’nevéből vett 
alkalmatofságot, és hogy 
Görögül Epaphus annyit te- 
fzen , mint Apis. Ez annál 
hitelefebb, minthogy a’ me- 
fe fzerént. Jót, mikor Epa- 
phui'sal vifelös vólt, Juno 
tehénné változtatta, a’ ki 
mind addig tévelygett ide ’s 
tova, mígnem Egyiptomba 
vetődött, hol ötét Juno a9 
Jupiter’ kéréfére elébbi fór- 
majára vifzfza - változtatta. 
Ilerodot. in Euterpe & Tha
lia. Eus, chron. Ovid. Met, 
1. i.

* E p h e -
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*Ephbsia. Diána’ innepe 
Ephefusban, mellyel kiilö- 
nöfen a’ férjfijak Szenteltek, 
’s bor iváfsal, ’s éjfzakai kó- 
borláíisal töltöttek-el Az há
zas afzfznyoknak nem Szabad 
volt ezen ré'izeges innepea 
megjelenni: a’ Szüzek mind- 
azákai jelen lehettek. Azok 
kik ezen innepre gondot vi
seltek , Efsenestknek nevez- 
tettettek. Cafieüan. de Felt. 
Graec. Aleurs. Graec. Fér.

* ÍÍPHESTRIA. Bizonyos 
innepek a’ Thebebelieknél, a’ 
Tireiias’ emlékezetére , a’ mi
dón az ö képét elöfzör afz- 
fzony, aziitan férjfi ruhába 
öl-.öztették , melly azt jelen
tene, hogy Tireiias mind a* 
két nemnek természetével bírt. 
Mátok úgy ítélnek , hogy e- 
zen az innepen kell érteni az 
Epheílria nevű innepet,melly - 
et egéíz Görög Orfzág Vul
canum’ ufztef égére Szentelt.

E p h o d . A'Sidó Papok’ru- 
hájoknak eggy réfze. Az E· 
phod két félje vo lt: eggyik 
lenből való, a’ közönféges Pa
poké: a’ máíik drágább ké- 
lzuletií, a’ FÖ Papoké , melly- 
et le ír Mófes. (a) Hierony 
mus meg - jegyzi, hogy az 
Ephodot a’ Zlidók olly tulaj
don ruhájoknak tartották a’ 
Papoknak, mint a’ gielly 
nélkül fém igaz, lem hamis 
Isteni tifzteletet nem lehetett 
véghez vinni. Midón Micha 
a’ maga házában bálványt 
emelt, az Ephodot einem 
felejtette, (b) Néha azok is 
viíelték az Ephodot, kik nem 
a’ Papok közzűl valók vól- 
tak. Samuel, mint Levita, vi

G

feite azt; (c) nem különbben 
David is, mikor a’Szövetfég* 
Ládáját az Obed Edom há
zából el-vitette. (d) A’ Le
vitáknak rend - fzerént nem 
lehetett azt vifelni: de kevés
fel Jerufalemnek meg-vétele 
előtt, meg engedte Agrippa, 
hogy Ók is, mint a’ közön
féges Papok, len ruhát vi- 
felhefsenek. Jofephus úgy 
említi ezt, minta’ Zlidók’ fzo- 
káfokkal ellenkezőt, melly 
büntetés nélkül nem maradt.
(e) Némeliyek úgy ítélnek, 
mintha a’ Zíidó Királyoknak 
fzabad lett volna Ephodot 
hordozni. Mert minekután- 
na David Siklag várofát meg
vette; Abjatár Fö Pap által 
Ephodot hozatott, és meg
kérdette az Urat, ha űzze - é 
az Am dekitákai? (f; Az hon. 
nan azt hozzák ki, hogy Ő 
az Istent az Úrim és Thum- 
mim által kérdette-meg; és 
így az Ephodot is, mellyen 
volt az Úrim és Thummim, 
magára vette. De máiok azt 
mondják, hogy az Origina
lis nyelv fzerént, ez tsak azt 
tefzi, hogy David parantsolt 
Abjatár Papnak, hogy az 
Ephodot vegye-fel, ’s ö eret- 
te az Istent kérdje meg. (g) 
A’ Gedeon’ Ephódja neveze
tes ; mert az új bálványo
zásra adott a’ Zsidók köztt 
al kaikat mate liságot. (h) Né
ni e I iy e k azt bálvány képnek, 
raáíók valamelly gyözöde- 
lemnek jelének tartják, melly et 
az Izraeliták Isteni tisztelet
tel illettek; és így Gedeon 
fzintén úgy nem vélt oka a’ 
bálványozásnak , valamint 
3 Wo-
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Mofes nem vólt, mikor a’ 
réz kígyót fel emelte, mellyel 
a ’ Zsidók Isteni tiíztelettek 
kezdettek illetni. Meg-jegy
zésre méltó, hogy Joiephus, 
midőn a’ Gedeon’ életét le
írja , ezen környül - állásról 
fém mit nem fzóil: mellyet 
vagy azért hallgatott-el, 
minthogy bizonytalannak 
tartotta ezt; vagy pedig, mert 
tsak ez az eggy hiba az, 
mellyet ennék a’ nagy em
bernek életében meg lehet je
gyezni , ha azt az ö kemény- 
legét ki-vefzfzíik, mellyet a’ 
Suchot és Penuelbeliek el
len tselekedett. (i)

(a) a Mos. «8. (b) Bir. n \
5. (c) i Sam. 6. (e) Ant. I. ao. 
c. g. (f) i Sam. 30. (g) Speno. 
de Ur &Thum. Cun. de Rep. 
Hebr. 1. i. c. 14. (hj Bir 8: 
S7- (i) Procop. Toftat. -Aug. 
Theod. Hier, ad Marcell. &c.

* Eph y d r ia d e s . A’ fór
rá  foknak és kútaknak Isten- 
Afzfzonyaík Közönfégeiebb 
nevek, Najades. slnthol, E- 
pigr. Gr.

*  E p i n i c i a . A’ Régieknél 
eggy Innep, mellyet a’ gyÖ- 
zödelemkor énekléfsel, mu- 
íicaval, tantztzal, és minden
féle vígaísággal fzenteltek. 
Az éneket is, a’ mellyet a’ 
gyözödelmefeknek énekeltek 
Epinícián&k hívták. Meurs. 
Fafold. Pitije.

E p i p h a n i a . V íz - Kerefzt. 
Efik ez az Innep Januarius- 
nak 6. n. annak emlékeze
tére, hogy a’ Maguíok meg
találták és megajándékoz
ták a’ gyermek Jeíust. Sok 
kérdést fzoktak ezen egéí’z

történet köröl tamáfztani. 
Mitsoda tsillag lehetett az, 
a’ melly a’ Magufoknak meg
jelent , és Őket vezette ? Nem 
vólt az az égi tsillagok köz- 
zül való ; mert nekik elüttök 
ment, mind addig, míg a’ 
hellyhez el-értek, az hol Je- 
fus volt, és hol az meg-állott. 
Valamelly tsillaghoz hafonló 
fényelség lehetett hát a z , a’ 
levegő égnek alfóbb réfzé- 
ben; mellyet a’ Magútok a’ 
több tsillagoktól könnyen 
meg · különbböztethettek, és 
a’ mellyböl Ök éfzre-vehet
ték, hogy annak valamelly 
különös dolgot kell jelenteni. 
Né melly ek hafonlónak tart
ják azt ama’ mennyei vilá- 
gofsághoz , melly a’ Páfzto
rokat környül - vette vólt, 
mellynek mefzfzeröl tsillag 
formája látfzott. (a) Mint tud- 
hatták-mee a’ Magufok, hogy 
ez a’ tsillag a’ meg-jelenít 
Mefsiást jelenti ? Nem ezen 
fzokatian fényefségböi tudták 
Ök azt meg; mert ez tsak 
vezérek vólt nekik: hanem 
az a’ közönféges várás, melly 
fzerént égéit Napkelet ügy el- 
metefségben vó lt, ’s remény
iette, hogy nem foká eggy 
hatalmas Király fog meg-je- 
lenni, indította Őket útra. 
Az Epiphania régenten nem 
vólt különös Innep, hanem 
Karátson innepének eggy 
réfze, melly tizenkét napo
kig tarto tt; mellynek, a’ Zsi
dók’ fzokáfok fzerént , elfő 
és utólfó napja l?g neveze- 
tefebbvólt. Mindenik napot 
lehetett Epiphanidn&k ne
vezni ; mert mindenik a’ Chri- 

ftus-



Húsnak e’ világon való meg* 
jelenétének emlékezetére va
ló nap vólt. Kz az Innep, 
bizonyos tekéntetben, enne· 
retefebb vólt a* Görög Ek- 
klé/iában , mint Karátson. 
Mert az utólfónem tartozott 
a’ Kerefztfégnek három ne
vezetes idejéhez , mint az 
elfő. A* Romai Ekkléliában 
ennek az innepnek nem vólt 
ez a’ méltófága. Chryfofto- 
mus írja, m;nthogy a’ Chri- 
ítus is ezen a’ napon kerefz- 
teJkedett meg: Izokás vólt 
régen ennek a’ napnak éj- 
fzakáján éjfélkor a’ templom
ból vizet Vinni haza, melly 
három efztendeig is oily an 
vólt, mintha a’ kútbólazon 
a' napon merítették volna,
(b) Az ifjabb Thecdoíius 
ezen a’ napon minden játé
kot , Ju ti mi anus pedig min
den törvénynek foiytatáfát, 
és múlatíágokat, meg tiltott. 
Azok a’ kiknek a’ Cyclus 
PafchalisxtL vólt gondjok, 
vagy a’ kik Hús vét innep é- 
nek idejét fzokták meg ha
tározni , az Epiphania in- 
nepén tartoztak ki hirdetni, 
mitsoda időben fogna a’jövő 
efztendöben esni a’ Böjt, és 
Húsvét’ innepe. (c) A’ Spa
nyol Király ezen a’ napon 
három hehellyeket ajándé
koz: melly Ceremóniát az
V. Károly Tsáízár’ buzgófága 
talált-fel: az elfoben vagyon 
arany, a’ máfodikban tömjén, 
az harmadikban myrha, a’ 
Magidók’ ajándékaiknak em
lékezetekre. (d) Az Angliai 
Királyok is ezen okból aján
dékoznak , aranyat, tömjént,

és myrhát. A’ Görögök Vi- 
lágofság’ innepének nevezik 
ezt; mert a’ Chriftus ezen a’ 
napon kererfztelkedett - meg; 
Ők pedig a’ Kerefztféget Vi- 
lágofságnak nevezik.

(a) Grot, de Ver.Rel. Chriff. 
1. 3. c. 14. (b) Homil. 24. de 
Bapt. Chriít. (c) Cod. Theod. 
1. is. t. 5. 1. s- Cod. Juft. 1. 3. 
t. iá 1. 6. (d) Faj rat. Pr efent, 
State of Spain.

E p i h a n i a  Sa n c t o r u m . 
Eggy Innep a’ Coptus Ke- 
refztyéneknél Egyiptomban, 
mellyet a’ Gemiana nevil 
templomban, a’ Szentek’ meg- 
jelenéfeknek emlékezetére há
rom napokon fzentelnek. A* 
templomnak kápolnája, hol 
a’ Szentek .meg - fzoktak je
lenni , úgy vagyon tsinálva, 
hogy annak fala, mint a’ tü
kör , akarmelly dolognak 
képét vifzfza - mutatja; az 
e8gyögyü és babonás nép 
azt látván, a’ melly Szent
nek képét látja, azt hifzi je
len lenni. Nevezetefen Sz. 
György vitéz, lovon gyakran 
meg-jelenik. A* kinek mellyik 
Szent jelenik - meg, az az 
innepnek három napján azt 
tilzteli. Az innepet kozön- 
fégefen vendégeskedésben és 
nagy vígfágban töltik - el. 
r ansleb. Rei. dello Stato pres, 
deli’ Egitto.

E p is c o p u s . Püspök,Vigyá
zó, FŐ Vigyázó. A’Püspök 
az Ekkléíiaban leg-fóbb l’ze- 
rnélly. Midőn az Apostolok 
a’ Christus’ mennybe menete
le után az Evangyéliom’ hír; 
detéfére a’ világra el-mentek- 
azokat a’ kiket leg - elöfaör 
4 ®eg-
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meg-térítettek, vagy a’ mint 
Clemens Alexandrinus fzóll, 
az ö Apostolfágoknak zsen- 
géjit, azoknak az Ekkléfiák- 
nak , melyeket ök plántál
tak, Püspökeikké tették. így 
tette, Tertullianus bizony fágá 
fze ént,Sz.PéterClemenst ma
ga után Romai Püspökké, 
Sz. János pedig Polycarpust 
Smyrnaivá. ( a ) Bizonyos, 
hegy eggy Ekkléfiában tsak 
eggy Pü pök volt, a’ kit, a’ 
mint Cyprianus fzóll, Pász
tornak, Elöl járónak, Helly- 
tar ónak, Fő Vigyázónak, ’s 
Popnak is neveztek. A’ Sz. 
Járos’ Titkos könyvében Án
gy lóknak neveztettetnek; 
mtllyilyel, a’ mint Origenes 
mondja, a’ Püspököknek ha
talmok , hivatalok , ’s köte- 
lefségek adattatik - elő. (b)- 
A mint eggy Ekkléfiában eggy 
Püspök, úgy eggy Püspök
nek eggy Ekkléíiája volt. 
Mert a’ régi DioecefifekrÖl 
foha nem mondattatik, hogy 
azokban eggynél több Ekklé- 
fia lett vólna. A’ régi írók 
említik a’ Corinthufi Ekklé- 
liát, a’ Smyrnai Ekkléfiát 
’j a’ t. Ez a* név , Di-oecefis, 
mellyen ma eggy Püspöknek 
Megyéjét értik , az három el- 
föbb Században éltt Íróknál 
ezen ér.e’emben nem fordúl- 
elö, hanem a’ Püspöknek hi
vatalát Parojkiáiiák nevezik; 
a’ m:nt ez Irenaeusnak Victor 
Pápához küldött Synodalis 
leve t búi, .és Euíébiusaak Hi- 
li t ritijából nifg-tettfzik, melly 
az / lexandriai, Epheíiifi ,*Co- 
rinthufi Püspöknek Parojkiá- 
ját gyakran emlegeti ; melly 
öévea, bizonyos izambói álló

Eri.
’s eggymashoz közel lakó 
Kereíztyéneket ért, kiknek 
eggy Püspökök vagy Papjok 
vagyon, (c)

A’ Püspöknek kötelefsége 
volt, az Isten’ Befzédét hir
detni , a’ maga Gyülekeze
tével könyörögni, a’ Kerefzt- 
féget és az Úr’ Vatsoráját ki- 
fzolgáltatúi, a’ ízegényékről 
gondot vifelni, a’ Papokat 
ordinálni, a’ maga nyájját 
igazgatni, a’ vétkezőket az 
Ekkléfiából ki zárni, a’ meg- 
térőket fel - óldozni. A’ Püs
pököknek úgy utánna kellett 
látni a’magok hivataloknak, 
hogy még Ekkléíiájoktól fém 
volt fzabad foha távol - len
ni. Cyprianus azt a’ véres 
üldözést , mellyet Decius 
Tsáfzár támafztott a’ Kerefz- 
tyének ellen, annak tulajdo
núja, hogy a’ Püspökök a’ 
magok Ekkléíiáj okból való 
el-távozói okkal gerjefztették- 
fel az Isten’ haragját, (d) A’ 
Püspököt válaíztották a’ 
Papok, és az Ekkiéfiának tag
jai. Cy prianus gyakran meg- 
V állj a , hogy ö a ’ népnek 
válafztáfa Izerént lett Püs
pökké. Mihellyt valakit Püs
pöknek válaíztottak: azon
nal a’ fzomfzéd Püspökök’ 
elébe állították azt, hogy 
annak Püspökfégre lett vá- 
laíztattatáiában ökis eggyez- 
zenek-me^, mert különbben 
az nem volt törvényes. Néha 
a’ válaliztást a’ nép a’ Püs
pökökre bízta; melly neve
zeteién Africában volt fzo- 
kásban. A’ válafztott Püs
pököt a’ fzomfzéd Püspö
kök ordinálták, ’s azt a’ 

ma
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maga Ekkléfiájába azok vit
ték be. Ennek végbe-vite
lére elég vólthárom Püspök. 
Az új Püspök a’ nevezete
sebb Püspököknek hírül adta 
a’ magaPüspökfégre lett emel- 
tettetéíét. (e) Eggy Car-ha- 
gói Concilium így írja-le a’ 
Püspöki ordinatiót. „ Mikor 
valamelly Püspök ordinal- 
tattaiik, az Kvangyéliomot 
két Püspökök tartsák feje 
felébe: midőn eggyik az ál
dást mondja, a’ több Püs
pökök mindnyájan a’ magok 
kezeiket tegyék az ö fejére. ” 
A’ Conliitutióknak lrójok 
említi az akkori könyörgést, 
melly így végezödik. „Aján
dékozd neki óh Mindenható 
Ür! a’ te Chriltusodért, a’ 
Szent Léleknek kegyelmét, 
hogy neki hatalma legyen a’ 
bűnöket a’ te parantsolatod 
izerént meg botsátani, Kk- 
kléíiai rendeléfeket tenni, 
és minden kötelet az Apo- 
ítoli hatalom fzerént meg ol
dani ; hogy Ö néked fzelíd 
és tifzta fzívvel kedvres,és min
denkor vádolás nélkül való és 
feddhetetlen legyen, és hogy 
Ő neked ama’ tilzta és vér 
nélkül való áldozatot, mellyet 
te az Új Szövetfég’ Sacramen- 
tomában vagy titkában, ma
gadnak kedves illatozáíűl 
válafztottál, a’ Jefus Chri- 
ftus által be - mutathaísa. ” 
Ve’ t. (f)

Az Ekkléfiát régenten igaz- 
ga’ták a’ Püspökök, Presby- 
terek, és Diaconulbk : az hon
nan következik, hogy a’Püs
pökök a’ PresbyterektŐl kü- 
lönbböztek. Hieronymus a’

Presbytereket az alfóbbjren- 
dü Papokhoz fzámlálja, a’ 
Diaconulökat pedig az har
madik rendbe tefzi. Igna- 
tiusnak ide tartozó bizony- 
fági, világotok és tökéllete- 
fek. Kéri a’ Magneíianufokat, 
hogy a’ Püspök alatt, a’ ki 
az Isten’képében elől-ül, a’ 
Presby terek alatt , kik az 
Apollótok hellyet vágynak, 
és a’ Diaconufok alatt, kik
re a’ Chriítus Jefus fzolgá- 
latja vagyon bízva, minde
neket eggyező lélekkel vigye
nek- végbe. Ezekkel a’ Cle
mens Alexandrinus’, Orige- 
nes, és Tertullianus’ bizony- 
fági is meg eggyeznek. (g) 
A ’ Püspököknek hatalmok
ban áliott Liturgiát tsinálni; 
tsak-hogy az az Hitnek regu
lájával meg-eggyezett legyen; 
fzabad volt a’ Symbolumok- 
nak fzavaikat különbböző 
befzéddel elö-adni, ’s a’ma
gok Ekkkléíiájokban böjti 
napokat rendelni. A ’ Világi 
dolgokban is tehettek ítéle
tet, midőn a’ perlekedő fe
lek , mint köz-bírákra, Ő reá- 
jok apelláltak. Conítanti- 
nus törvényt adott, melly 
fzerént , a’ Coníiftoriumnak 
végezéfét törvényesnek kel
lett espierni. Arcadius és Ho
norius is törvénynyel erősí
tették - meg a’ Püspököknek 
ezen hatalmokat, illy meg- 
határozáfsal, ha mind a’két 
törvénykező fél meg eggye- 
zö akarattal Ö reájok apel
lált ; de az halálos ügy be nem 
avathatták magokat. Ren
delést tehettek az Ekkléíia’ 
jóizagáról, meliyröl fok Ca- 
s noaok



Donok vágynak. Az Apo- 
ítoli Canonok emlékeznek 
ezen hatalomról: Cyprianus 
meg jegyzi , hogy minden, 
a ’ kinek fizetéfe az Ekklé- 
fiától vagyon, azzal, Epifco- 
po difpenfante, vagy a’ Püs
pöknek rendeléí'e és határo
zása í’zerént éljen. Azért vólt 
minden Püspöknek Oecono- 
mufa, vagy gondvifelője , a’ 
kinek a’ Canonok fzerént 
Papnak kellett lenni, (h)

A’ régi Püspökök olly nagy 
betsüleiben vóitak, hogy eggy 
Kerefztyén fém indúlt útra 
a* maga Püspökének bizony
ság - levele nélkül. Sok-féle 
nemei vóitak az illy Levél
nek, az utazóknak állapat- 
jók fzerént. Nevezetetek az 
Epifiolce Commendatoriae, 
Communicat orias, Dimiffbriasi 
Az elsőt tsak a’ FŐ rendű 
fzeméllyeknek adták, és a’ Pa
poknak , kik idegen Orszá
gokra utaztak. A’ máfodikat 
mindennek adták, kik az Ek- 
kléíiával eggyefségben éltek, 
vagy annak tagjai vóitak. Az 
harmadikat pedig tsak a’ Pa
poknak adtak, midőn azok 
eggyik Ekkléüából máfíkba 
mentek lakni. Mind ezeket 
a* leveleket közönfégcs név
vel Formaidhak hívták; mint
hogy bizonyos forma fzerént 
vóitak írva , ’s vóitak ben- 
nek ollyan jelek, mellyek ál
tal a’ költött levelektől az
okat meg lehetett különbböz- 
tetni. (i) A’ Püspökök eránt 
való tiszteletnek jele az is, 
hogy Ő elüttök mindenek, 
még a’ Tsáfzárok is, meg
hajtották fejeket, midőn Ő 
tolok az áldást ei-vették; ’s
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ugyan akkor nékik kezeket 
is meg - tsókolták. Hierony
mus említ még eggy ti !'z.telet
nek jelét; de a’ mellyet Ő 
maga is eggy halandó ember
nek foknak ta rt, és kárhoz
tat, tudni illik : hogy a’ nép 
a’ Püspököknek tifztefségek- 
re Hofánnát énekelt, (k)

A’ régi Canonok fzerént, a’ 
Papnak harmintz efztendős- 
nek kellett lenni, minekelőt- 
te a’ Püspöki méltófágra me
hetett ; mellynek okául azt 
adták, mert a’ Christus is 
ollyan időben kezdett a’ ma- 
a hivatalához, és hogy ak- 
or kezd az ember elméje 

tökélletsfsé lenni. Sokfzor 
vagy kénfzerítésböl, vagy 
valamelly tekéntetből, ezen 
íegulát félre tették. De olly
an példát a’ régifégben nem 
lehet találni, hogy tizen-két 
cfztendős gyermeket válafz- 
tottak vólna Püspökfégre, 
mint a’ kéfőbb időkben, ne- 
vezetefen 1736-ban is meg- 
efett, a’ midőn eggy gyerme
ket, tettek Toledói Ériekké.

A’ Püspököknek ezen régi 
formájok meg-változott, mert 
a* Dioecefifek idővel ki-fzé- 
lefedtek, és fok Parojkiákat 
foglaltak magokban, ’s a’ 
Püspöki méltófágot is, az 
alíöbb rendű Papoknak álla- 
patjoktól meg-különbböztet- 
ték. (1)

A’ Komái Catholica Ekklé- 
fiában, a’ Pápának vagyon 
fő hatalma Püspököket vá- 
lafztani. Sőt ott is, hol a’ 
Fejedelmeknek vagyon jufok 
Püspököket nevezni, meg
kell lenni a’ Pápa’meg-eggye- 

zeié-
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zéfének is Bullájának. Sőt 
a’ Püspököknek a’ Pápáktól 
raló függitek olly nagy, 
hogy X. Innocentius P. né- 
mclíyeket tsak azért kemé
nyen meg-feddett, hogy a’ 
magok leveleiket így kezdet
ték. Dei gratia, vagy Divi
na providentia, ’s azt pedig, 
& Apoßolicoe Sedis gratia, el
hagyták. A’ Romai Ekklé- 
fiában fokán vágynak, kik
nek femmi Dioeceíil'ek nints, ■ 
hanem tsak Titularis Püspö
kök.

A’ Proteílanfok köztt az 
Angliai Ekkléliában mind e’ 
mai napig vágynak Érfekek 
és Püspökök, kik mind Pai- 
rok az Orfzágban, és Bárók, 
mellyért is a’ Parlaraentum- 
ban a’ Felső házban nekik 
hellyek és fzavok vagyon ; 
minden Bárók előtt vágynak, 
voxokat, mint Bárók és Püs
pökök, úgy adják, de midőn 
valakit halálra ítélnek, ak
kor ők a’ Farlamentumból 
ki mennek, ’s a’ magok Pro- 
curatoraik által ádjak voxo
kat. (m) Kötelefségek igen 
“ eg-eggye* *’ Romai Catho- 
licufokéval.

A’ Normannus Királyok 
alatt, a’ Zfidóknak is vólt 
Püspökök, ki őket a’ magok 
törvények fzerént igazgatta.
(n) L. Archiepifcopus, Chor- 
epifcopus, Dioecejis , Metro
politanus , Patriarcha, Suf- 
fraganeus. &c.

(a) Ep. i. ad Cor. de prae- 
fcript. adv. Haer. (b) Cyprian. 
Ep. 4. Eus. 1. 6. c. 43. de Orat. 
§· 3S· (c) Clem. R. ep. 1 .íren. 
1. 3. Ignat, ep. 4. apud Eus.

Ε ρ ι .

1. 5. c. 1$. 1. 2. c. £4. 1. 3. c. 4. 
1. 4. c. S3. 1. 7. c. 3. (d) Őrig. 
in Ez. Homil. 3. Juji. Mart. 
apói. s. de laps. §. 4. (e) Epift. 
4. i i . Synod. Afric. ap. Cypr. 
ep. 68. Corn. ap. Eus. 1. 6. c„ 
43. (f) Conc. Carth. 4. Can. a. 
Conliit. 1. 8. c. s- Cg) Bingh.
0 .  E. 1. a. c. i. Ep. adEuft. 27. 
ad Heliod. 1. Ignat, ep. ád 
Magnes, n. i. Clem.Al. Strom. 
Orig, in Homil. (h) Tertull. 
de Monog. c. 11. Bingh. l.a. 
c. 6. Eus. de Vit. Const. 1. 4. 
c. 27. Cod. lufi. 1. i. tit. 4. leg. 
7. Conß. Apojt. l.a. c. aji ep. 
38. Conc. Chalced. c. 26. ( i )  
Bingh. 1. a. c. 4. (k) Bingh.
1. a. c. 9. Hier, in Mat. s í. (1) 
Bingh. 1. a. c. 10. (m) Camb- 
den. Spelman. (n) Seid. Marm. 
Arund.

E pist o l a e  & Ev a n g e l i a . 
Azok az Evangyéliomból és 
Apostolok’ Leveleikből ki
válogatott darábok, mellye- 
ket a’ közönféges Isteni tifz- 
teletnek idején, Vafárnapokon 
és Innepeken fzoktak olvas
ni. Szent Hieronymust tart
ják elsőnek, ki azokat öfzve- 
fzedte, ’s a’ Lectionariumba 
be-tette. Ezeknek igen régi
eknek kell lenni; mert nem 
tsak az egéfz Napnyügoti Ek- 
kléíiában fzokásban vágy
nak, hanem a’ régi Atyák
nak Homiliájikban is látjuk, 
hogy a’ melly napokra azok 
ma rendelve vágynak, ők is 
azokról azokon a’ napokon 
predikálltak. Igen. böltsen 
vágynak ki-válogatva, ’s min- 
denik a’ maga napjára illik. 
Az efztendö két réízekre va
gyon olztva. Az első réfz-
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ben kell emlékezni a’ Chri- 
ftusnak e’ földön való életé
ről: a’ máfodikban arról, 
mint kelljen a’ Christusnak 
példája fzerént élni. Az első 
magában foglalja azt az időt, 
nieíly vágjon Adventtól fog
va Szent Háromfág napig: 
a’ máfodik Szent Háromfág 
napjától tart Adventig. Az 
első réfzben kell háláadáfsal 
emlékezni a’ Christusnak tse- 
lekedeteiről, ’s elmélkedni 
Az Ő fzülettetéféröl, Környül- 
metélkedéféröl, a’ Pogányok- 
nak lett meg-jelenéféröl, Tu
dományáról , tsudatételeirŐl, 
KerefztfégérŐl, Böjtéről, ki- 
fértetéröl, halálos hartzáról, 
kerefztéröl, fzenyvedéféről, 
haláláról, el-temettettetéféröl, 
fel-támadásáról, mennybe me
neteiéről , ’s a’ Sz. Léleknek 
le-fzálláfáről. Az utóiső réfz 
azt adja elő, mint kelljen a'Ke* 
reíztyénfégnek után járni, a’ 
vétkeket kerülni, ’s a’ virtust 
gyakorolni. L. Collecták.

E p is t e m o n a r c h . Eggy fő 
hívataiú ember a’ Görög Ek- 
kléiiában, a’ kinek gondja volt 
a’Religióra, ’s az Hitre tartozó 
dolgokra. Hafonló ehezRomá- 
ban, a Magijier Sacri Palatii.

f  E p u l o n e s . Pogány Pa
pok Romában, kik a’ kö- 
zönféges játékokra, azokban 
végbe - menni fzokot vendég- 
fégekre és áldozatokra vi
gyáztak· ISeveket vették ab 
epulis. Numa fzerzette őket; 
hármat rendelt, Sylla azután 
négyet adott hozzájok, az 
honnan neveztettettek Sep
tem viri epulones. Az ö Col- 
legiumok eggy volt a’ Romai 
négy fő Papi Coíiegiumok

közzöl, ’s a* leg-főbb Romai 
emberek voltak annak tagjai. 
Az Augurokkal igen eggy 
rendben voltak; m Ily meg- 
tettfzik Plinius Juniornak le
veléből, mellyben kéri Tra- 
janusTsáfzart,hogy Ötét tegye 
vagy Augurrá, vagy Epulóvá. 
Cic.de Harusp.Resp Liv. I.23. 
Dio Caff. 1. R3. Gjrrald. Synt. 
Deor. Pofin. Ant. Pitije.

j-EQViRiA. Romai innep 
és játék a’ Mars tifztelségé- 
re, neve vagyon ab equis, 
mert leg inkább lovaglásból 
állott, a’ . Campus Martiufon, 
minden efztendőben kétlzer, 
Februariusban és Martius- 
ban. Szerzője volt Romulus. 
Varro. 1. s. de L. L Fe/ius 
Ovid. Feli. l.a. et 3. Nardin. 
Roma. Ant. Struv. Pitije.

Eovitf.S. S. Catharince in 
Monte Sinai. Minthogy a* 
Szarándokoknak, kik a’ Szent 
Catharina’ testének látogatá- 
fára a’ Sinai hegyre, (az hova 
az az ö halála után az An
gyaloktól vitettetett) jártak, 
a’ kóborló Törökök ellen ol
talom kellett: a’ végre allít- 
tattatott ez a’ Vitézi Rend a’ 
XII Században.Tzíraerck volt 
eggy fél törött kerék, és eggy 
véres kard. Ezeknek köte- 
lefségek vólt Sz. Catharina’ 
testét Őrizni, az utakat a’ 
Szarándokokra nézve bátor- 
fagoíökká tenni, az Ekkié- 
íiát óltalmazni, ’s minden
ben az Ö Superioroknak enge
delmeskedni. A’ Sz. Balilius> 
regulájit követték. Ennek a 
Rendnek ma vége v a g y o n s  
nem is lehet annak nyomát 
találni, hogy valaha a’Pápa 

meg-
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meg erősítette volna. Hiß. 
des Orel. R. T. i. c. 35.

EovtTss Or d in is  Ch r i 
s t i . Ez a’ Rend a’ Templa- 
riuíoknak romladékokon é- 
puit, kiknek Portugalliában 
fok jófzágok volt. Dionyfius 
Király fundálta ezt 1317- 
ben, 1319-ben pedig XXII. 
János P. megerősítette, a’ 
ki nekik a’ Sz. Benedictus’ 
regulájit, és a’ Citeauxi Con- 
ftitutiókat parantsolta, hogy 
azokat úgy követnék, mint 
Calatravai Vitézek, ’s azok- 
kal eggyütt azon - eggy pri
vilégiummal bírtak. Ezek 
a’ Vitézek előfzör Caftro Ma
rínéban telepedtek-meg, de 
onnan 1366-ban Thomarba 
áltál-mentek. Nagy hírt fzer- 
zettek a’ Maurufokon nyertt 
fokfzori gyözödelmek által, 
’s a’ következett időkben 
igen hatalmafokká tették ma- 

, gokat. Négy fzáz ötven Prae- 
fecturáknal többet bírnak, 
mellyekböl tizenöt fzáz ezer 
font jövedelem pénzt velz- 
nek. Vágynak közttökCom- 
mendatorok , Nagy keresz
telek , Köz - vitézek, és Pa-
Íok. III. Jánoíig tizenkét 

«agy Mesterek volt. VI. 
Adrianus ijsa-ben meg en
gedte a’ nevezett Fejedelem
nek , hogy a’ Rendnek Ad- 
miniítratora leheísen, 1550- 
ben pedig III. Julius, a’Nagy 
Mesterféget a’ Portugalliai 
Koronával eggyesítette. Ezek
nek Ceremonias ruhájok eggy 
nagy fejér pamuk köntös, 
mellyel a’ nyakokban két 
földig érő kö.ő ízorít öfzve, 
mellyenen vitetik a’ Rend
nek veres kerefztét, mellyen

még eggy más ezüst kerefzt 
is függ. III. János a latt, a’ 
Pápa’ Commifsariufa Anto
nius de Lífsabona, kénfzerí- 
tette ezen Rendnek Papjait 
a’ Thomari klaftromban lak
ni , Barát ruhába Öltözni, a’ 
Rend’tzímer kerefztét vifelni. 
Olafz Orfzágban is vagyon 
eggy Vitézi Rend, melly Jefus 
Chrifiusénak neveztettetik, 
mellyet XXII. János fundált. 
Hift. des Ord. Rel. T. 6, c, 8.

E q v it e s  Or d i n is  A l m  
S. M i c h a e l i s . Szent M i
hály Szárnyának Rendén levő. 
Vitézek. Ézt a’ Rendet I. Al- 
phonfus Portugalliai Király 
ízérzetté 1167-ben, annak a* 
győzödelemnek emlékezeté
re, mellyet Ö a’ Maurufok- 
nak Királyokon Sevillánál 
Sz. Mihály Ark Angyal’ fe- 
gítfége által nyert. Azért 
nevezte így ezt a’ Rendet, 
mert Sz. Mihálynak egéfz 
testét be fedezte a’ Szárnya, 
és az alól tsak eggyik keze 
látfzott-ki, mellyllyel az hel- 
lyet mutatta, hol kelljen meg
ütközni. A’ Rendnek tagjai 
mind nemes és udvari embe
rekből állottak , kik az Al- 
cobazai Abbásnak tartoztak 
meg-esküdni, hogy ők az 
Isten, a’ Pápa , és Király 
eránt, hüfégefík lefznek: az
zal a’ könyörgéfsel éltek, a* 
mellyllyel a’ Cifierciták köztt 
a’ Fráterek Szoktak élni. Az 
Alcobazai Abbástól fiiggöt- 
tek. Meg házasodhatták eggy- 
fzer , de mafodfzor nem; 
ágyafokat Sem tarthattak. 
’s a’ t. A’ Rendnek tzímere 
volt eggy veres ízárny, 

mehyet
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mellyet a’ Vitézek eggy fejér 
paláston viseltek. Ez a’ Rend 
tsak i. Alphonfus és az Ö 
fija alatt állott, azután vége 
lett. Hifi. des Ord. Rel. T.
6. c. 7.

E q v it e s  O r d in is  d e
MONTESIA. S. Gb ORGII DB 
A l f a m a . Jákob az Arrago- 
niai Király kérte V. Clemens 
Pápát, bogy a’ Templariu- 
fok’ jófzágokat fordítsa eggy 
új Rendnek fel-állítáfára a’ 
Maurufok ellen , ’s ajánlotta 
m agát, hogy Valenciában 
fekvő Montéba nevű Várát 
annak fogja adni; mellyet 
XXII, János meg-is tseleke- 
dett, 1316-ban a* Montefíai 
Rend fel-allíttattatott, minden 
Valenciában való jófzágokkal 
meg-ajándékoztattatott, ’s a’ 
Calatravai Rendtől függött. 
VÓIt eggy más után tizen-
négy Nagy Mestere : azután 
a’ Pápa II. Philippust Spa
nyol Orfzági Királyt rendel
te annak Adminiftratorának; 
a’ kit követtek az Ö utánna 
vóltt Királyok. A’ Vitézek 
fejér ruhájokon Veres kerefz- 
tet hordoztak.. Sok Pápák
tól fok privilégiumokat nyer
tek ók : ρ. ο. X. -Leo a’ Ca
latravai Rendnek fzabadla- 
gaival ajándékozta-meg Őket:
III. Pál meg engedte nekik, 
hogy meg-házaíödhafsanak, 
testam entomot tehefsenek. 
Az Alfamai Sz. György’ Ren
dé 1201-ben állott- fel, a’ Tor- 
töfai Dioeceíisben; 1399-ben

E q v it e s  O r d i n is  S. M a u - 
r i t i i , & S. L á z á r i , I n s a -

b a u d ia . Ez a’ Rend i$?a- 
ben vette eredetét. A’ Vité
zeknek inneplö ruhájok eggy 
karmalin piros í’zínü palást, 
fejér kerefzttel. 1572-ben 
eggyefiílt vele a’ Sz. Lázár’ 
Rende. A’ Vitézek kötelezik 
magokat fzegényfégre, há- 
zafsági fzűzefségre, és enge- 
delmefségre; a’ Citeauxi Szer- 
zetefeknek regulájukat köve
tik , a’ Cathouca hitet ól>al- 
mazzák, tsak eggyfzer há- 
zafodhatnak-meg, akkor is 
tsak fzűzet vehetnek. A’ 
Rendnek fok Praefecturáji, és 
két fő klaftromaí vagyn k; 
az eggyik Turinban, a’ máíik 
Nizzában vagyon. A’ Vité
zek kötelezik magokat a’ 
Savoyai Hertzeg eránt való 
hilfégre, a’Zsóltárokat napon
ként el-imádkozzák, a’ Chri- 
ftusnak, Sz. Máriának, Sz. 
Móritznak, és Lázárnak tifz- 
tefségekre. Hiß, des Ord. Rel. 
T. 6. c. i i .

E q v it e s  o r d in is  T e u 
t o n i c i . Ez a’ Rend akkor 
állott-fel, mikor Syriának 
Acre nevű várofat 1190-ben 
oftromolták. Tudniillik né- 
melly Lubeckai és Brémai 
fzeméllyek, a’ magok Sáto
raikat, a’ beteg és febes ka
tonáknak fzámokra, Ispotály
nak fordították, mellyet III. 
Cceleftinus P. meg-erősített, 
úgy hogy ennek a’ kegyes 
fundati ónak tagjai Hofpita- 
liták, és Vitézi Rend legye
nek, ’s az Auguftinus’ regu- 
lájit kövefsék: a’ mi a’ be
tegekre való vígyázást illeti, 
a’ Pápa a’ Sz. Janos’ Rendé
nek regulájit: az hadi ésEk- 

. kié-
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kié fiai dolgokra nézve pedig, 
a’ Templariufok’ rend-tarta- 
faikat parantíolta nekik, ’s 
az említett Rendeknek pri
vilégiumaikkal meg-ajándé- 
kozta, ’s fejér palástot adott 
nekik, fekete kerefzttel: noha 
Hartknoch azt állítja, hogy 
ezt a' Rendet Jerufalemben 
tsak eggy magános fzemélly 
állította legyen: de hogy 
Coeleítinus erősítette legyen- 
tueg, azt meg engedi. Elő- 
fzör Jerufalemben negyven 
Mámét Nemes emberek ad
ták magokat ezen Rendbe, 
’s magokat Szűz Mária’ Né
met Hofpitalitájinak nevez
ték. A’ Hofpitale Elől-járó
jának esküvéísel tartoztak 
magokat kötelezni, hogy Ők 
Istennek fzolgálnak, a’ fze- 
gényekre és betegekre gon
dot vifelnek, a’ Szent Fői
det óltalmazzák: a’ Rend 
pedig egyebet nem ígért ne
kik , hanem tsak kenyeret, 
vizet, és Öltözetet. 1191-ben, 
minekutánna Acre várofát a’ 
Kerefztyének meg - vették, 
mellette eggy Hofpitalét és 
templomot építettek. A’ Rend
nek negyedik Nagy Meste
rének Hermann von Salzanak 
harmintz efztendeig való 
uralkodása alatt, a’ Vitézek 
egéfz Prufsiát és Livoniát 
magok hatalmok alá hajtot
ták , melly által magokat az 
ő ellenfégek előtt rettenete- 
fekké tették. Ugyan-ez a’ 
Nagy Melier lett Romai Bi
rodalombeli Fejedelemmé, 
melly méltófág az Ő utánna 
következett Mesterekre is ál
tal pállott. Régen a’ Vité

zek minden afzfzonyokkal 
való tarfalkodást tartoztak 
kerülni; magok fzeméllyében 
femmit nem bírhatták, ha
nem minden az Ordójé volt, 
ládájikat foha nem fzabad 
vólt be - zárni. Ma tsak 
árnyéka vagyon - meg ezen 
Rendnek , melly tizenkét 
Provinciákból áll. A’ Vité
zek a* Német Orfzági Nagy 
Meder alatt vágynak, ’s neki 
tartoznak engedelmeskedni. 
Vágynak közttök tizenkét 
Commcndatorok : ezek fzok- 
ták a’ Nagy Mestert vá- 
lafztani. Hifi. des Ord. Rel. 
T. c. 18.

♦E r a t i d i a . r r o t i a . Eggy 
Innep a’ Görögöknél, m e ll
et Boeotiában’ a’ Cupidó’ tifz- 
tefségére, minden ötödik efz- 
tendöben fok játékokkal fzen- 
teltek a’ végre, hogy Cupido 
fordítsa-el az házalok köztt 
való háborgást. Meurs. Gr. 
Fér. Caftellan. Fajold. de F. 
Gr.

*  Er a t o . Eggy a’ kilentz 
Mufák közzűl: más neve vólt 
Saltatrix, mint a’ tántznak és 
a’ Poeíisnek találója. Ovid. 1. 
s. de art. amand. Prod, in 
He·. Pomey. Pant.

• E r e b u s . Eggy pokolbeli 
Isten,a’ ki lzáriuazotta’Nox- 
tól és a’ Chaoftól; azután a’ 
Noxot felelésül vette, kiktől 
lettek az Alom, és az Halál. 
Pomey. Panth.

E r e m i t a . Remete. Magá- 
noíán lakó Barátok. Előízör 
azokat a’ Kerefzty éneket hív. 
ták így, a’ kik az üldözélék 
elöl pulztákba rejteztek, hol 
ickjeket könyörgéísel, elméi-

ke-
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kedéfsel, és bŐjtöléfSel töltöt
ték. Eremos. pufzta. Innen 
vették neveket. Némellyek 
KerefztelŐ Jánost tartják leg
első Remetének; minthogy 
ő Judaeának pusztájában la
kott. Máfok épen Ilyés Pro- 

hetáig fel-mennek: máfok 
zent Antoniust, máfok pe

dig Paulus Eremitanust tárt
ák. A’ Remetéket nem fzám- 
álják a’ Szerzetefekhez, ha 

fogadáfokat követik. Illye- 
nelí: Eremitce S. Auguftini. S. 
Bcnediclini de Monte fabalo. 
S. W ilhelmi, S. Jacobi de 
Montlio. S. Hieronymi. S. 
Pauli. Eremitce Servitae. Ere
mitce S. Johannis. & S. Jo
hannis Baptißce. L. Monachi.

Erem it ®̂. Congregationis 
S. Joahnis Baptißce in Gal
lia , Angeli portce, & de
Monte Luco in Italia. Az el- 
föt fzerzette Michael de S. 
Sabina 1630-ban, a’ ki tör
vényeket is írt a’ Remeték
nek', mellyeket hufzon-két 
articulufokba foglalt; melly- 
ek mellett igen tudós és mélly 
elmétől Származott jegyzé
sek vágynak a’ Conciliumok- 
ból, Páterekből, és más írók
ból. Minden Dioecefisben 
esztendőnként gyűlést kell 
tartani, mellyben a’ Szerzet
nek dolgairól tanátskoznak. 
A’ Szerzetnek tagjai negyven
öt eSztendÖs korokban, mi- 
nekutánna a’Szerzetben huSz 
eSztendőt el - töltöttek, a’ 
DioeceSanus Püspök előtt 
Szüzefségre, Szegénységre , 
engedelmefségre tartoznak 
magokat fogadáfsal kötelez
ni , és hogy ezen Szerzetben

állhatatofan megmaradnak. 
Ruhájok fejér, Scapularéjok 
fekete, ökör bőrből vagyon.

Az Angeli portce Remeték 
15S8 ban kezdődtek Roma 
ban. Tudni-iilik Romában 
1588-ban eggy HoSpitalét épí
tettek, az Angeli porta mellett, 
a’Szegényeknek, és az Apó 
ílolok’ temető hellyeiket lá
togató Remetéknek Számok
ra. Minekutánna a’ Funda- 
tornak fok tárfai akadtak, 
kik ezen Szóval, „ Míg idő- 
„ tök vagyon, jól tseleked- 
,, jetek “ Sok alamisnát gyuly · 
töttek, és igen kegyes életet 
éltek; ez a’ Tárfafág hamar 
igen nagyra növekedett, me Ily 
a’ Christus’ mennnybe mene 
telének emlékezetére eggy 
templomot épített. De leg 
fzerentséfebbé tette ezt a’ 
TárSaSágot eggy tsudálatos 
képe Szűz Máriának, mellyet 
a’ Szent Főidről hoztak. Mert 
az által Sok alamisnát kapott 
a’ Tárfafág, mellyböl mind 
a’ klafiromot, mind az Ho
Spitalét igen meg- bővítette. 
A’ Remeték fejér ruhát vifel
nek, Scapularéjok nints, me
zítláb járnak.

A’ de Monte Luco nevű 
RemetékSpoleto mellett, épen 
a’ IV. Századra vifzik ere
deteket. Különös cellákban 
laknak, mint a’ Camaldoliták. 
Eggy efzíéndei Novitiatust 
tartoznak tölteni. A’ lelki 
kötelességeket közönfégefen, 
kézi munkájikat pedig ki-ki 
különöfen gyakorolják. Jó- 
fzágot ’s jövedelmet bírhat
nak , a* mikor tettfzik, a’ 
Congregatiót oda hagyhat-
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gal végbe-vinni. Ha valaki 
az étel’ idején valamit vétett, 
azt tartozott meg-vallani, és 
mind addig fel-áílani, vala- 
míg a’ többek meg-nem en
gedték hogy üljön-le. Azzal

ják. Superiort minden efz- 
tendŐben válafztanak. Öltő - 
zetek hafonló a’ Minimufo- 
kéhoz. Hiß. des Ord, Bel. T. 
g. e. í j .

Erem itae , S. Hieronymi 
de Congregatione Beati Petri vádolták őket, hogy Ördög
be Pifa. Petrus de Pifa, ki fé» nélkül lehetetlen volna 
1355-ben fzülettetett, zsák nekik azt a’ fanyart! életet,
ruhába öltözött, ’s eggy Mon
te Bello nevű magános helly

el · ment lakni. Mindenre
nap* be-járta a’ vidéki falu
kat alamisnáért, hol nem tsak 
kenyeret kapott, hanem an
nyi pénzt is fzerzett - öfzve, 
hogy azon. 1360-ban eggy

mellyet éltek, el fzenyvedni: 
azért i* az Inquifitorok ma
gok elejekbe kívánták őket, 
míg nem V. Martinus P. tö
lök meg nem fzabadí tóttá. 
Már akkor, mikor 1444 ben 
Urbinőban meg - telepedtek, 
fok klafiromaik vóltak. IV.

templomot építtethetett. Tsak Eugenius P. meg engedte ne
hamar tizen két tárfai talál- v;lr - ’ 5 0 —J ~‘ c~r ----
koztak neki, kik mind tol
vajok vóltak; de az Ö kéré
sre  meg-tértek. Egyedül az 
Isteni gondvifelésre bízta ma
gát; na pedig fenki femmi 
álamisnát nem vitt neki, ak
kor az Angyalok vittek enni 
valót az ő fok fzámú {áriái
nak. Az Ördög fokfzor dü- 
höfen megtámadta Ötét, ö

kik a’ Szent Rendet fel-ven
ni , is minden eíztendöbea 
Generale Capitulumöt tarta
ni ; a’ következett Pápák több 
privilégiumot is adtak nekik. 
1444-ben tsináltak új Confti- 
tutiókat, mellyek némeliy 
kemény fzokáfokat el-töről- 
tek. Ma a’ Szerzetefek az 
1644-ben kéfzülttConflitutiók 
fzerént élnek. V. Pius P. i$6s-

pedig fzenyvedtette a’ maga ban ezt a’ Congregatiót meg 
testét, ’s úgy verte hátra an- erősítette, ’s a* Kóldúló Ba- 
nak erejét. Böjti napokon rátok’ privilégiumaikkal meg- 
mind maga, mind tárfai osto- ajándékozta. Ez az Ordo kit 
rozták magokat; mellyet az Provinciákra vagyon ofztva, 
efztendőnek egyéb részeiben mellyekben vágynak mint- 
tsakhétfőn, fzeredán, és pén* eggy negyven kiaftromok;
teken tselekedtek ; ebben a’ 
Christust akarták követni, 
ki a’ mi bűneinkért meg-ve- 
rettetett. Eledelek nem egyéb 
vólt, hanem, főtt zőldfég, 
mellyet mérték fzerént a’ Su
perior ofztott - ki. Minden

ide nem fzámlálván azokat, 
mellyek Tyrolisban és Ba- 
variában vágynak. Hiß. des 
Ord. Rel. T. 4. c. z. a.

E r e m i t a . Ordinis S. Pau
li primi in Hungária. Eggy 
Efztergomi Canonicusból B e-

nap’ minekelőtte ennének,tar- metévé lett Eufebius fundál- 
toztak meg gyónni, ’s a’ reá- ta ezt a’ Szerzetet, iaso-bea, 
jók vetett büntetést valófág- melly azután Magyar, Né-

H met,
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met, Lengyel, és másOrfzá- 
okban,igen el-terjedett.XXII. 
ános P. adta uékik az Au- 

guftinus’ regulájit, mellyeket 
ma is követnek, ’s roeg-en- 
gedte, hogy magoknak Ge
neralist valafzíhafsanak. Ez 
a’ Szerzet régen Magyar Or
szágban igen hatalmas vólt, 
hol fzáz-he ven kiaftromokat 
bírt. Tsak a’ Szeat Lörintz’ 
kiaítromában öt fzáz Szerze
tnek laktak , kik éjjel nap
pal az Istent ditsérték. Len
gyel Orfzágbiiü a’ Szűz Má
ria’ klaítroítia Ciairmondban 
ma is eggy a’ leg-nevezete- 
íebbek kozzül, ’s híres Sz. 
Máriának tsuda tévő képé
ről, mellyet Sz. Lukáts fes
tett. Ezen Rendnek fok Pá
pák fok privilégiumokat ad
tak. ö t Provinciája vagyon. 
Hifi. des Ord. ti cl. T. 3. 0.4a.

E r e m i t a e . Congregatio
nis S. Romualdi, five Camal- 
dolilce Montis de la Couronne 
Paulus Juftinian, a’ ki 1476- 
ban Venetiában fzülettetett, 
és 1588 ban halt-meg, vólt 
ennek a’ Congregatiónak fun- 
dálója. M ért minekntánna 
i$ao-ban X.Leo P. engedelmet 
adott neki a’ Camaldolita Re
metéknek _az egéíz világon 
Való el terjefztélére , és hogy 
© annak a’ Congregatiónak, 
mellyet ő fei-akart állítani, 
regulákat és Coufiitutiókat 
tsináihafson , ízabadfágot 
nyert volna, és hogy azt a’ 
Cengreg’itíot nem tsak Sz. 
Romuald’ nevéről nevezfyefse, 
hanem a’ Rend’ Snperiorának 
és más Praelatufoknak hatal
mok alól Ki-veheíse ; eggy

ufztát, melly Mafsaciotól 
ét mért-főidre vólt, mellyet 

neki a’ Camaldoli Remeték
nek Atyrjok adott , isaa- 
ben, valafztott maga lakó 
Remetei fzálláfáúl. Itt adott 
Ő a’ maga Remete táríáinak 
regulákat, ’s fzárközépigerő 
ruhát, Scapularét, és Capu- 
ciumot,’s fa paputsot: egéfz 
Öltözetek nem ért többet bár
min. z garasnál. Eleimen ele
delek vólt igen korpás kenyér, 
és igen eggyűgyűen kélzültt 
zöldiég : bort ritkán ittak; 
mind az éjjeli, mind a’ nap-
Íiali órák fel-vóltak ofztva 
steni tífzteletre , könyör- 
ésre, és munkára. Midőn 
ullinianus látná, hogy az Ő 

Remetéi fzaporodnak ; leg- 
elfő Generale Capitulumot 
tartott a’ Mafsaciói barlang
ban , hol 0 Generalifsá vá- 
lafztattatott. Az Ö halála 
után a’ Monte de la Cou
ronne lett a’ Rendnek fejé
vé. Noha 1524 , 1540· és
1633 ban ez a’ Congregatio 
a’ Camaldolival eggyesíttet- 
tetett legyen is; mindazáltal 
ez az eggyefűlésnem foká tar
tott. i£6?-tÖl fogva a’ de la 
Couronne hegyén lakó Reme. 
ték minden máí'odik efztendő- 
ben, Generale Capitulumot 
tartanak, mellyben Generalist 
válaíztan&k; ugyan-ott lakik 
a’ Generális, a* Vifitatorok- 
kal, hol eí'ztendönként gyű
lést fzoktak tartani. A’ kta- 
ftromoknak minden Superio- 
raik, a’ Generalis Vicariu- 
fok, és Generalis Procurato- 
rok, Romából jelen vágynak 
abban: tsak a’ Lengyel Gr-
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fzági Superioroknak fzabad, 
a’ meízfzefégre nézve, jelen 
nem lenni, kiknek eggy Ge
neralis Vicariufok vagyon, 
a’ ki a’ Generálistól függ. 
Ezeknek a’ Remetéknek a’ 
Pápa Birodalmában, a’ Ve- 
neüai tartományban, Nea
polis és Lengyel Orfzágban, 
és Aufiriában, hufzonnyóltz 
klaftromaik vágynak. Szo- 
káfaik a’ Camaldolitákéval 
meg - eggyeznek. Az Isteni 
tiízteletet állva vifzik-végbe; 
télen, nyáron, tsak három 
nap’ fzabad eggyütt befzell- 
getniek : fokát bőjtölnek, 
mindennap1 eggy órán kézi 
munkát dolgoznak, és ugyan 
eggy órát imádkoznak ma- 
gánofan; mikor kenyeret ké
szítenek , harang fzóval hívat- 
tatnak - öfzve , ’s valamelly 
fzent dolgot olvasnak, mi- 
nekelőtte a’ téfztát meg-da- 
gafztanák, és kementzébe vet
nék. Az afzfzonyoknak a’ 
klaftromba menni foha nem 
fzabad; löt a’ határokon ke- 
refztek vágynak fel-áilítva 
íráisal, a’ mellyeken belöl 
ha valamelly afzfzony me
gyen, az azEkkléfiából ki- 
tiltattatik. Öltözetek hafon- 
ló a’ Camaldolitákéhoz, tsak 
abban különbböznek, hogy 
palástot vifelnek , mellyet 
eggy darab fával akafztanak- 
öfzve , mezít láb, fán járnak, 
még beteges korokban is ru- 
hájokban, fzalma zsákon fe- 
küfznek. Hifi. des Ord. Rel. 
T. s· c. 23.

E r e k l y e . L. Reliquiae.
E r e t n e k . KÖzönféges ne

vek azoknak, a’ kik az úgy

neveztettetett Orthodoxa, és 
közönfégefen be vett Vallás- 
íál ellenkező értelemüen 
vágynak. Eretnekfég Görö
gül Haerejis, melly Szerzet t 
vagy Szakadást, vagy Vá- 
lafztást tefzen. Az Eretnek- 
fégek hamar kezdettek a’ Ke- 
refztyén Ekkléfiában támad
ni. Eufebius azt mondja, hogy 
az Eretnekfégek nagy réfzént 
Adrianus Tsáfzár alatt kez
dődtek. De bizonjos az, 
hogy már az előtt Simon 
Magus hintegette a’ maga 
tévelygéfeit, ’s eggy Sectát 
állított-fel , mellyből fzár- 
maztak majd minden régi 
Eretnekrégek, (a)

Mind az Ekkléíia, mind a’ 
Tsáfzárok, kemény törvénye
ket tettek az Eretnekek ellen. 
A’ Kerefztyén Tsáfzároknak 
Törvényeik, eggyütt vágy
nak a’ Codex Tfieodofianus- 
ban, ezen titulus alatt: De 
Haereticis. Azok köztt a’ ne- 
vezetefebbek ezek, x.) Min
den Eretnekek baísületlenek 
legyenek. 2.) Senki velek 
femmi dologra nézve ne tar
tson. 3.) Semmi hivatalra fei
ne vetettefsenek. 4) Tefta- 
mentomot ne tehefsenek. $ ) 
Pénzre büntettettefsenek. 6.) 
Számkivetésbe küldettefse- 
nek. 7.) Annak-elÖtte pedig 
meg - verettettefsenek. 7s a’ t. 
Ezeken kívül, mellyek közön
fégefen az Eretnekeknek fze- 
méllyekre tartoztak, váltak 
más törvények is , mellyek 
azt adták elő, mint kelljen az 
Eretnek fégnek elejét venni, 
vagy azt el-nyomni. Hlyé
nek vóltak: 1.) Az Eretnek 
a Tani-
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Tanítóknak nem fzabad vált 
a’ magok tudományokat nyil
ván vagy titkon terjefzteni. 
a.) Nekik nem fzabad vólt 
nyilván disputáink j.) Az 
Eretnekeknek nerm fzabad 
vólt közönfégefen öízve-gyűl
ni. 4.) Az Eretnekeknek gyer- 
mekeik, fzüléjiknek jófzágai- 
kat nem bírhatták , ha tsak 
az Ekkléfiába vifzfza nem tér
tek. 5.) Az Eretnekeknek 
könyveiket meg - égették. 
Vágynak más törvények is az 
Eretnekek ellen, Conftantinus* 
idejétől fogva, az if jabbTheo- 
dofiufig, és III. Valentinia- 
nufig. De tsak ezekből is 
meg-tettfzik, melly keményen 
bánt legyen a’ Világi FelsŐ- 
fég azokkal, kik a’ Catholi
ca Ekkléiiáv&l ellenkeztek, 
Az Ekkléfia is kemény fe
nyítéket gyakorlott az illye- 
nek ellen. Mert. t. Az Eret
nekekre átkot mondott. A’ 
Nicaenumi Concilium átkot 
mond azokra, kik annak Sym- 
bolumát vagy Hitnek formá
ját be nem vefzik. Számta
lan példáját lehet ennek a’ 
Conciliumokban látni. Né- 
melly Canonok a* leg-kifsebb 
Ekkléfiai eggyefségtÖÍ is, p. o. 
a’ templomba való járástól, 
a’ Sz. Írás’ olvaíáfának hall- 
gatáfátol, el tiltották az Eret
neket. De ez nem vólt így 
közönfégefen: mert meg-en- 
gedték az Eretnekeknek,hogy 
a’ predikátziót hallgathafsak; 
minthogy az ö meg · téréfeket 
azáltallehetett reményleni.Az 
Hifioriák emlegetik, hogy 
Chryfoftomus a’ maga pre- 
dikállálával fok tévelygőket

meg-térített. 3.) Nem fzabad 
vólt az Eretnekekkel enni, 
vagy velek tárfalkodni, írá- 
faikat olvasni, velek öfzve- 
házafodni: hanem az 6 neve
ket a’ DiptychdÁbó), vagy az 
Ekkléfiai laistromokból ki
töröltek : hóltt testeiket tifz- 
tefségteleoül temették el. 4.) 
Az Ö tanúbizony fágokr.ak fem- 
mi ereje nem vólt az Ekklé- 
fiát illető dolgokban. Ezek 
voltak nevezeteíébb Ekkléfiai 
törvények az Eretnekek el
len. (b)

Az idő, mellyben a’ meg- 
térő Eretnekeket az Ekklf- 
kléfiába be-vették, külÖnb- 
bözött a’ Canonok, a’ Con- 
ciliumoknak Végezéfek, és az 
Ekkléfiaknak fzokáfok fze- 
rént. Az Kliberitanumi Con
cilium’ Végezéfe fzerént, tíz 
efztendeig nem lehetett az 
Ekkléfiába be - venni. Az 
Agathenumi Concilium tsak 
három eíztecdeig rekefztette- 
ki őket; az Epanefumi Con
cilium pedig tsak kettőig, (c)

A’ regi Kerefztyén Ekklé
fia meg különbböztette azo
kat az Eretnekeket, a’ kik 
az Ekkiéíiának kéréfét vak
merőül meg vetették, és az
okat, a’ kik azt meg-nem ve
tették. Mert fenkit addig 
Eretneknek nem tartottak, 
vagy ellene femmit nem tse- 
iekedtek . míg valakit az Ek
kléfia, az Apoftol’ rendeléfe 
fzerént, eggyfzer vagy kétfzer 
meg nem inteti, (dj 
A’ Fő Eretnekfégek, mellyék 

az Ekkléfiát háborgatták, a’ 
hat elfőbb Századokban fzár- 
maztak. Mert a’ kélöbbi 

Eret-
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Eretnekfégek, valamely vál
tozással , mind a’ régieknek 
fzüleményeik voltak. Az 
itt következő tábla elö-adja 
a’ régi nevezetefebb Eret- 
nekí'égeket.

I . Század.
I. A’Simonianufok, vagy Si

mon Mágusnak követöji, a’ 
ki azt tanította, hogy a’ Vi
lágot az Angyalok teremtet
ték : nints fel - támadás : az 
alzfzonyoknak, a’ férjíiakra 
nézve, közönfégefeknek kell 
lenni. \r a’ t.

а. A ' Ccrinthianufok, és 
EbionitAk, vagy Cerinthus- 
nak és Ebionnak követőji, 
kik a’ Chriflus’Istenfégét ta
gadták. ’/ a' t.

3. A ' JSicolaitak. Nicolaus- 
nak, eggy Antiochiai Diaco- 
nusnak követöji , a’ ki az 
aízfzonyokkal való közöaíé- 
ges élést furgette. 's a’ t,

II . Század.
4. A ' BaJiiidianuJ'ok , vagy 

az Alexandriai Baíilidesnek 
követöji, kik Simon Magus’ 
tévelygőiéihez ragafzkodtak, 
’s tagadták hogy a’ Chriftue 
valófaggal meg-fefzíttettetett.
S. vsf  Carpocratianufok,vagy 

Carpocratesnekkövetöji, kik 
azon kívül hogy Simon Má
gusnak tévelygéfeit követték, 
az O Teliamentomot meg- 
vetették, a’ Chriftust tsak 
pufzta embernek tartották. 
V a’ t.

б. Ä  Valentinianufoky vagy 
Valentinusnak követöji, kik 
a’ Kerefztyén Vallást a’ Pla
tonica és Pythagorica Phi- 
lotophiával meg-elegyítették. 
’s a’ t.

H

y. A ’ Gnoflicufok, a’ kiket 
azért neveztek íg y , mert 
máfok felett különös Tudo
mánynyal ditsekedtek. Úgy 
látfzik, hogy a’ Gnofticut 
név, minden régi Eretnekek
nek közönféges nevek volt.

8. AT Nazar CB ufók, kik a’ 
Mófes’ Ceremoníájit az E- 
vangyeliommal elegyítették. 
’s a’ t.

t). A '  Chiliasták, kik azt 
állították hogy a’ Chriftus 
e’ földön ezer efztendeig fog
uralkodni.

ίο. A ’ Cainitdk. Ezek a’ 
Vaientinianufoktór fzármaz- 
tak. De azért nevezetetek, 
hogy a’ mint némellyek tart
ják felölök, Cain, és a’ Sz. 
írásban más nevezetes Isten
telen emberek eránt, nagy 
tifzteletet mutattak, ’s a’ t,

ír. A ' Sethitdk, kik Se- 
thet Mefsiásnak tartották.

i». A ' Quatuordecimanu- 
f o k , kik az Húsvétet, a’ Zsidó 
fzokás fzerént, az ellő hól- 
napnak tizen-negyedik nap. 
ján tartották.

13. ^4’ Cerdonianufok, vagy 
a’ Cerdó’ követőji, kik két 
Örök Valóíágot, vagy Istent 
tartottak; a’ testnek fel-tá- 
madáíát tagadták, ’s a’ négy 
Evangyéliomokat a’ Canon- 
ból ki-vetették.

14. y f  Marcionitdk, vagy 
Marcionnak követöji , kik 
három Isteneket hittek, a’ 
testnek fel-támadáfát tagad
ták , ’s az házafságot kárhoz
tatták. ’j a’ t.

15. Ν ’ Cataphrygiufok,vagy
Montanisták, kik az halót, 
tafeat meg - kerefztelték , ’s 
3 Mon-
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Montanust a’ Szent Léleknek 
mondották lenni.

16. Az Encratiták, vagy 
Jatianufok, Tatianus’ köve
töji , kik a’ magok különös 
meg - tartóztatáfokkal ditse- 
kedtek, ’s az házafságot kár
hoztatták. 's a' t.

17. A z A  log ufók, kik az 
Igének, vagy a’ Chriíiusnak 
Istenrégét tagadták, és a’ Sz. 
János’ fívangyéliomat, melly 
azt világoían tanítja, meg
vetették.

I  f;, A z Artotyritdk , k i k  
az Ür’Vatsorájában a’ kenyér
hez fajtot is tettek.

19. A z  Angelicufok, kik az 
Angyalokat imádták.

111. Század.
20. A ' Monarchioufok, vagy 

PatripaJsianuJ'ok , Praxeas- 
nak követöji, kik a’ Sz. Há- 
romfágot tagadták ’s azt 
mondták, hogy a’ Chriftufon, 
az Atyát kell érteni.

s í. A z Arabicufok, kik 
azt mondták, hogy az halál 
után a’ lélek alízik, vagy 
meg hal az Ítélet’ napjáig, és 
akkor a’ testtel eggyütt fel
támad.

22 A z  Aquariufok , kik az 
Ür’ Vatsorájában tsak vízzel 
éitek.

23. A ' Novatianufok, kik 
azt mondották , hogy a’ kik 
az üldözés’ idején a’ Kérefz- 
t) én Vallást meg tagadták, 
azokat nem keli az Ekkléíia’ 
kt belébe viízfza-venni.

24 A z Origenianujbk, vagy 
Origenes’ követöji , kik azt 
hitték, hogy az ördögök és 
az el-kárhozttak is, végre 
idvcfűlni fognak.

2$ . A ' Melchisedecinnufok, 
kik Melchisedeket tartották 
Mefsiásnak.

26. A ’ Sabcllianufok, vagy 
Sabelliue’ követöji, a’ ki a* 
Sz. Háromfágat tagadta, ’s 
azt mondta, hogy az Atya, 
Fiú,  Sz. Lélek nevezet, nem 
tefzen egyebet, hanem tsak 
az Isteni tökélletefségek közit 
való külonbbfégeket adja-elö. 
's a' t.

27. A ' Manichceutbk, vagy 
a’ Manes’ követöji, kik két. 
Istent, jót és rofzfzat tar
tottak.

IV. Század.
28. A z  Arianufok, vagy 

Ariusnak eggy Alexandriai 
Papnak követöji, kik azt ta
nították, hogy az Atyának és 
Fiúnak nem azon - eggy tér 
méízetek vagyon, és volt 
olly idő, a’ mellyben a’ Fiú 
nem volt 's a' t.

29. A ' Macedonianufok, kik 
a’ Sz. Lélek’ Istenl’égét ta
gad.ák.

30. A z Agnoeták, kik ta
gadták hogy az Isten előre 
tudná a’ jövendőket.

31. A z Apollinarifidk, vagy 
Apollinarisnak követöji, kik 
azt mondták, hogy a’ Chri- 
ítusnak nem volt emberi lel
ke , hanem az hellyett az ö 
testét az Ige elevenítette.

32. A ' limotheanujok, kik 
az-, mondták, hogy a’ Chri- 
flus tsak a ’ mi testünknek ja
vára lett emberré.

33. A ' Collyridi anufók, kik 
Szűz Máriát, isten-AÍzfzony- 
nak gondolták, ’s neki po- 
gátsákkal áldoztak.

34·
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5 4. AT Seleuciänufok, vagy 

Seleucus’ követőji, kik az Is
tennek testet, a’ Világnak pe
dig örökkévalófágot tulajdo
nítottak.

3 s- Prifcillianiták, vagy
Priíci'lianusnak, eggy Spa
nyol Püspöknek követőji, kik 
a’ Gaoíticufoknak és Valen- 
tinianufofcnak minden tévely
géseket hitték.

36. A z  Anthropomorphiták, 
kik az Istennek emberi testet 
tulajdonítottak, és azokat a’ 
Sz. írásbeli hellyeket.mellyek 
az Istennek kezeiről, izé
méiről, lábairól emlékeznek, 
betű fzerént való értelemben 
vették.

37. A ' Jovinianufok, kika’ 
Bóido^íagosSzüz Mária’ Szü- 
zefséget tagadták.

38. A ' Me/salianufok, kik 
jövendő-mondáfsal ditseked- 
tek.

39. A ' Bonoßanufok, vagy 
Bonoíus’ követőji, kik azt 
moüdták, hogy a’ Chriftus az 
Istennek tsak fogadott Fija.

V. Század.
40. A' Pelagianußok , vagy 

Pelagius’ követőji, a’ ki az 
Isteni kegyelemnek az idves- 
fégre fziikféges vóltát tagad
ta. ’j· a’ t.

41. A ' Neflorianufok, vagy 
Neftorius’ követőji, kik azt 
mondták,hogy a’ Christusban 
két, vagy Isteni és emberi 
fzeméllyek vágynak.

4S. A z Eutychianujok, vagy 
Eutyches’követŐji,kik a’ Chri- 
íiusban tsak eggy terméfzetet 
hittek.

43. A ' Theopajchi/ák, vagy 
Truilónak Antiochiai Püs-

H

pöknek követőji, kik azt 
mondták, hogy a’ Sz. Három-« 
Tágnak mind az három fze- 
mellyei emberré lettek, és a’ 
kerefzt-fán fzenyvedtek.

VI. Század.
44. A ’ Prwdeftinatianufoky 

kik azt tanították, hogy az 
Isten előre el rendelte kinek 
kinek idvefségét, és kárhozat- 
ját; és í'enki a’ maga tsele- 
kedetéért lem nem idvezül, 
fém el-nem kárhozik.
• 45. A z Aphthartodoceták, 
kik azt mondták hogy a’ 
Christus’ teste rothadatlan, és 
nem fzenyvedhet.

46 A z Agnoeták, kik azt 
mondták, hogy a’ Chrístu'e’ 
földön az Ííélet’ napját nem 
tudta.

47. A ' Monotheleták , kik 
a’ Christusban tsak eggy a- 
karatot hitlek.
■ Ezek vóltak a’ régi Kerefz- 

tyén Ekkléíiában nevezete- 
íébb Eretnekfégek: a’ követ
kezett Századokban is fok 
tévelygők támadtak; de a’ 
kiknek tudományokat elő- 
fzámlálni únalmas volna. L. 
mindeniket a’maga neve alatt.

(a) Eus. H. E. a.c. 13. (b) 
Bingh. Or. Ec. 1.16. c 6 § 6 7. 
Conc. Laod. c. 6. Sozorn. 1. g. 
c. a. Can. Apoft. 4s. 65 75. 
Cod. Afrio. c. 130. (c) Bingh. 
§· 16. Can. aa. Can. 60. ( d )  
Ibid. §. 21. Tit. 3. io.

É P .S E K . L. Archiepifcopus.
E s a i a s . L. Jefaias.
Eschk alla . Az Istennek 

fzereíete. A’ Mahummedanu- 
foknak oily nemes és tifzta 
gondolatjok vagyon az Is
ten eránt való ízeretet felől, 
4 hogy
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hogy arra nézve a’ Kerefz- 
tyéneknél femmivel nem a’ 
labb - valók. Fel-ofztják ők 
azt a’ barátfágra, fzeretetre, 
kívánfágra, égő indulatra, 
és el - Tagadtattatáfokra. A’ 
Koránnak Taoubat nevű Ré- 
ízében ezen befzédek vágy
nak , tsyk-nem ízóról ízóra 
az Evangyéliomból: „ H á t i  
„ atyáitokat, anyáitokat, 
„ atyátokfijait, gvermekei- 
„ tekét, felefégeiteket, test- 
„  véreiteket , javaitokat, 
„ munkáiitokat, házaitokat, 
„ lakó-helíyeiteket, mellyek- 
„  ben gyönyörködtök, in- 
„ kább ízeretitek mint az I3- 
„ tent , a’ ti Frophetátokat, 
„ és az hitetlenek ellen való 
„ hadakozást; az Isten bofz- 
„ fzút-áiláfát magatokra von- 
„ játok, a’ ki titeket egéfzen. 
„ el-hágy. “ Midőn Ahmed, 
a’ Damafcufi Jahiának fija, 
a: maga ízűi éji előtt az Isák 
íreg-áldozí.attatáfának hiíto- 
ríájál olvasná, azok így fzóll- 
takneki: ,, Kéfzítsd-el maga- 
„ dat, mi téged az Istennek a- 
,, dunk ésfzentelünk.“ Melly- 
re ö azt mór d ta : „ Uram! te 
„ kívüled többé fém atyám 
„ fern anyám ninta: azzál 
„ Meccába ment, és egé- 
„ fzen az Isteni fzolgálatra 
„ adta magát. Midőn már 
„ Meccában húfz efztendö- 
„ két töltött vólna, kívánta 
,, fzüléjit lá tn i, ’s azon az 
„ okon el indúlt Damascus- 
„ bs. Szüléji’ házokhoz ér- 
„ vén, az ajtón zörgetett; az 
„ anyja kerdette , ki legyen 
„ az ajtón ? ő pedig felelt, 
„ a’ ti íijatok Ahmed: ” melly - 
re az anyja: „Volt nekünk

„ régen eggy Ahmed nevft 
„ fijunk, a’ kit mi az Isten- 
,, nek adtunk; már fém Ah- 
,, medet, fém mást, magunk 
„ fijunknak többé nem es- 
„ merünk. ”

Eggy Arabiai író azt mond 
ja : a’ fzeretet tulajdonképen 
a* valófágos jó eránt való 
indulat, annak mind közön- 
fégee, mind különös ízep- 
fégéért, mellyet négy nemek
re lehet fel-ofztani. Mert a* 
megyen vagy a’ közöaféges- 
rő l, a’ közönfégesre, vagy a* 
közönfégesröl a’ különösre, 
vagy a’ különösről, a’ külö
nösre,vagy a’különösröla’kö- 
zörifégesre. Melly fzavaitígy 
világosítja : A’ fzeretetnek 
elfő neme az, midőn Isten a’ 
maga valőfágát, a* maga 
valofágának tükörében, min
den más dolognak közben- 
jovetele nélkül fzemléli; és 
így hozza Ő elő öröktől fogva 
a’ fzeretetnek ezen elfő ne
mét. A’ fzeretetnek máfodik 
neme, tudní-illik a’ közöníé- 
gesről a’ különösre, az, mi
dőn Isten a’ maga valófága 
fzerént, a’ maga fzépfégeit 
fzemléli, akar az Ő Isteni tu- 
lajdoní’ágait, akar az 0 mun- 
kajinak tökélletefségeit illes- 
fék azok. A’ fzeretetnek har
madik neme az, melly a* kü
lönösről a’ különösre megyen. 
Ez az emberekben vagyon, 
kik az Isten’ fzépfégének fú- 
gáraít és képét, mellyet Ők 
a’ múlandó és vefzendő dol
gokban találnak, a’ magok 
munkájoknak és bóldogfá- 
goknak tzéljáűl téfzik. A’ 
fzereietnek negyedik neme az, 

melly
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melly a’ különösről a’ kö- 
zÖnlégesre megyen , melly 
azt tselekefzl, hogy az hien  
előtt kedves lelkek, e’ földi 
dolgokról való minden gon
dolatokat és kíváníagokat 
magokból veísenek-kj, ’s 
azoknak tsak minémüfégei· 
két és tuiajdoníagaikat vis- 
gálják, mint oliyan efzközö- 
ket, meílyek által fel-emel- 
kediieinek ahoz, a’ ki mind
azoknak kútfejek. Hlyen álla- 

asban vóltaz az ember, a’ 
i így fzóllctt: „ Az én í'zí- 

„ vem a’ teremtett dolgok- 
„ nak határokon felül va- 
„ gyón : az én ízívein az ég- 
„ n«k kerületén felül vagyon: 
„ az én fzívem minden tulaj- 
„ donlágitól meg fzabadúlt: 
„ az én fzívemet íémmi más' 
,, dolog meg-nem illeti, ha- 
„ nem tsak az , a’ melhret az 
„ Isteni Valófágnak íenyes- 
„ lége tsinál. ” A’ fzeretet- 
nek ezen négy nemeiből (így 
lzóíl eggy más Arabiai író)  
ki lehet hozni, hogy az Isten 
tulajdon értelemben tsak ma
gát fzeretheti ; mellyet ö 
iilyen képen ad-elő. Mikor 
az Isten az emberek felöl 
mondja: Szeretem őket, és 
ők fzeretnek engem’; úgy tetí- 
fzik min; ha ö zálogot ad
na, mellyen a’ mi fzerete- 
tünket meg vegye : de el-rejti 
magát, ’s az igazmondást
m.nt eggy fedéllel el-takarja: 
és minvhogy így be - fedezi 
magát, ugyan akkor el-adó 
vagy árúló is 6, vevő is, 
vagy igazibban fzóllván, 
vevő, és meg-vett kints. D' 
Herbeiot. B, O,

EscHRAKiTáK. Eggy Secta 
a’ Mahummedanufok közti, 
a’ kik az ember’ leg főbb ja
vának,az Istenről való el-mél- 
kedést tartják, kerülnek min
den bunt, ’s mindenkor víg 
fzívet mutatnak. A’ muficát 
és a’ Poefist fzeretik, az ének
lésben gyönyörködnék, a’ 
Mahummed’ testi Paraditso- 
mát meg - vetik. Leg-tudó- 
fabb predikállók ezek közzül 
vágynak. Hiízik az Isten- 
fégben a’ izent Háromfágot, 
mellyet eggy három réfzbe 
hajtott kelzkenővel fzoktak 
világosítani: a’kefzkenő eggy, 
a’ réfze három. Ricaut. de 
1’ Empire Ottoman.

Esüftás’ KeT KÖNYVET. 
Apocryphus köny vek,mellye- 
ket a’ Zsidók a’ Canonicus 
könyvekhéz íbha fém fzám- 
láltak; a’ Romai Catholicu* 
fok fém esmerik Canonicu- 
foknak. Valamelly Helleoi- 
fta Zsidó írta Görögül; noha 
némellyck azt tartják, hogy 
elöfzör Chaldaeai nyelven 
íráttatott, *s azután fordíttat- 
tatott Görög nyelvre. Nem 
lehet tudni az időt, mikor 
ír&ttatott; abban meg-eggyez- 
nek a’ Tudófok, hogy már 
Joléphus előtt meg-vólt. Az 
elfő könyv nagy réízént hi- 
ftoria , melly elö-adja , mint 
jöttek haza a’ Zsidók Baby- 
loniából, mint építették-meg 
a’ templomot, mint állítot
ták - fel az Isteni ti fzt eletet. 
A’ mi valófág vagyon bem
nek , az az Esdrás’ Canonicus 
könyvéből vagyon; a' többi 
felettébb meíés, és hitelre mél
tatlan. A* Máfodik könyv 
i  '  Pro-H
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Frophetai módon vagyon 
írva: Látafokat és Jelenté- 
feket foglal magában , de 
mind nevetfégefeket.

E sdrós Könyve. Eggy 
Canonicus könyv ßz Ó Te- 
Aamentomi könyvek köztt, 
A’ Zsidók éggyüve fzámlál- 
ták azt a’ Nehemiás’ köny
vével ; a’ mint a’ Deák Fordí
tó ban is , mind a’ kettő előtt 
az Esdrás’ neve vagyon, noha 
kiilönbböző fzemédyek írták 
mindeniket. Hogy az elföt 
Esdrás írta legyen, azkétfég 
nélkül va!ó dolog ; noha ne- 
mellyek az hat elfőbb réfze- 
ket Esdrásnál régibb írónak 
tulajdonítják. Mert az ötö
dik Réfznek negyedik veafé- 
böi meg tét'fzik , hogy az 
író Darius Hystaspis’ idejé
ben Jerufalemben vólt, az 
hova Esdrás nem elébb, ha
nem Artaxerxes’ uralkodáfa 
alatt ment, a’ mint az hete
dik RéfzbŐÍ meg tettfzik. De 
ez a’ nehézfég oda lefzen, 
ha meg gondoljuk , hogy a* 
Hiftoriát író , mikor így í'zóll 
a’ versben, „ akkor meg
mondunk ” nem a’ maga fze- 
méllyében, hanem a’ Zsidó
kéban ízóll

Esdrás a’ maga könyvét éle
tének vége felé írta, melly - 
bea be - foglal minteggy 
nyóltzvan vagy fzáz efzten- 
dök alatt efett dolgokat. Le 
vagyon írva benne a’ Zsi
dóknak állapatjok, attól az 
időtől fogva, mikor Cyrus 
engedelmet adott nekik ha- 
zájokba való vifzfza mene
te le  , Artaxerxes Lvngima- 
nusnak hmzaciik slztende-

iéig. Elő - adja a’ fogfágból 
haza mentt Zsidóknak ízá- 
mokat; Cyrusmka’ templom’ 
meg-építtettetéfe felől való 
parantsolatját; annak funda- 
mentomának meg-vett eUeté- 
fét; az építésnek meg-aka- 
dályoztattittatafát két Per- 
fiai Királyok alatt; ’s annak 
el-végeztettetélét Darius a att.

Esdrás Scraja Fő Pap’ ma
radéka vólt, kit Nabucodo- 
nozor Király akkor öletett- 
meg, mikor ő Jerufalem vá- 
rofát és a’ templomot meg
égettette. A’ Sz. írásban igen 
jártas és tudós ember, és a’ 
fogfágból haza jöttéknek Fe
jek vólt. Neki parantsolta 
Artaxerxes, hogy Jerufale- 
met és a’ templomot, a’ Mó- 
fes’ törvénye fzerént, építse- 
meg. Méllyben eleget is fá
radozott tizen-három efzten- 
deig, míg nem Nehemiás ha- 
fonló parantsolattal a’ Perliai 
Udvartól haza érkezett, (a)

Az Esdrás’ könyve, a’ IV. 
Réfznek g- verfétól fogva, a’
VII. Réíznek 27 ver/éig,Chal 
dceai nyelven, a’ többi pedig 
Zfidóúl vagyon írva. Esdrás 
vólt az, a’ ki a’ Zfidóknak 
a’ fogfágból haza lett jöve
telek után, a’ Szent írást újon
nan hellyre-állította, és esme- 
retefsé tette. Melly végre va- 
lamenyi Le-íráfat találta a’ 
Sz. írásnak, azt mind öízve- 
fzedie, és azt nagy vígyázás- 
fal úgy adta-ki; melly körül 
ezeket tselekedte: Meg jobbí
tott minden hibákat, mellyek 
az íróknak gondatlanná- 
gok miatt tsúfztak vólt be a’ 
Sz. írásba: cizve-lzedte mind 

azokat
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azokat a’ könyveket,meüyek- 
böl akkor a’ Sz. írás állott; 
el rendelte azokat, ’s a’ ma
ga idejebeli Canont fzerfcet- 
te ; az homályos hellyekhez, 
világoíí'ásnak okáért, né- 
melly ízókat adott ; fát a’ mi 
híjját látta vai&melly könyv
nek, azt ki pótolta; ilíyen a’ 
Mólés V .  könyvének utolsó 
reize , mellyben le - írattatik 
a’ Mólés’halála, el temettet- 
te'éfe, mdlyet Mólés maga 
lem írhatott. Né me I ly  
hellyeknek régi neveiket meg
változtatta,’s azok heliyett az 
Ö idejébe nSzokásban volt ne
vekkel nevezte azokat; min
dent Chaldaeai betűkkel írt
le, minthogy a’ foglág után 
ez ?’ nyelv lett a’ Zfidóknak 
közöniéges nyelvek. Nagy 
kérdés, ha Esdrás írta-é a’ 
vocale punctumok t, mellyek 
a’ mai Zlidó Bibliában meg- 
vágynak, (b)

A’ Zíidck olly nagyon be- 
tsülik Esdrást, hogy ő felö
le azt fzokták mondani, hogy 
ha a’ Törvényt az Isten nem 
Mófes által adta volna-ki, 
Esdrás meg - érdemiette vól- 
na, hogy ő legyen a’ Tör
vényt - tévő. A’ Mahumme- 
danuíbk Ozaimak nevezik 
ö'et, ki Seraja’ fijavólt. Fe
lőle azt beizéllik, hogy midőn 
ö Chaldaeából való vifzfza- 
jövetslekorJerufalemnek pufz- 
taíágát látta volna, így fzól- 
lott; „hogy építhetné meg az 
Isten Jeruíálemet, ’s annak 
kkofait hogy eleveníthetné- 
meg ? ” mellyért Isten Ötét az
on fzempillantásban meg-öl- 
te. Száz eíztendő múlv a niint-

eggy álomból fel-elevenedett
ö , ’s látta hogy Jerufalem 
meg-épiiít, és lakofokkal bo- 
völködik; mellyre így fzóllott: 
„B.zony az IstenMindenható, 
mert ó a’ mit akar, mindent 
meg-tselekedhetik. ” (c)

(a) Réíz. 7: 12. (b) Prid. 
Connect.P.1.13.5.(c) D 'Herbe- 
lot. B. Ü.

Esma alla . Az Istennek 
neve a’ Mahummedanufok- 
nál. A’ Koránnak Aaráf Ré- 
ízeazt mondja: „Az Istennek 
fok fzép nevei vágynak: eze
ken a’ neveken hívd ötét íé-
t idegül, azokat pedig kerüld, 
ík neki hamis neveket ad

nak.“ Eggy Tudós Mahum- 
medanus ezen Izókra ezt jegy
zi - meg. ” Mahummed ezen 
vériéi Abougehelre nézve 
irta; a’ ki után eggy Mufel- 
man halgatódzott, midőn Ő 
könyörögvén, az Istent most 
A ttaknak , majd Kahmannak 
nevezte, ki a’ maga tárfai
nak így fzóllott. „ A’ ti Pro- 
,, phetátok azt tanítja, hogy 
,, tsak eggy Isten vagyon, 
„ hát ez a’ Mufelman miért 
„ hív két Istent légítfégül?“ 
Erre felelt Mahummed a’ fenn 
említett versben. A’ Ma- 
hummedanufok azt mond
ják , hogy az Istennek kilentz- 
ven-kilentz neve vagyon, Izá- 
zadik az Allah. Ez az oka, 
hogy az Ö Olvasójokban 
fzáz g o ly ó b is  vagyon, 
’s mindenikre az Istennek 
valaniellyik nevét említik. És 
minthogy nálok régi Tradi
tio az, hogy a’ ki az Isten
nek azokat a’ neveit íokfzor 
hívja íegítiégül, az a’ Pa^a- 

diUom
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ditsom’ kapuját nyitva talál
ja: azért is fokán minden 
meg-fzünés nélkül imádkoz
nak. Eggy Tudós Mahum-. 
medanus azt mondja, hogy 
ezek a’ kilentzven-kílentz ne
vek, mind az Istennek tökélle- 
teíségeit jelentik,p.o.igzzfagát, 
jófágát, irgalmafságát, ’s a’ t. 
hogy mi ötét ezen 6 tökélle- 
tefségeiért ditsőíisük: de va
gyon még eggy más mód az 
Ö parantsolatínak meg-tartá* 
fokra, melly az, hogy az em
ber a’ töké.íeteíségekben igye
kezzen Istenhez hafonló len
ni, hogy így az Istennek ké
pe mi kennünk is ki-tefsék.

Az Istennek költött nevein 
azokat értik a’ Ivlahumme- 
danufok, a’ mellyeket a’ régi 
Arabfok adtak neki. p. o, 
Aboul, Mukarrem, az az, ada
kozó, fényes, Abiadh al Óva- 
gia, vagy fejér ortzájú , és 
mind azok , mellyeket a’ 
Philofophufok említenek,vég
re azok, mellyeket a’ Po
gány Arabfok tulajdonítanak 
a ’ magok Isteneiknek.

A' Mahummedanufok azt 
mondják, hogy a* Chrifius 
minden tsudákat az Istennek 
ki · mondhatatlan nevének 
ereje által tselekedett. Azt 
mondják, hogy ez a’ név ab
ba a’ köbe vólt be-mettfzve, 
mellyet Japhet adott a* ma
ga gyermekeinek, hogy an
nak ereje által eföt fzállítsa- 
nak alá mennyből : annak 
ereje által úfzotta’ Noé’ ha
jója az özön-víz’ fzínén oda, 
az hova neki tettfzett, midden 
kormány nélkül. Motafsem 
( ki nyóitzacük Caiif volt)

ragafztotta leg - elSfzor az 
Isten’ nevét a’ magájához, 
mellyben ötét az Ö utánna 
valók is követték , 's mago
kat nevezték Billah, Állal- 
Iah , Lellah. \r a’ t. melly 
annyit tefzen, mint Istentől, 
Isten által. A’ Bismillah, 
az az,az Isten’ nevében, melly 
fzó a’ Koránnak mindenik 
Réfze előtt vagyon, régen- 
ten nem vólt a’ Mahutnme- 
danufoknái a’ könyörgés’ kez
dete. Leg-elfő vólt Moez 
Fatemite Egyiptomi Caitf, a* 
ki azzal kezdett élni. L. A l
lah. D ' Herbelot.

Essaeusok. Eggy Secta a’ 
régi Zsidók köztt. Ezek fok
kal Izorosabb életet követ
tek mint a’ Pharifaeufok, a’ 
kikhez Ők elófzör tartoztak, 
de azután oda hagyták Őket. 
Azt hitték, hogy az Isten 
öröktől fogva minden dol
got úgy el-végezett, hogy a’ 
miatt az embernek fernmi 
fzabad akaratja nem léhet. 
Hitték a’ jövendő állapatot; 
de a’ fel-támadást, tagadták. 
Noha a’ Chriftus gyakran 
kárhoztatta a’ Zsidók köztt 
levő Sectákat : mindazáltal 
az egéíz Üj Teítamentomban 
femmi nyomát nem látjuk, 
hogy ö valaha az EÍ'síeui'ok 
ellen fzóliott vólna. Kétfég 
kívül az Ö állapatjoknak mi- 
vólta lehetett annak oka. 
Mert Ők leg-inkább pufzták- 
ban lakoztak, ritkán mentek 
a’ várofokba. Sőt a’ Chri
ftus’ idejében, fém a* templom
ban , lem más közöníéges 
hellyekeu, ioha-fem jelentek- 
meg. Azonban igen tilzíeisé- 

ges
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es és egyenes fzívü em
erek vólt&k ök; a’ képmu- 

tatást ótalták , *s kerülték 
hogy a’ magok ellen való 
vádra valakinek okot adja
nak. Kleteknek módja külö
nös volt; foka meg-nem há- 
zafodtak, hanem magok gyer
mekeikké más embereknek 
gyermekeiket fogadták , ’s 
azokat a’ magok értelmek 
fzerént való Vallásban nevel
ték ; a’ gazdagfágot meg- 
útálták, mindenek eggymás- 
lalközönféges vélt; az olajtól 
és kenettől meg-tartóztatták 
magokat, mint ollyan dol
goktól , mellyek az afzfzonyi 
puha életnek jelei. A’ ma
gok Szerzetekből való utato
kat nagyon barátfágofan fo
gadták: ruhájokat foha nem 
változtatták mind addig, 
valamíg rajtok öfzve nem 
fzakadt: nagy buzgófágot mu
tattak : nap’ fel jövetele előtt 
femmit nem fzólltak , hanem 
tsak könyörögtek, hogy az 
Isten a’ napot hozza - fel Ő 
reájok: reggeltől fogva tizen- 
eggy óráig dolgoztak : az
után feregestöl eggyütt hideg 
vízben ferdettek: így meg- 
tifztúlván, a’közönféges ebéd 
lő fzobába mentek, hol az 
ételt könyörgésen és háláa- 
dáfon kezdették és végezték: 
femrai dolog nem tsinált az 
ö lakó - heliveken rendelet- 
lení'éget: indulatjaikra vigyáz
tak : a’ mit fzólltak, az es
küvés hellyett vélt: a’ Ré
gieknek Irálaikat olvasták: 
a’ betegekre nagy gondjok 
volt: a* füveknek és virá
goknak erejeket éshafznokat

visgálták: fenkit magok fe- 
regekbe nem vettek , hanem 
tsak a z t, a’ kinek maga 
meg*-tartóztatáfát és mérték- 
letefségét meg próbálták: a* 
kit Tarsafágokba vettek , az 
esküvéiael tartozott magát 
kötelezni, hogy femmi tit
kot ki nem nyilatkoztat; a’ 
törvény-tételben egyedül az 
igazfágot nézték: foha fem
mi fententiát nem hoztak, ha 
tsak leg alább fzáz fzeméllyek 
jelen nem vóltak: a’nagy bű
nötöket magok közzülki-ve- 
tették: az Isten után, a’ ma- 
goktörvényt-tévőjöket betsül- 
ték leginkább, ’s a’ ki a* 
felöl rofzfzúl fz 611 o tt, azt ha
lállal büntették meg: ha ti. 
zen eggyütt vóltak, eggy a* 
kilentznek engedelme nélkül 
nem fzóllhatott : vigyáztak 
hogy egyenesen magok elé· 
be , vagy jobb kéz felöl Ae 
köpjenek: a’ többχZsidóktól 
abban is meg-külonbböztet- 
ték magokat, hogy . ők a* 
fzombatot olly fzorofan meg
tartották, hogy azon vala- 
melly edényt hellyéböl ki 
nem vettek, főt terméfzeti 
fzükfégeket fém végezték: és 
ha ez utólfót naás napon 
vitték-végbe ; akkor is eggy 
lábnyi gödröt ástak, arra 
ültek, ’s magokat ruhájók- 
kai jól be-takarták: különös 
állhatatoíságúak v óltak:a’R o- 
maiakkal való hadban, akar- 
meily kínzást inkább állha- 
tatofan el-ízenyvedtek, hogy- 
fem mint az ö TÖrvényt-té- 
vöjökröl rofzfzúl Izoldák vól- 
na: némellyek közzüiök jö
vendölni is mertek , mint

hogy
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hogy gyermekfégektŐl fogva 
a’ Szent könyveket és a’ 
Prophetiákat olvasták. Ez 
rövid foglalatja annak, a’ 
mint Jofephus igen hofzfzan 
le-írja az Efsaeufokat. (a)

Philo a’ Judaeában, Syriá- 
ban, Egyiptomban lakó Es- 
faeufokat, meg-különbbözteti: 
az elfőket nevezi PraSticus 
ig/jra?«foknak , az utólfókat 
Therapeutáknak. : EJsobus ne
vezeteket pedig a’ Görög 
Hofios fzótól hozza, melly 
fzentet tefzen. (b)

Plinius azt mondja felö
lök : ,, Az Asphaltites nevű 
tónak nap - ny úgoti réfzén 
laknak az Essaeufok. Ezek 
külöpös életű emberek, kik 
afzfzonyok és pénz nélkül 
élnek , ’s pálma fának gyü- 
möltsével táplálják magokat. 
Sokafodnak az ö hozzájok 
naponként menő emberek ál
tal, kiket e’ világnak fze- 
rentsétlenfége boldogtalanok
ká te tt , ’s más menedék
hellyel nem találtak. így áll- 
fel ez a’ Tárfafág , ( a’ melly 
hihetetlennek tettfzhetne) 
éggynéhány ezer efztendók- 
töl fogva, minden házalság 
nélkül, (c)

Némellyek úgy tartják, 
mintha az1· Efsceufok Kerefz- 
tyén Barátok lettek volna, 
kiket Sz. Marcus az Alexan
driai Rerefztyén Ekkléfiának 
elfő plántálója állított volna 
fel. Ezen értelemre az adott 
alkalmatofságot, mert Kuíé- 
bius emlékezik némelly The- 
rapeutdkról, kiknek Szérzö- 
jök Sz. Marcus vólt. De a’ 
Jofephus’ és Philo’ befzédek-

bŐl meg-tettfzik , hogy az 
Efsceufok nem Kerefztyének, 
hanem Zsidók vóltak. (rí)

A’Deisták és az Hitetlenek, 
a’ Kerefztyén Vallást és az 
Efsaeufokat, mcg-akarják egy- 
gyeztetni, ’s azt meg mutat
ni , hogy a’ Chriftus , és az 
Ő követöji, az ífsoeufok köz- 
zül valók vóltak. De Phi- 
lónál és Jofephusnál femmi 
nyomát nem találni a’ Ke
refztyén Vallásnak terméfze- 
tére tartozó igazfágoknak, s 
dolgoknak ; a’ miilyen p. o. 
a’ Meg-Váltás , a’ Kerefztyén 
Sacramentomok ’s a’ t. Azon
ban valami különös az Efswu· 
fok köztt v ó lt, az nem 
egyéb , hanem tsak felfőb 
gradusban az , a’ mit a’ Pha- 
rifaeufok tselekedek ; mint 
az ő babonás mofódáíok, 
bizonyos ételek köztt való 
különbblégek , mellyeket a’ 
Chriftus nyilván kárhozta
tott, mikor a’ Phariiseufokat 
kárhoztatta. Az házafsag- 
nak tilalmazáfa, ’s a’ fel-tá
madásnak tagadáfa is, ellen
keznek a’ Kerefztyén Val- 
láfsal. L. Therapeutce.

(a) Jos. Ant. 1. 13· c. 9. 
I.18. c. 2. & de Bell. Jud. 
1. 2. c. xa. & c. X. (b) In  
libro cui titulus: omnis pro 
bus liber. (c) L. s- c· *7- (d) 
Prid. Connect. P. a. L. j. 
An. 107.

EszwaRa. Leg főbb Isten 
az Indiai Braminok köztt, a’ 
Sejvid/okaál. Ennek vólt eggy 
felefége, kit ParvatiDák hív
tak. Midőn ez Efzvvardhoz 
ment, az Ő Atyja eggy Ja· 
gamot, vagy áldozatot akart 

tenni,
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tenni; azért is el hívta a’ 
Devatákat, tudniillik a’napot 
és hóidat, Efzwarát pedig 
nem, ’s ezt mondotta: Nem 
illeti 6tet ez a’ tifztelet, mert 
ö tsak alamisnából- el, és 
femmi Öltözete üints. Efz
wara idegen ábrázatban meg
jelent, de fenki fém esmert 
reá. Parvati ezen tseleke- 
detért meg - haragudott az 
atyjára, az áldozatnak tü- 
zébe ugrott, mellyben öfzve- 
égett. Efzwara nagy forró- 
fágba efett, ’s egéfz teste 
izzadott: az izzadfágból eggy 
tsepp a’ földre le - efett, a’ 
mellyböl lfett a’ Virrepadra, 
a’ ki az Atyjától azonnal 
aztkérdette, mit párantsolna 
neki ? Efzwara azt parantsol- 
ta , hogy a’ Jagamot rontsa- 
e l; akkor Virrepaára eggy 
néhány vendéget meg-ölt, a’ 
többeket fzéllyel - kergette, 
a’ napot lábaival meg rug
dosta, ’s minden fogait ki
verte; az hóidat úgy meg
verte , hogy a’ verés’ hellyei 
most is meg-látfzanak rajta. 
Efzwardaak képét a’ templo
mikban a’ testnek igen búja 
álláfában adják-elő , mellyet 
az okosabb Braminok is fzé- 
gyenlenck: annak fundamen
to ma ez : Eggykor Monü- 
Wira Efzwarát meg-akarta 
látogatni azon a’ hellyen, 
hol felefégével fzokta volt 
magát múlatni: de igen al
kalma lan időben talált hoz 
iá menni; és minthogy az 
ajtón álló az áj ót ki-nyírni 
nem akarta, Monüwara fzit- 
kozódni kezdett, ’s azt az 
átkot mondotta EJzwarára,

hogy leg - fzerentséfebbek 
azok lefznek, a’ kik EfzvJn- 
rál olly le festett vagy ki
faragott formában imádják, 
a’ miilyenben ötét a’ felefegé- 
vel kapta Moniswara. v f  
Roger, difs. on the Rei. &c. 
of the Bramins.

Es t h e r . Esther’ Könyve: 
az Ó Testamentomi Canoni
cus könyvek közzűl eggy. 
Nem eggyeznek meg benne 
a’ Tudófok, tartozott é az 
vagy nem, régen a’ Canoni
cus könyvek közzé ? Hiero
nymus , és más Kerefztyén 
írók állítják; de a’ Melito’ Ca- 
nonai, Athanafius, és máfok, 
ki rekefztik azt a’ Canonicus 
könyvek közzill. A’ X. Réfz- 
nek 4. verfétöl fogva, az hat 
utólsó Réfzek, nintsenek a’ 
Zfidó Textusban. Hihető, 
hogy azokat a’ Hellenista Zíi- 
dók tóldották a’ többihez , ’s 
azért maradtak-ki a’ Canon- 
ból. Ez a’ könyv magába 
foglalja eggy Zfidó Szűznek 
Esthernek történeteit, a* ki 
Mardochainak atyjafija volt, 
a’ ki a’ Perfiai Királynak A- 
hasverusnak uralkodáfa alatt 
Sufán várofában lakott. Az 
Ő rendkívül való fzépfége Ki- 
rályi-fzékbe, ’s az Ahasverus’ 
palotájába emelte Ötét; melly 
által fzerentséje lett neki a* 
maga Zfidó atyjafijait és oem- 
zetfégét, Perfiában abból a* 
vefzedelemből, mellyet ne
kik Haman kéfzített. meg- 
fzabadítani. Mardochai, a* 
ki már az előtt eggy vefze- 
delmes öfzve esküvést a’ Ki
rály’ élete ellen ki-nyilatkoz- 
ta to tt, meg jelentette Esther-
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nek azHamán’ igyekezetét is : 
a’ mellyért Haman arra az 
akafztó - fára, mellyet Mar- 
dochainak kéfzíttetett vólt, 
fel-akafztattatott, Mardochai 
pedig az Orfzágban a' leg
főbb tifztefségre emeltette- 
tett.

A’ Tudófok igyekeztek ki
találni , ki lett legyen ez az 
.Ahafverus, ’s mikor íratta- 
tott az Esther’ könyve? UÍTer, 
Darius Hyftafpisnak, Esthert 

edig Arty Hónának tartja, (a) 
caliger azt mondja, hogy az 

Xerxes, a’ felefége pedig Ha- 
meftris, Esther vólt, ’s értel
mét azon fundálja, mert a’ 
nevek nagyon hafonlítanak 
cggymáshoz. ( b ) Jpfephus 
pedig azt írja, hogy Ahafve- 
rufon kell érteni Artaxerxes 
Longimanust: a’ LXX. For
dítók te az Esther’ könyvé
ben mindenkor Artaxerxes- 
nek nevezik Ötét. (c)

Mind a’ régibb, mind az ú- 
jabbTudófok, nagy réfzéntezt 
az értelmet követik. Es ha 
meg-gondoljuk azt a* rend-kí- 
vűl való kegyelmes maga-vi- 
feléfét Artaxerxesnek, mellyet 
Ő a’ Zfídók eránt mutatott, 
alig lehet annak más okát ta
lálni, hanem az Esther’ ha
talmas közben-járáfát. Nem 
lehet tudni ki lett legyen az 
Esther’könyvének írója; né- 
inelly régi Atyák Esdráanak 
tulajdonítják. Euíebius Es- 
drásnál fokkal újabbnak tartja 
azt. Máfok azt mondják,hogy 
azt Jojachim Fö Pap, Joijpdek- 
nek unokája írta : leg többen 
pedig úgy ítélnek, hogy azt 
Mardochai és Esther ízérzet

t*8
ték. Du Pin úgy vélekedik, 
mintha azt oily nevezetes 
történetnek emlékezetére, és 
a’ Purim innepnek mentéfére, 
λ’ Nagy Synagoga íratta, 
hellyben-hágyta, és a’ Canon- 
Ba tetette volnat. (d)

Majmonides azt mondja, 
hogy ha a' Mefsiás el - jőne, 
Ö minden könyveit a’ Sz. Írás
nak öfzve-fzaggatná, és tsak 
az Estherét hagyná - meg, 
hogy azt világ’ vegéig minde
nek olvafsák. (e)

(a) Annál. Vet. Teli. fb) 
de Emend, temp. 1. 6. (c) An- 
tiqv. 1. i i . c. 6. (d) Canon of 
Ser. 1. i .  C.13. (e)Basnage Hft. 
des Juif's T. 6. c. 7. Conc. 
Laod. can. 59'. Carthaginenfe
III. can. 47. Orig, in Pfal. '1. 
Cyrill. Catech. 4. Hilar. A u - 
guß. Bellar. Hejdeg.

ESTRUW. L. Benedictinu- 
fok,

E t HIOPHIAI BARÁTOK. L.
Monachi.

E t h n o p h r o n e s . így ne
vezték a’ VII. Században az
okat, kik a’ Kerefztyén Val- 
láfsal a’ Pogányoknak babo
nás fzokáfaikat eggyesítették.
J.Damafcenus. L. Haer.n. 94.

* Eubages. A’ régi Drui
dák és Bardufok kÖztt jö
vendölő Papok. L. Druidák 
Strabo. Am . Marcell. &c.

E u c h a r i s t i a . Az Ür’ Va- 
tsorájának Görög neve, melly 
annyit tefzen mint háládatos- 
íág. Ezt a’ Sacramentomot 
a’ Chrittus fzerzette, ki-fzol- 
gáltattatáfát az Apoftolokra 
és azok után következőkre 
bízta, mind Világ* végéig. 
Régen a’ Sacramentomban 

. való
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való elementumokat a’ Piis-
fiok Szokta meg-fzentelni, a’ 
liaconufok adták pedig mind 

a’jelen-valóknak,’s mind azok
nak kik jelen nemvóltak, ők 
vitték el. (a) Eleinte minden 
Kerefztyének eggyütt men
tek az Úr’ Afztalához: de 
midőn el - fokafodtak , na
gyobb vígyázáfsal éltek , és 
oda tsak az ügy neveztette- 
tett Hívőket botsátották; a’ 
Catechumenufokat, Pceniten- 
feket , ’s botránkoztató bű
nökben élőket onnan el-til- 
tották. A’ meg-kerefztelke- 
dett kis gyermekeknek is 
adták az Úr’ Vatsoráját, főt 
az ollyan meg-halttaknak is, 
kik hirtelen halállal meg
haltak , minekelőtte az Úr’ 
Vatsorájával élhettek vólna: 
de ennek a’ Szokásnak hamar 
vége Szakadt. Szokás vólt 
régen az is, hogy a’ Szent 
Elementumokat a’ Keresztyé
nek a’ magok házoknál tar
tották , ’s bizonyos környűl- 
álláfokban magokhoz vették: 
kiváltképen az1 üldözésnek 
idején azzal erősítették hi
teket , ’s bizonyították eggy* 
más eránt való barátságokat.

Az Úr’ Vatsorájával éltek 
a’ régi Kerefztyének, más na
pokon kívül, Szombaton és 
Vafárnap’, midőn Isteni tisz
teletre öfzve-gyültek; a’ nap
nak mellyik réfzén , azt bi- 
zonyofan nem lehet meg-ha- 
tározni: a’ Chriítus a’ Zsidó 
PaSchának idejét követvén, 
azzal T anítványaival eggyütt 
estve élt, de kétféges ha-az 
Apoltolok, és az Ő utánnok 
valók is, akkor éltek-é vele?

I

Tertullianus’ idejében Vatso- 
rának idején éltek vele, fok- 
Szor pedig hajnalban, a’ mint 
Plinius bizonyítja , mikor 
Isteni tiszteletre öfzvegyül
tek. De úgy látfzik, hogy az 
Ür’ Vatsorájával estve es éj
jel tsak addig éltek a’ Ke
refztyének, míg az üldözé
sek tartottak. Cyprianus azon 
Szokás ellen keményen har- 
tzol, és azt mondja, hogy az 
Úr’ Vatsorájával reggel kell 
élni; a’ minthogy az a’ Szo
kás a’ Kerefztyének köztt 
majd mindenütt tsak hamar 
hellyre állott. Míg a’ buz- 
gófág égett a’ Keresztyének
ben , addig mindennap’ éltek 
az Úr* Vatsorájával; ez a* 
Szokás Sokáig tartott az Ek- 
kléliában, ’s nem is eggy 
időben lett vége. Bafilius* 
idejében minden héten négy
szer, vafárnap’, Szeredán, pén
teken, fzombaton;azután eggy 
héten eggyfzer; azután é r 
tendőben háromfzor , úgy
mint Karátsonkor, Húsvét- 
kor, és Pünköstkor Szoktak 
élni az Úr’ Vatsorájával. (b) 
Minthogy az Úr’ Vatsorája 
a’ közönséges Isteni tiszte
letnek eggy fő réfze: azért 
azt mindenkor az Isteni tisz
teletnek hellyén Szolgáltatták 
k i, ki-vévén az üldözéseket; 
a’ midőn barlangokban , he
gyek köztt, a* Martyroknak 
temetÖ-hellyéiken, ’s a’hólt- 
taknak hamvaik mellett kén- 
teleníttettettek azt ki - Szol
gáltatni. Midőn pedig már 
rendes templomokat kezdet
tek építeni , és az Isteni 
tiszteletnek mindenik részé

nek
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nek bizonyos hellye vólt; 
az Úr’ Vatsorájának is hellyé- 
vé a’ templomnak felfő vagy 
napkeleti réfzét rendelteit. 
Előfzör fa, azután kő afz- 
talról fzolgáltatták azt ki. A’ 
Laodicaeai Concilium meg- 
parantsolta, hogy igen nagy 
ízükfégen kívül, egyedül a’ 
templomban kell az Úr’ Va- 
tsoráját ki Szolgáltatni, (c)

A’ mi" az Úr’ Vatsorájának 
ki - fzolgáltatáfát illeti, az 
így ment-véghez. Az obla- 
tiók után a’ Diaconus vizet 
vitt az Úr’ Afztalánál álló 
Püspököknek és Presbyte- 
reknek, kik meg·mosták ke
zeiket. Azután kiáltott a’ 
Diaconus. „ Öleljétek-meg 
és tsókoljátok - meg eggy 
mást! ” ez meg lévén, az egefz 
Gyülekezet könyörgött az 
Ekkléíiáért, a’ Statufért, és 
minden emberekért: azután 
a’ Pap így fzóllott a’ néphez: 
Az Úr legyen veletek ! a’ nép 
felelt. Es a’ te lelkeddel! a’ 
Pap ismét kiáltott: Emelje 
te k-fel Szíveiteket! a’ nép fe
lelt : Fél emeltük az Úrhoz! 
a’ Pap kiáltott: Adjunk há
lát az Űrnek! a’ nép felelt: 
Illő éshellyes dolog! a’ Pap 
kiáltott: A’ fzent dolog, fzen- 
tek’ fzámokra való ! a’ nép 
felelt: Eggy fzent vagyon, az 
eggy Úr Jeíüs Chriftus ! Ezek 
után a’ Püspök , vagy a’ 
Presbyter, az Elementumo- 
k a t, vagy a’ kenyeret és bort, 
megszentelte : a’ megszen
telő Formát így adja.-.elő 
Ambroíius : „ Uram ezeket a’ 
mi fzámunkja el-kefzíttette
tett ajándékokat tedd okos

és neked kedves áldozattá: 
adjad hogy ezék ábrázolják- 
ki előttünk a’ mi Urunk Je- 
fus Chriftus’ Testét és Vérét, 
a’ ki a’ maga fzenyvedéfe 
előtt való napon a’ kenyeret 
fzent kezeibe vette, az egek
re fzemeit fel - emelte , né
ked óh fzent Atya! hálákat 
adott, a’ kenyeret meg-ál- 
dotta , megtörte, ’s Tanít
ványinak adta, ezt mondván: 
Egyetek ebből mindnyájan; 
mert ez az én Testem, melly 
fókákért meg-törettetik. Ha- 
fonlóképen vette a’ poharat 
is, minekutánna vatsoráltak 
Válna, fel-tekéntett az égre, 
hálákat adott neked óh Szent 
Atya ! Mindenható és örökké 
való Isten! meg-áldotta azt, 
és adta az 8 Apoftolinak és 
Tanítványinak , ezen fzók- 
kal . Vegyétek, és igyatok eb
ből mindnyájan; mert ez az 
én Vérem. ” (d) Ezután el
tördelte a’ kenyeret a’ Pap, 
’s adta azt a’ Diaconusnak, 
a’ pedig a’ Communicanfok- 
nak; a’ kenyér’ vétele után 
adta a’ poharat is a’ nép
nek. Néha a’ kenyeret a’ 
borba mártották, p. o. mi
kor azt vagy a’ kis gyerme
keknek , vagy a’ haldoklók
nak adták, kik a’ kenyeret 
magában le-nem nyelhették 
vólna. A’ bort vízzel fzok- 
ták meg elegyíteni. Cypria
nus ezt a’ fzokást a’ Chri- 
ftustól és ápoftoloktól vett 
kétfé^ nélkül való Traditión 
fundalja, ’s eggy hofzfzú le
velében , mellyben azt ol
talmazza, annak fok lelki 
értelmeit említi, (e) Nem 

min
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mindenkor eggy-forma test 
állást követtek a’ Communi- 
canfok. Mikor a’ Chriílus 
az Úr’ Vatsoráját ki-fzolgál- 
tatta, a’Tanítványokba’ Zíi- 
dó fzokis fzerént, az * alztal 
köröl feküdtek. Nem lehet 
tudni, fokáig tartott-é ez a’ 
ízokás ? Dionyíius Alexan
drinus’ idejében állottak. Más 
fzokáfokat is k ö v e t te k ,  
meilyeket az Ekkléliának E- 
löl-járóji az okoísághoz és 
kegyefségliez illőnek láttak.
( f ) A’ kenyeret és a’ bort a’ 
Communicálóknak kezekbe, 
nem pedig fzájokba adták. 
Cyrillus említi, hogy bal ke
zeket a’ jobb alá tartották, 
midőn azt ki - nyúlytották ; 
vagy azért, hogy a’ kenyér
ből valamit a’ főidre ne ej
tsenek , vagy hogy a’ kerefzt- 
nek formáját tsinálják-ki: a’ 
Communio alatt énekeitek , 
nevezeteién a’ 33. Zsoltárt 
fzokták énekelni; a* Coramu- 
niőt háláadó imádíágon vé
gezték; azután a’ Pap meg
áldotta a’ népet, ’s kiki há
zához ment. (g) Optatus írja, 
hogy némelly Novatianus 
Püspökök, az Orthodoxufok 
ellen ollyan gyülölféggel vól- 
tak, hogy a’ melly Elementu- 
mokat ezek meg - Izenteltek, 
amazok azokat az ebeknek 
hányták : de az Istennek bün- 
tetéfét éfzre lehetett venni, 
mert az ebek az hellyett hogy 
a’ kenyeret meg-ették vólna, 
a’ magok Uraikra támadtak, 
’s azokat fzéllyel fzaggattákl. 
(li) Sz. Laurentiusrof írják, 
hogy minekelötte Ötét a’ tü
zes rostélyra tették, a’ Sz.

I

Sacramentomot magához vet
te ; mellynek ereje olly érzé
ketlenné tette a’ tűz ellen az 
ö testét, hogy fokán a’ kik 
azt a’ jelenlevők közzül lát
ták , Kerefztyénekké lettek, 
(i) Macedonius Conftantino- 
polili Püspök a’ IV. Század
ban, a’ Novatianufoknak, kik
nek ö meg-esküdtt ellenfégsk 
volt, erőfzakkalnyittatta-fel* 
fzájokat, ’s az Ür’ Vatsorá
ját úgy dugatta beléjek, kik 
ennél el fzenyvedhetetlenebb 
büntetést nem tartottak. So- 
zomenus befzálli, hogyeggy 
afzfzony, ki a’ Macedonianus 
Eretnekek közzül való volt, 
férjének feayegetéfétöl meg- 
ijjedvén, tettette, mintha a’ 
Catholica Vallásra kívánna 
állani, ’s olly fzín alatt, mint
ha Ür’ Vatsorájával akarna 
élni, a’ templomba ment: 
de az hellyett, hogy a’ Szent 
kenyeret le nyelte vólna, azt 
el-dugta, ’s eggy más dara
bot evett-meg, mellyet ma
gával vitt, de az az ö fiájá
ban kővé vált, mellyet az 
afzfzony látván , valófággal 
meg tért, (k)

A’ Romai Ekkléíiában tsak 
a’ Pap veí'zi két fzín alatt 
az Úr’ Vatsoráját, a’ nép pe
dig tsak eggy fzín alatt ve- 
fzi azt. Ezt a’ fzokást 1414- 
ben a’ Conliantiai Concilium 
erősítette meg közönfégefen. 
( 1) A’ Görög Ekkléíiában 
mind a’ Papok, mind a’ nép, 
két fzín alatt vefzik az Ür’ Va
tsoráját. A’ kenyeret, melly- 
böl azt fzolgáltatják, kerek 
pogátsa formára fütik, melly 
azt a’ pénzt jelenti, a’ mellyen 
a Ju-



Judás el-adta a’ Christust : 
ezt a’ Pap kerefztül el vag
dalja, kést fzúr bele; melly 
azt jelenti, hogy úgy fzúrta- 
meg a’ Christus’ óldalát eggy 
vitéz a’ kerefztfán: a’ bort 
a’ Görögök is vízzel elegyí
tik , valamint a’ Romai Ek- 
kléfia: az Úr’ Vatsorájával 
való élés’ alkaln.atofságával 
rendkívül való tifzteletet mu
tatnak, méllyen meg hajtják 
magokat a’ föld felé, annak 
jelentéfére , hogy 8 hozzájok 
most jö a’ láthatatlan világ
nak Királya, kit fzámtalan 
Angyalok kiférnek : de a’ Sa- 
cramentomot imádás végett 
íoha ki nem tefzik, fém az
zal Procefsiót nem járnak, 
fém annak innepet nem fzen- 
telnek. Az 8 Liturgiájok meg- 
eggyez a’ Chryloltomuféval. 
Az Anglufoknak Liturgiájok, 
a’Sz. Bafilius, Ambrofius, és 
Gregoriuféból vagyon öfzve- 
fzedve; de a’ mellyet Bucer 
fókákban meg - változtatott. 
Az Officiumnak némelly ré- 
fzeit minden Yafárnapokon 
és Innepeken el-fzpkták ol
vasni, ha fenki nem Com- 
municál is ; a’ mellyllyel a’ 
Papok azt akarják jelenteni, 
hogy az Ür’ Vátsorájának ki- 
fzolgáltatáfára ök kéfzek. L. 
Communionis Menfa. Kehely 
Hoftia.

fa) Cave. Bingh. O. E. L, 
tot. (b) SocratA. 4, c. 2a· 

Tértül!, de Cor. mii. c. 3. Cy
prian. Ep. ad Coecil. Ep. 63. 
Can. Apofi. 9. Bajil. ep. 389. 
ad Caeíariam Palrit (c) Can. 
S 8· (d) Cyrill. Catech. Myft. 
Conjt. Apoji. 1. 8. c. it . & 2.10.

Ambr. de Sacr. 1. 4. c. $. (e) 
Cypr. ad Coecil. ep. 63. ( f ) 
Eus. H-E. 1. 7. c. 9. (g) Conft, 
Ap. 1. 8- c. 13. 1$. (h) 1. a. p. 
SJ. (i) Tillem. H. E. T. 4. & 
6. & 13. (k) 1. 8. c. 4. (1) Pi~ 

Jcara.
Euchalajon. A* könyör

gésnek olaja. A’ Görög Rk- 
kléíiában az Euchalajon nevű 
Sacramentomot a’ Püspök, 
vagy Érfek, hét más Papok
nak jelenlétekben , az ollya- 
noknak adja, a’ kik halálos 
bűnbe estek ; mint p. o. há- 
zafság - törésbe, tilztátalan- 
kodásba. *s a’ t. A’ könyör
gés, mellyet illyenkor mon
danak , ez : „ Uram! te a’ te 
irgalmafságodnak olajával 
meg -gyógyítottad a’ mi lel
ki febeinkst: fzenteld - meg 
ezt az olajat, hogy azok, a’ 
kik ezzel meg-k-.nettetnek, 
a’ magok erötlenfégektöl, és 
minden testi ’s lelki vefzedel- 
mektöl ízabadúljanak-meg. “ 
Hlyen olajat annyit fzentel az 
Érfek, vagy a’ Püspök, a’ 
mennyi egéfz efztendore elég. 
Ez hafonló a’ Romai Catho- 
licufoknak Utólsó-kenetekhez. 
A’ Püspök eggy tsomó pa- 
mukot, melly eggy páltzá- 
nak végére vagyon függefzt- 
ve, a’ ízent olajba bele márt, 
’s azzal kerefzt formára meg
keni az ember’ homlokát, ál
lá t, két ortzáját, hátát, te
nyerét , ’s így imádkozik: 
„ Szent Atyánk ! te minden 
testnek és léleknek or v o lt! 
a’ ki a’ te Fijadat a’ Jefus 
Christust el - botsátottad , 
hogy 8 a’ mi erötlenféginket 
és bűneinket meg gyógyítsa,
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és minket az haláltól meg- 
ízabadítson; fzabadítsd meg 
e’ te fzolgadat a’ testi és vi
lági erőuenfégektöl, és ré- 
fzcltesd ötét a’ te Chris tu- 
fodnak idvezítéfében és ke
gyelmében, a’ mi Sz. Afz- 
izonyunknak az Isten’Anyjá- 
nak a’ Szűz Máriának kö· 
nyörgéfe, a’ mennyei és tes
tetlen hatalmaíságoknak fe- 
gítségek, a’ fzent és meg ele
venítő kerefztnek, a’ fzent 
és ditsöféges Prophetának, 
a’ Christus’Követéűek Kerefz- 
telS Jánosnak, a’ Szent Apo
llótoknak , a’ gyŐzödelmes- 
kedő Martyroknak, a’ fzent 
és igaz Atyáknak, a’ fzent 
és meg - elevenítő Anargyre- 
ieknek erejek által.“ L. A- 
nargyres. Ricaui. prefent Sta
te of the Greek Curch.

* Euchologium. Eggy 
könyv a’ Görög Ekkléíiában, 
mellyben vagyon a’ Liturgia, 
mellyllyel az Isteni tifztelct- 
ben élnek. Ollyan ez , mint 
a’ Romai Ekkléíiában a’ Ri
tuale. VIII. Urbanus Pápa 
meg ■ visgáltatta ezt. Sok 
Theologulök meg - vetették, 
mint a’ melly a’ Romai Ri
tuáléval meg nem eggyez: 
de Holítein, Leo Allatius, P. 
Morin, kik nem a’ Ceremo 
lilákban tartották az Isteni 
tilzieletnek valófágát, és má
tok fokán, meg mutatták azt, 
hogy ez a’ könyv a’ régi 
Görög Rituálékkal , és a’ 
Görög Ekkléliának Photius 
előtt volt ceremoniájival meg. 
eggyez; azért is kárhoztat
ni nem lehet; különbben az 
egélz Napkeleti Ekkléíiát kell

kárhoztatni. Ezt a* könyvet 
leg-jobban k i-ad ta P. Goar 
Parisban 1647 ben, Görögül 
és Deákul, tudós jegyzéfek- 
kel a’ Görög Ekkléliának fzo- 
káfairól. Rich Simon.

E u D i  T  á K. Mifsionarius 
Papok Frantzia Orfzágban, 
kik eggy Eudes nevű Pap
tól, ki Sacerdos Oratorii volt, 
neveztettetnek. Ez 1643-ban 
fzabadfágot nyert a’ Király
tól , melly fzerént Norman- 
diának Caen nevű varófá- 
ban, minekutánnanyóltz Pap 
záriakat fzerzett, eggy kla- 
firomot fundált. Sok Püs
pökök látván ennek hafz- 
nát, hafonló plánta Osko
lákat ál'ítottak a’ magok 
Dioeceíifeikben. Ezek elfza- 
porodván, eggy Királyi Le
vél által eggy Congregatió- 
vá váltak, mellynek gondvi- 
feléíle Eudcsnek adattatotl. 
Tsak maga Eudes fzáz húfz 
Mifsiókban forgott, ki- vé- 
vén azokat , melly eket a’ 
Congregatiónak tagjai vittek- 
végbe. Eudes két könyve
ket írt, mellyekbenelőadja, 
a’ maga és tarfai’ tselekede- 
teiket. Az eggyiknek titu- 
fa ez: A ' jó Gyóntató A tya , 
a’ máfiké: A z Apoftoli Pré
dikátor , mellyekben a’ Gyón, 
tató és Predikálló Atyáknak 
köteleis égeket adja-elő. Az 
Euditák femmi í’ogadást-té- 
tellel nem kötelezik magokat, 
hanem tsak a’ fzeretetnek 
kötele eggyesíti őket. Öltö
zetekre nézve is más Papok
tól nem különbböznek: min
den jövedelmeket Kerefztyén 
végre fordítják: a’ klaűrom- 
3 ban

l 2>3
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ban Theologiát és Philofo- 
phiát tanítanak: az ifjakat 
Mifsionariusfágrakéfzítik : a’ 
Congregatio neve. Jefus Ma
ria : azt Superior igazgatja, 
ki a’ maga hatalmát a’ Diae- 
cefis’ Püspökétől vefzi. Hiß. 
( I t ’S  Ord. Rt;/. T. 8. c. sí. 
Le Long. Bib. Hilt. Huet.

Eudoxianusok. Eretne
kek a’ IV. Században. Ezek 
Arianufok voltak, kiknek fe
jek volt Eudoxius Conítan- 
tincpoliíiPatriarcha, kit Lu
cianus Martyr nevelt. Mint
hogy neki éles elméje volt, 
reményiette, hogy az által 
hírre kaphat, ha az Arius’ 
tudományát őltalmazza. Re- 
ménylége be telt. Az Aria
nufok Syriában, Germaniciá- 
ban, Püspöknek válafzlották 
Ötét. Ki kelt a’ Chriítus’ 
Isten fége ellen az Autiochiai 
Conciliumban, azután a’ Sar- 
dicai, Sirmiumi, és Seleu- 
ciaiban: Conííantius Tsáfzár 
Conítanílantinopoliii Patriar- 
chává tette Ötét: Valens Tsá- 
fzárt esküvefsel kötelezte az 
Arius’ tudományának óltal- 
mazáfára. Arius’ halála után 
az Arianufoknak fejekké lett, 
kik ő róla Eudoxianufoka&k 
hívattattak. Báron. A. C. 311. 
3 54· 3S9· 366. 370, Epiph.
haer. 76. Pratceol.

* Euius. Bacchus’ neve. 
Némeilyek fzerént azért hí- 
V altatott így , mert midőn 
az Oriáfokkal való hartzban 
az Istenek közit nem látná 
otet Jupiter, így kiáltott, 
hcu hyje! Jaj íijam! Máfok 
ellenben azt mondják , hogy 
o liartzban jelen

volt, és ürofzlánná változ
ván, eggy Rhoetus nevű Or!árt 
fzélíyel-fzaggntoU, mellyet 
Jupiter látván , így fzóílott: 
heu hyje ! jól vagyon íijam! 
Máfok attól a’ fzótól hoz
zák ezt a’ nevet, mellyet a’ 
Bacchus’ ínnepén fzoktak ki 
abálni. Heuoj. Desprez. ad 
Hor. t. od. 18. 9. Heron, ad 
Horat. ap. Gyrald. Synt. s. 
Lubin. ad Pers. Gyphun. ad 
Vofs, etymol.

Eulogiók. így nevezi a’ 
Görög Ekkléfia azt az Úr’ 
Vatsorájában levő fzenteltt 
kenyeret, mellyet azoknak 
ád, kik a’ Communióvainem 
élhettek. A’ régi Kerelztyén 
Ekkléfiában így nevezték a’ 
fzenteltt kenyérnek azt a’ té
l i é t , mellyet a’ Püspökök 
és Papok eggymásnak kül
döztek, barátlágoknak meg- 
bizonyítaíára. Paulinus No- 
lai Püspök, a’ IV. Századnak 
vége felé, eggyfzerre öt E u -  
logidkat küldött a’ Romai 
Püspöknek , hlyen izenettel: 
,, Hogy Kerelztyépi atyafila- 
gos izeretetemet el-ne mú- 
lafsam, ímé öt darab kenye
ret küldök neked a’ Jefus 
Chrifius'hadi tárházából, ki
nek záfzlója alatt mi vitéz
kedünk, ’s a’ mértéklcíség- 
nek és józanfágnak tör
vényét tartjuk, tiamafus iu 
Vit. Miit. Cone. Laod. c. 14. 
Du Fresne. Glos. G. Svic. 
Thes. Ec.

E b m e n id e s . A’ Pokolbeli 
három Earidkn&W nevek, 
mellyé annyit tefzen, mint 
kegyelmes. Valőíágos neve 
ken pem akarták őket ne

vez
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vezni, mert azfzerenisétíen- 
féget jelentett. Az Innepe- 
ket Eumenidejda&k hívták: 
tojást, pogátíít , mézet, és 
bort áldoztak nekik, ’s az 
áldozó fzeméllyek virág ko- 
fzorukat vifeltek, kiknek mind 
Szabad fzeméllyeknek kellett 
lenni. Paus, in Boeot. Philo. 
Thunyd. Plut. Meurs. & C .

KoMOLPjDáK. Ceres Isten 
AfzlzoLijr’ Papjai Athénében. 
Neveket vették Eumölpustól, 
a’ k t az Athenebcli Király 
Erechteus, Ceres’ Eleuíinia 
Papjává tett. Ezen Papfág 
akaímatofságot adott eggy 
viadalra Eumolpus és Ere- 
chteus köztt; mellyben midőn 
mind a’ ketten el estek, az 
ö gyermekeik úgy eggyeztek- 
meg , hogy a’ Papfág az 
Eumolpus’ maradékánál, a’ 
Király fág pedig az Erecht[pu- 
íénái maradjon. A’ melly 
ceremóniákat ezek a’ Papok 
Vittek-véghez, azokat fzok- 
ták tulajdon értelemben My- 
Jieriumoknak nevezni. Clem. 
Al. Strom. 1, η. Meurs. Eleus.

KunoMiáNUSOK. Eretne
kek a’ IV. Században, az 
Arianufok közzül. Neveket 
vették Eunomiustól.a’ki Cap- 
padociából való Cyzicumi 
Püspök vólt. Elöfzör kato
na volt ő , azután tanulásra 
adta magát. Az Arianus Pa
pokkal való tárfalkodásból, 
azoknak tudományokat meg- 
tanűlta; nevezetefen ✓ Aetius 
vólt az ő tanítója. Azután 
olly buzgó óltalmazója lett 
az Arius’ tudományának, ’s 
oily mérgeién hartzolt a’ 
Chriltus’ Is ten lége ellen, hogy

ötét a’ Fejedelem’ fegítfégé- 
vel kellett az Ekkléíiából ki
tiltani. Conftantius Tsáfzár 
alatt, az Arianufok ismét vifz- 
fza-hívták ötét, ’s Cyzicumi 
Püspökké tették. A’ kik a’ 
Sz. Háromfág’ nevében ke- 
refztelkedtek-meg , azokat 
újra meg - kerelztelte. Sok 
könyveket írt ő ; nevezetes 
az Ő Apologeticufa, melly
ben a’ Chriltus’ Istenfége el
len disputái. Ebene írtak, 
Gregorius Nyfsenus, Augu- 
ftinus , Hieronymus , Kpipha- 
nius. Epiph. haer. 75. Thcod. 
1. 4, haeret, fab. j. Ruffin. 
1. a. c. 25. Socrates. 1. 4. c. 
6. 7. Baron, a. c. 3 s 6. Her- 
mantius in Vita Athan. & 
Balii, Sagittar. H. E. c. 33.

E u ph e m ia n u s o k . Nevek 
a’ Meíiáiianus Eretnekeknek 
L. MeffalianuJ'ok.

E u ph r o s y n e . Eggy a’ 
Gratiák közzül. L. Gratiák,

KuSe b ia n u so k . Eretnekek 
a’ IV. Században , Eufebius’ 
tanitványi, ki elöfzör Nico- 
médiai, azután Conftantino- 
polili Püspök , és 326-ban 
az Arianuloknak nagy óltal- 
mazójok vólt. Annyira be- 
tsülte ötét tudományáért C011- 
üantinus Tsáfzár , hogy 0 
érette Arius eránt nagy ke
gyelmet mutatott. Azután 
az Orthodoxus Püspökök ál
tal el üzettetett. De az Ária- 
nufck nem foká vifzfza-hív- 
ták ötét. Athanafiusnak meg- 
esküdtt ellenfége vólt Ö. 
Conílantinus’ halála után, az 
ő íijánál Conftantiusnál an
nyira vitte a’ dolgot, hogy 
ö az Arianulokat oltalmazva 
A legyen,
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legyen. 541-ben az Arius’tu
dományának oltalmazáfára 
Antiochiában Conciliumot 
tartott. Arius’ halála után 
úgy tartották ötét az ö kö- 
vetöji, mint magok’ Apofto- 
lokat, ’s magokat Eufebia- 
««foknak nevezték L. Áriá
ra fok. Baron. A. C. 311. 318. 
Ammian. Marcell. 1. ai. 9. 
Sozomenus. Socrat. Theodo- 
ret. Hermantius.

Eustathianusok. így ne
vezték a’ IV. Században az 
Antiochiai Orthodoxufokat, 
kik más Püspököt nem akar
tak esmerni, hanem tsak Eu- 
íiathiust, kit az Arianufok a’ 
P üspokfégből ki-vetettek volt. 
Ez a’ dolog Szakadásra adott 
alkalmaíolságot: mert az Eu- 
ftathianufok más Orthodoxu- 
fokkal nem akartak „tartani. 
350. efztendöben, az Antio
chiai Arianus Püspök Leon
tius, ajánlotta nékik az A- 
rianufoicnak templomokat, 
mellyllyel oí'ztán Antiochiá- 
ban mind az Orthodoxufok, 
mind az Arianufok éltek. U- 
gyan-oda való Püspök Ale
xander, eggyesítette az Eufta- 
thianufokat az Ekkléíiával. 
Vóltak ezen Században Eret
nekek is, kik a' magok Szer
zőjükről Euftathius nevű Ba
rátról, EufiathianufoknEk. ne- 
veztettettek. Ez a’ maga éle
tének módját annyira fzeret- 
te , hogy minden más életnek 
nemét meg utált. Az házas 
embereket az idvefségbÖl ki
zárta , a’ maga követöjitöl 
minden világi gazdagf^got 
meg tiltott,azt mondván,hogy 
a’ gazdagfággal való élés az

i j 6

idvefséggel meg nem állhat. 
Ezek az Euftathianufok kü
lönös Öltözetet vifeltek; tit
kon való gyűléfeket tartot
tak. Sok afzlzonyok el-hagy- 
ták férjeiket, fzolgák Urai
kat, ’s Euftathiust követték, 
a’ kit 342-ben Paphlagoniá- 
ban a’ Gangreíi Concilium 
kárhoztatott. Sozomenus dí- 
tséri az Euftathius’ kegyefsé- 
gét, predikálláfának hatha
tós erejét; Ötét tartja Arme- 
niaban , Paphlagoniában,
Pontusban,a’ Barati élet’ fzer- 
zöjének, ’s azt a’ könyvet is 
mellyet Bafiiius Magnus a’ 
Bárati életről írt, neki tulaj
donítják. Bafil. in epift. Socr. 
H. E. 1. a. c. 43. 1Sozom. 1. 3. 
c. 14. Theodoret.

EuTUCHiTáK. A’ III. Szá
zadban Eretnekek: az Eu- 
tuchein Görög ízétől vették 
neveket, melly annyit tefzen, 
mint fajdalom nélkül jó ked 
vei élni. Azért nevezték így 
Őket, mert Ők azt tanítot
ták , hogy a’ mi lelkünk azért 
vagyon testünkben, hogy a’ 
lélek az Angyalokat, ( kik 
azt teiemtették) imádná: 
tovább azt tanították, hogy 
az embernek femmin nem 
kell fzomorkodni , hanem 
mind a’ véteknek, mind a’ 
virtusnak örüljön, mert a’ 
fzomorúfág az Angyalokat, 
a’léleknek teremtöjöket, meg- 
fertéztetné : a’ Chriítus felöl 
azt mondták, hogy Ö nem 
a’ nagy Istennek , hanem 
eggy más esmeretlen Isten 
nek íija. Theodoret. H. E. 
L i. c. i.

Euty-
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E u t y c h ia n u s o k . Eretne

kek az V. Században, kik 
Euty chest követték, ki Con- 
ftantinopoliíi Archimandrita 
vagy Abbás vólt. Midőn Ö a’ 
Neftorius’ tudománya ellen 
hartzolna, ellenkező tévely- 

ésbe efett, ’s azt tankotta, 
ogy a’ Chriflusban tsak eggy 

terméfzet vólt; minthogy δ 
tsak eggy fzeméliy vólt; azt 
mondta, hogy az Isteni ter
meidet , az Ő emberi ter
mészetét úgy el nyelte, hogy 
ezt amattól meg-ne lehefsen 
kü'önbböztetni, mint eggy 
tsepp mézet a’ nagy tenger 
vize el nyel; és így a’ Chri- 
fius tsak Isten, az emberi 
terméfzet pedig tsak úgylát- 
fzott, mintha lett volna ő 
benne. A’ Conftantinopolifi 
Patriarcha intette ótet, ’s az 
ö tudományának ellenébe 
tette magát , ’s Eutyches 
448 ban eggy Conftantinopo- 
ltíi Synodusban kárhoztatta- 
to tt; melly Synodusnak íté
let-tételét 4SI-ben a’ Chal
cedoni Concilium helyben
hagyta. Eutyches ellenébe 
tette magát a’ Conftantino
polifi Synodusnak , és a’ mit 
a’ Chriftus’ két terméfzetéröl 
mondott, azt meg-nemakar
ta változtatni, ezt adván 
okúi, hogy ö a’ fzent Atyá
kat , Cyrillust és Athanaíiust, 
nem akarná kárhoztatni, 
kik épen úgy fzóllottak, mint 
ö. Az Ő követőji, az Ifjabb 
Theodofius Tsáfzár’ udvari 
embereinek oltalmazások a- 
latt, az Orthodoxufokon fok 
kegyetlenfégeket vittek-vég- 
hez; melly akalmatofságot 
adott arra az Ephefufi Con-

ciliumra , mellyel Lefirike, 
vagy Latrocinale nek nevez
tek , ’s mellyben Eutyches
fyözött. Eutychesnek fok 

ovetöji lettek, kik el-fzapo- 
rodtak , kivált a’ VI. Század
ban, eggy Jacobus Zanzalus 
nevű Syrus által, kiről ma 
is a’ Napkeleten lakó Euty- 
chianufok Jacobitdknak. hí- 
vattatnak. Azután fok-féle 
réfzekre fzakadtak ezek; 
Leontius a’ Scythiai Bará
toknak elől járójok, ’s Eu
tychesnek követője, a’ VI. 
Században azt mondta, hogy 
a’ Szent Háromfágnak fze- 
méllyei közzül eggyik fzeny- 
vedett a’ kerefzt - fán. Ezen 
Eretnekek ellen írtak, Leo 
Magnus Papa, Theodoretus, 
Petrus Ravennas, Vigilius, 
Gennadius.

Evagr. 1. 1. Η. E. c. 9. & 
1. 3. c. i. Acta Conc. Chalc.
Baron. JSat. A l. Doucin. Hill. 
Neftor &c.

E x a r c h e . E g g y h á z i 
fzolga a’ Görög Ekkléíiában, 
ki a’ Patriarcha alatt vagyon, 
azokra a’ klaftromokra vifel 
gondot, mellyek a’ Patriar- 
chatól függenek ; ez az ollyan 
klaftromohat meg-látogatja, 
a’ Barátoknak panaizokat 
meg hallja , a’ vétkezőket 
meg - bünteti. Midőn vala- 
meliy Patriarchalis klaftrom- 
nak Superiora meghal, ak- 
kpr az Exarcha azt, a’ kit 
a’ Barátok Superiornak vá
lasztottak, a’ Patriarchához 
küldi, hogy kezeit vefse 
reá. Valamint a’ Patriarchá- 
tól, úgy a’ klaftromoktól is 
függ az Exarcha; azoknak 
I s jö-
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jövedelmeikről, ’s ékességeik
ről is tartozik Számot adni. 
E’ végre a’ Patriarcha írás
ban ád neki bizonyságot, 
mellyet Ö a’ Barátoknak 
meg mutat, hogy Senki 8 fe
lőle kétféget ne formáljon. 
Thomajs. Discip. de 1’ Egl. 
T. a. P. 3. 1. i.

Ex c o m m u n ic a t io . Ekklé- 
íiából való ki-rekefztettetés, 
melly fzerént azok, kik vala 
melly botránkoztató életet 
élnek, .minden lelki javaitól 
’s tárfafágátói az Ekkléfiának 
meg-fofztattatnak. Arról igen 
gyakran vagyon emlékezet 
a’ Zsidóknak írásaikban, ’s 
azt állítják, hogy világ’ kez
detétől fogva Szokásban volt, 
és hogy Adám Caint, és min
den 6 fijait ’s maradekit, ex- 
communicálta. Zanchius a’ 
Marjám’ idejére viSzi annak 
eredetét, a’ ki MóSes ellen 
zúgolódott, és azért az Iz
rael’ Gyülekezetéből ki-re- 
keSztettetett. A’ Rabbinufok
Ö a’ Debora’ énekébea 

k azt, nevezetesen ezen 
Szókban: „ Átkozzátok a’ 
Merozt. ” f. kit ők annak a’ 
Személlynek tartanak, á’ ki 
Baraknak nem akart Segítsé
gül lenni. De leg-hihetöbb 
az, hogy ezt a’ Szokást Es- 
drás állította-fel "a’ Babylo- 
niai fogSágból való haza jö
vetel után, a’ midőn meg- 
hírdettettetett, hogy minden 
rabságból haza jöttek Jeru- 
faiembe gyűljenek , valaki 
pedig harmad napig oda nem 
menne, a’ Fejedeimeknek.és 
Véneknek tanátsok Szerént, 
annak minden jóízága el-veíz-

ne, maga pedig ki vettettet- 
nék a’rabságból haza jötték
nek gyülekezetekből, ff. 
Ezen fenyegetésnek ellő ré- 
fze világi törvényt foglal ma
gában: a’ ki-vettettetés pe
dig úgy látfzik , Ekkléiiai 
Fenyíték vólt. N éhemiás 
átkot mondott azokra, kik 
idegen feleféget vettek, ffj-. 
Seiden eggy Karaitára apel
lál , a' ki azt mondja, hogy 
ez a’ fzokás a’ fogfág után 
az idegen Fejedelmek alatt 
állott-fel. . Ez időtől fogva 
vágynak ezen Fenyítéknek 
fokpéldáji, mellyet az Evan-
felisták Gyülekezetből való 

i - rekefztettetésnek nevez
nek t t t t -  Noha ezen, Gro- 
tius a’ kifsebb ki-rekefztet- 
tetést érti, «mellyet a’ Zrsi- 
dók JSÍidduia&k hívtak, (a)

A’ Zlidóknál három - féle 
Excommunicatio vólt, JSid- 
dui, Cherem , Schammatha. 
A’ Mddui tsak a’ vólt, hogy 
az émbert eggynéhány napig 
ki-zárták a’ Gyülekezetből: 
a’ Cherem mellett, azon kí
vül, hogy az is az Ekkléíiá- 
ból való ki-rekefztettetés vólt, 
átok is vólt: a’ Schammatha 
a’ leg-utólsó és leg-nagyobb 
ki-rekefztettetés. így értenek 
leg-többen a’Tudóíök, eggy 
Éliás nevű Rabbi után; de 
Coccejus, Seiden, Hottinger 
tagadják azt, és azt mondjak, 
hogy a’ JSiddui és Schamma
tha , mind a’ kettő eggy; és 
így, hogy a’ Zfidóknatc nagy 
és kis Excommunicatiójok 
lett-légyen, Mellyre ízükfég 
meg jegyezni, hogy.

I.)



i.) Nem tsak a’ Bírák, ha
nem akarki is a' közónféges 
tárlálkodásban excommuni- 
cálhatott valakit, és azt ha 
jó okon tselekedte, annak 
volt ereje: ellenben, ha vala
ki máfsal így tselekedett ok 
nélkül, az m.iga excommuni- 
cáitattatott. a.) Ha valaki 
azt álmodta, hogy Ötét tx- 
communicáltak , azt úgy néz
ték , mintha vaióíággal is ex- 
commumcáitattatott volna: 
írtért ezt az álmot ügy néz
ték, mint a’ melly istentől 
ízármazott. 3.) Nem tsak 
máíu&at excommunicálhatott 
az ember, hanem magát is: 
és eggy künönös fzemélly , 
a’ ki tatáié, vagy tanítvány 
volt, rend-ízerént magaIzok- 
ta magát excommunicálni. 
JDe mihellyt haza ment, az
onnal fel oldozta magát az 
Excommunicatio alól. Az 
honnan vi ágo-s, hogy az Ex
communicatio a’ Zíidóknál 
nem tsak Ekkléíiai büntetés 
vóittmmthogy mindennek íza- 
bad volt ahoz nyúlni. 4.) 
Az Excommunicatio közön- 
féges, és különös'vólt. Az el
fő az embert mólóknak min
den tárfalkodáfoktól külön- 
rekefztette : de az utólfó tsak 
eggy városnak, és némelly 
Személlyeknek tárláfágokból 
zárta-ki, annak tettfzéle fze- 
rént, a’ ki az embert excom- 
municálta. 5 ) Midőn valaki 
eggy holnapig excommuni- 
cáltattatött, ( melly a’ rend- 
ízerént való idő volt) mégis 
a’ fel fzabadúlásért nem kö- 
nyörgött; ismét eggy hol
napig hoizfzablntoUák -meg

Exc.

annak büntetését; és ha így 
fém lágyúlt-meg; a’ nagy, 
Excommunicatiót vették-elö 
neki. 6). Midőn valakit a’ 
nagy Excommunicatióval 
büntettek-meg, akkor trom
bitával adtak jelt: midőn pe
dig a’ Zfidók a’ Samarita- 
nulökxt cxcommunicálták, 
akkor három trombitákat 
fújtak·meg. 7.) Ha valaki 
az alatt meg-halt, míg az 
Excommuicatió’ ideje tartott, 
annak tcmetö-hellyére eggy 
követ tettek, melly azt jelen
tette , hogy az az ember 
meg-érdemlette volna a’ meg- 
koveztettetést. 8.) A’ kifsebb 
Excommuuicatióbaa kevés 
belzédekkel éltek, és tsak 
ezt mondták: ,, Ez, a’ Gyü
lekezetből ki-rekelztettetik: ” 
de a’ nagyokban hofzfzú 
befzéddel éltek , melly fok 
átokkal, az Istennek, An
gyaloknak , égnek, főidnek, 
a’ tizenkét égi jegyeknek ne
vekkel tele volt. (b) A’ kis 
Excommunicatio ki-zárta az 
embert a’ táríálágból; úgy 
hogy ( a ’ mint Buxtorf állít
ja j még tsak felefégéhez, 
gyermekeihez , tselédeihez 
lem Izabad volt neki négy 
könyoknyire közelíteni: de 
a’ nagy Excommunicatio min
den tárfalkodástól el-zárta az 
embert, főt foktzor az illyen 
embert eggy fzoros kamará
ba , néha lömlötzbe zárták, 
meílyben neki egyedül kel
lett élni. Baronius és Beza 
azt állítják, hogy a’ nagy 
Excommunicatio a’ Szent 
dolgoktól való) éléstől meg- 
folztylta az embert, azért

Exc, » 3 9



140 Exc. Exc.
is Ötét a’ templomba nem
erefztették , fém áldozni nem 
engedték. Ellenben Seiden 
azt mondja, bogy az olly an
nak templomba fzaDad volt 
be menni, a’ közöniéges Is
teni tifzteleten jelen lehetett; 
mellyet Buxtorfis bifzen : és 
azt mondja, hogy midőn má
tok a’ templomba jobb kéz 
felől mentek be, és bal kéz 
felől jöttek-ki; ezek bal kéz 
felől mentek-be, ’s jobb kéz 
felöl jöttek-ki. (c) Seiden és 
mátok, hufzon - négy okát 
fzámlálják az Excommuni- 
catiónak. A’ bizonyos, hogy 
mindazokat íkokták excom- 
municálni, kik az Isten és 
Felebarátaik ellen vétkeztek. 
Tsuda hogy a’ Zsidók a’ 
Chnstust toha nem excom- 
municálták, holott az ö kÖ- 
vetojivel úgy tselekedtek. (d)

Ha valaki az Excommu
nicatio alól fel-akart ízaba- 
dúlni; annak a’ maga bűnét 
meg-kellett vallani , ’s ígérni 
kellett, hogy azt el kerülni 
igyekezik. A’ ki valakit ex- 
communicált, ugyan-az fel 
is óldozhatta az embert, a’ 
melly néha azon fzempillan- 
tásban meg-efett, a’ melly - 
ben valaki excommunicál- 
tattato tt, ha a’ bűnös jelét 
adta annak, hogy Ö meg
bánta bűnét: de ha valaxi 
Isten ellen vétett, eggy hol
napig maradt Excommunica
tio alatt.

Az Efsaeutok excommuni- 
cálták azokat, kik az ő re
gulájuk ellen vétettek ; hol 
meg jegyzésre méltó, hogy 
az Excommunicatutok ko-

zönfégesen fzerentfétlenul 
végezték életeket: mert nem 
tsak a’ magok Szerzeteknek 
tárfafágából egéfzen ki-re- 
kefztettettek , hanem eskü- 
véfsel is tartoztak magokat 
kötelezni, hogy idegentől is 
femmi eledelt el-nem veiznek, 
hanem mint a’ vadak, fűvel 
élnek, míg-nem minden ta
gok öfzverothad.

A’ Zíidók az oktalan álla
tokat is fzokták vólt excom- 
municalni; a’Rabbinuíbk azt 
mondják, hogy az Kxcommu- 
nicatiónak még az ebekben 
is vólt ereje. Az Excommu- 
nicatiónak fzörnyü követke- 
zéfei vágynak az újabb Zíi
dók köztt. A’ kit ők excom- 
municálnak , az minden em
beri fegítfégtől meg-foiztatta- 
to tt; fenki neki fegítségül nem 
lehet, midőn vagy halottja 
vagyon, vagy gyermekét 
akarja körül -metélni; halá
lán lénki fém Izomorkodik, 
főt barátinak fém fzabad ö- 
tet fíratni vagy gyáfzolni, ha
nem a’ melly napon meg-hal, 
azon mindenek vígadnak ’s 
vendégeskednek. A’ forma 
mellyllyel valakit excommu- 
nicálnak, ez. „ N. JS. az Ek- 
kléliából ki - rekefztettetik a* 
Törvénynek könyve, és an
nak parantsolati fzerént: át
kozott legyen ö, és mindaz
ok a’ rémítő átkok fzállja- 
nak reá, a’ mellyeket Jofué 
Jericho ellen, Eliléus az ótet 
tsúfoló gyermekek ellen, és 
Gehazi ellen mondott. Le
gyen átkozott >0 mennyen és 
földön; az Isten velzelse-el 
ö té t, a’ forgó - Izéi hordja 
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fzéllyel Ötét. “ ’s a’ í. Az illyen 
emberrel igen keményen bán
nak ; ha az útfzán elö-talál- 
ják , kövekkel hajigálják, ’s 
mégleg-közelebb való atyja- 
fijai is kerülik. Igen kemény 
fel - tételek alatt engednek- 
meg neki: közönféges hellyen 
eggy karóhoz kötik, ott 
meg - vefzfzözik , azután a’ 
Synagoga’ ajtójában le - fek- 
fzik, ’s mindenek a’ kik ki
mennek , rajta tápodnak. 
Mind ezeket próbálta amaz 
híres Zíidő Acosta, (e)

A’ Pogányoknál is meg- 
vólt ez a’ fzokás : a’ kiket 
excomminicáltak, azok fém 
az áldozaton, fém a’ templom
ban nem jelenhettek-meg, Ói
két a’ Fúriáknak adták. Ezt 
a’ fzokást hívták Exfecrare. 
Di'is devovere. A’ Romaiak
nál ennek nevezetes példája 
vagyon Marcus Crafsusban. 
Attejus, ki Tribunus Plebis 
volt, midón ötét reá nem 
vehette, hggy a’ Parthufok 
ellen ne menjen hadba: a’ 
városnak abba a’ kapujába 
í'zaladt, mellyen neki ki-kel
lett menni, ’s az útfza’ köze
pére eggy ferpenyöt tett-ki, 
mellybe a’ Crafsus’ oda ér
kezésekor tömjént vetett, ő 
reá rettenetes átkot mon
dott. (f )

Valamint más Ekkléfiai 
Fenyítékek, úgy az Excom
municatio is , a’ régi Kerefz- 
tyén Kkkléfiában a’ Papok’ 
kezekben volt. Az Excom
municatio két-féle vólt, nagy 
és kitsiny. A’ kisebbiknek 
neve xiphorismot , melly 
annyit tefz, mint külön - vá-

lafztás ; melly abban állott, 
hogy az embert el tiltották 
az Úr’ Vatsorájától, és az hí
veknek könyörgéíéken való 
jelen - léteitől: de a’ tem
plomban jelen lehettek, mi
dőn a’ Szent írást olvasták, 
a’ predikállás a la tt, a’ Ca- 
techumenufoknak és Pceni- 
tenfeknek könyörgéfeken. Az 
illyen fenyítékkel a’ kifsebb 
vétkü embereket fényi tették, 
mint p. o. kik az Isteni tifz- 
teletet nem gyakorolták, ma
gokat illetlenül vifelték. ’s a' t. 
A’ nagy Excommunicatiónak 
neve vólt Pantelos xiphoris· 
mos, az a z , az Ekkléliából 
való egéfz ki - rekefztettetés, 
mellyhez járult az Anathemay 
vagy Átok: az illyen ember
nek femmi réfze nem lehe
tett az Ekklélia’ tárfafágá- 
b an , fém femmi Ekkléfiai 
ceremóniákkal nem élhetett: 
nevét a’ nagyobb Ekkléfiák- 
ba el-kűldötték, azt ki - hir
dették a’ végre , hogy fenki 
ötét Ekkléfia’ tagjának ne 
tartfa: Őtet mindenek kerül
ték, fenki házába nem fo
gadta, fenki enni nem adott, 
testét tifztefségefen el-nem te
mették. Ide alkalmaztatták az 
Apoftol’ mondáfát, hogy a’ 
paráznákkal, balványtimá- 
dókkal ’s a’ t. tárfalkodni nem 
kell, főt hogy még tsak ne is 
köfzönjenek nekik, (g) Neve
ket a’ Diptychákból, vagy 
az Ekkléfia’ laiftrömából, ki- 
törlötték : az Ekkléfia még- 
tsak ajándékot fém vett tő
lök. Kétféges ha a’ régi Ek
kléfia mondott - é átkot az 
excommunicatufokra, világi

ve-
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Ve Γζ ed elemre ki-adta· é Őket, 
könyörögtek-é értté , vagy el
lene? Grotius azt mondja, 
hogy az ritkán efett-meg; de 
tsak-ugyan vágynak némelly 
példák: p. o. Könyörgött az 
Ekkléfia, hogy az Isten Ju
lianus Apoflata Tsáfzárt ve- 
fzefse-el. Chryfoftomus nem 
hagyja - hellyben ezt a’ fzo- 
kást, és azt mondja, hogy 
nem a’ bűnösök ellen, ha
nem az ő tselekedetek ellen 
kell könyörögni, (h)

A’ Romai Pontificale két
féle Excommunicatióról em
lékezik, kitsinyröl és nagy
ról, és az Anathemdi6\. A’ 
kitsiny azok ellen vagyon , 
kik valamelly lelki ragadó 
nyavalyát kaptak azokkal a’ 
fzeméllyekkel való tárfalko- 
dásból, kik az Ekkléiiából 
ki - rekefztettettek. A’ nagy 
vagyon azok ellen, kik az 
Ekkléfia, vagy a’ Szent Szék 
ellen engedetlenek. Ezen nagy 
Excommunicatio fzakafztja- 
el Őket a’ Christusnak Szent 
Testétől, ’s a’ Kerefztyén tár- 
fafágtól, mint annak meg- 
rothadott tagjait; ez rekefzti- 
ki Őket a’ vitézkedő és győ- 
zödelmeskedő Ékkléfiából; 
ez adja Őket a’ Sátán’ kezé
be. Az Anathema, vagy az 
Kxcommunicatiónak utélsó 
neme az, a’ mellyllyel a’ Pá
pa az Eretnek Fejedelmeket 
és Orfzágókat az Ekkléiiából 
ki-rekel’zti. Régen igen ret
tentő vólt ez az Anathema; 
mert az egéfzOrfzágokat mfg- 
fofztott az Isteni tifztelettöl: 
a* Fejedelmeket a’ Pápa’ izé
ké elébe kénfzerítette menni,

hogy ott az ö lábainál le
borulván, magokért és népe
ikért efedezzenek. Az Ex- 
communicatiónak fegyveré 
nek ( így fzóil eggy Tudós ) 
az Ekkléfia’ jutának és jöve
delmeinek Vifzfza-fzerzéfek- 
re, mellyek a’ Régieknek ví- 
gyázatianfágok miatt vefz- 
tek-el, olly ereje vólt, hogy 
a’ nép femmitől inkább nem 
félt, mint ettől az Ekkléfiai 
büntetéstől, mellyllyel régen 
tsak a’ bűnösöknek fenyíté- 
fekre éltek : álmélkodásra 
méltó dolog vólt a’ hadi em
bereket és katonákat, kik 
ölly fok prédáláfokat tettek, 
kik minden lelki esmeret nél
kül minden bűnöket tselekcd- 
tek , látni, mint félelemlet- 
tek-meg az Ekkléfiátol, mint 
tartóztatta-meg Őket az Ek
kléfiai Fenyíték minden to
vábbi eröfzak-tételtől ! “ (i) 

A’ Görög Ekkléfiában va
ló Excommunicatis „ ki re- 
kefzti az embert a’Nicaeai i. 
Conciliumban vóltt három 
fzáz tizen - nyóltz Atyáknak 
és minden Szenteknek tárfa- 
fágokból, által adja a’ Po
kolbeli Lelkeknek és Ördö
göknek, és a’ Christust el áru
ló ludasnak tárfáfágoknak; 
meg átkozza az ember’testét, 
hogy' az az halál után ollyan 
kemény maradjon, mint a’ 
tűz kő vagy az atzél, ha az 
ember magát meg nem aláz
za , és bűneit valofággal meg 
nem bánja. “ Az Excommu
nicatio’ formája tele vagyon 
rettenetes átkokkal, és azt 
mondják a’ Görögök, hogy az 
excommunicatus embernek 
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hőitt testébe bele megyeű az 
Őrdög, és azzal tettfzéfe fze- 
rént bánik: melly hogy meg 
ne eshefsen, az illyennek 
atyjafijai az ő testét darabok
ra vagdalják, (k)

A’ Jerufalemi Patriarcha 
minden efztendőben excom- 
inunicálja fok ceremóniákkal 
a’ Romai Ekkléíiát, és a’ Pá
pát , ’s az átoknak jeléül eggy 
fzeget iit le a’ főidbe. (I) L. 
Cherem. Niddui. Schammatha. 
Ahfolutia. &c.

f. Bir 5: 33, ff. Esd. 10: 
7. 8. f f f . Neh. 13: s. f t t f .  
Jan. 9: 22,. Luc, 6: 22. (a) 
Jurieu. Hifi. des Dogm. P. a. 
c. 3a. Seiden de Synedr. 1. 1. 
c. 6. 7. (b) Id. de J. N. & 
G. 1. 4. c. 8. de Syned. 1. 1. 
c. 7. (c) Bar. ad A.C. S7.Beza. 
de excommun. (d) de Jur. N. 
Ik G. 1. 4. c, 8. le Brun. Hifi. 
Crit. des Prat. fup. (e) Difs. 
3. on the Cerim. of the Jews, 
ap, Rel. Cer, T. 1. Bayle. 
Diet. art. Acofia. (f) Flut. in 
vita M. Craisi. 9. Bingh. 1. 16. 
c. a. §. a. 7. 8- 9. i i . 13. (g) 
i Kor. 5: i i . Rom. 16: 17. 
a. Thes. 3: 14. a. Jan. 10:11. 
(h) Bingh. 1. c. §. 17. Grot. 
in Luc. 6: aa. (i) F. Paol. 
of Eccl. Benef. c. 20. (k) 
Chriß. Angelus, de Statu 
Grrec. c. 25. Ricaut. State 
of the Greek. Church, c. 16. 
(1) le Croix State of the 
Greek, Armenian and. Ma. 
ionite churches.

Exedra . Ezen néven kö- 
zönfégesen érették a’ Ke- 
refztyének azokat az épüle
teket, a’ mellyek a’ templo
moktól ugyan különbböztek,

de fzéles értelemben azok
hoz tartoztak. így midőn 
Paulinusnak Tyrusban való 
templomát le-írja E ufebius, 
azt mondja felőle: „ Midőn 
ez a’ tanúltt mester az épü
letnek belfő réfzét el végez
te, körülötte Exedrákát, vagy 
óldaiaslag - való épületeket 
épített. Az Exedrák közt leg- 
nevezetefebb volt a’ Bapti- 
flerium. L. B a p t iß  e r i  um. 
Bingh. 1. 8.C. 7. §. i.

E x e m t i o . A z a ’ privile
gium, mellyet a’ Pápa ád 
az Eggyházi, néha a’ világi 
fzeméllyeknek is, melly fze- 
rént ők a’ Püspök’ hatalma 
alól ki - vétettetnek. Sokan 
a ’ nagy érdemű és tekintetű 
Abbáfok azt nyerték a’ Ró
mai udvartól, hogy Ők egye
dül Sz. Pétertől és a’ Pá-
{iától függenek; ezen privi- 
egiummal élnek a’ klaftro- 

mok , a’ Cathcdralis Ekklé- 
íiáknak Capitulumaik ’s a’ t. 
Szent Bernhardnak nem tett- 
fzett ez a’ fzokás, a’ mint 
III. Eugenius Papának meg
mondotta. Idővel magános 
Papok is meg-nyerté£ ezt a’ 
jsiivilegiumot ; de ezen a’ 
Tridentumi Concilium jobbí
tást tett. Soave's Hifi of the 
Council of Trent.

E x h o r t a t i o  ad  o r a n 
du m . A’ régi Kerefztyén Ek- 
kléfiában a’ Diaconufok em 
lékeztették a’ Gyülekezetét 
az Isteni tifzteletnek végbe- 
vítelére. Azért is bizonyos 
formákkal éltek ők az Isteni 
tifzteletnek minden réfzeiben. 
Ezt hívták a’ Görögök Ke· 
ryttein: a’ Romaiak pedig 

prce·
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prcedicare, melly a’ tulajdon- 
képen való predikállástolkü- 
lönbbözött. Innen Syneíius a’ 
Diaconufokat Hierokerykes, 
vagy Ekkléliai Heroldoknak 
nevezi; mert ezek kérték a’ 
népet a’ könyörgésre,. Ezen 
rzokáfsal meg-eggyez a’ Ro
mai és az Angliai Ekkléíiá- 
nak az a ' fzokáfa, mikor a’ 
Pap így fzóll: Oremus! Bingh.
1. 3. C. 30. §. IO.

E x i t e r i a . Oblati ók, vagy 
könyörgéfek, mellyet a’ régi 
Görögöknél valamelly Isten
nek be-mutattak, a’ dolog
nak fzerentsés ki-menete
léért. Tselekedték ezt ne- 
vezetefen a’ Hadi Vezérek, 
mikor hartzra indúltak, ’s 
a '  betegek, mikor halálok
hoz közelgettek. Svidas.

Ex o c a t a c o e l i . Közön- 
féges nevek a’ Conftantino-
f*olifi Ekkléíiában való kü- 
önbb különbbféle hívatalú 

ízeméllyeknek. Olly nagy 
méltófágók vőlt ezeknek, 
hogy a ’ közönféges Gyülé- 
fekben a’ Püspököknek is 
elöttök ültek; eleinten a’ Pres
byteri Rendből, azután pe
dig tsak a’ Diaconufok köz- 
zül valók voltak. Nem egy- 
gyezhetnek-meg rajta a’ Tu- 
dófok, hol vette legyen ere
detét az Exocataccelus név. 
Goar azt mondja, hogy az 
egéfz alfó Papi Rend Cata- 
ccelusa ak neveztettetett, melly 
annyit tefzen, mint alfóbb 
rendbeli fzeméllyek : ellen
ben a’ felfőbb rendűek Exo- 
catacoelufoknak. mondattat- 
tak. G. Coreíius azt lállítja,

Exi.

hogy a’ Patriarchának Pa
lotája, és az Ö körülötte la
kó Barátoknak cellájik, a’ vá
rosnak eggy alatsonyabbré- 
fzében voltak eggy völgy
ben, ’s az említett Exoca- 
taeoeluíok ezen a’ völgyön 
kívül laktak , ’s azért nevez- 
tettettek így , melly név an
nyit tefzen, mint völgyön 
kívül lakók. Du Cange , az 
ő más Papok felett való mél- 
tófagoktól és ülő hellyéktől 
hozza az ő neveket, melly 
vólt a’ Patriarcha’Thronulá- 
nak két óldala felöl. <

ExociONiTáK. Így nevez
ték a’ I V. Században az Aria- 
nufokat: kik minekutánna 
Theodofius Magnus által 
Coníiantinopolisbol ki - haj- 
tattattak vólna, a’ várafon 
kívül eggy hellyre vették 
magokat , mellyet Exocio- 
nium , vagy Exacioniumn&k 
hívtak, tnelíy hellyen hexkio- 
nes, hat ofzlopok vóltak. (a) 
Codin azt mondja, hogy ez 
a’ név a’ Görög Kion fzótől va
gyon, melly ofzlopot vagy 
állo-képet tefzen; minthogy 
a’ Conllantinus’ ofzlop képe 
itt állott a’ várofon kívül,
(b) A’ Chronicon Alexan
drinum , és Theophanes, az 
Arianus Exocioniták&t fokát 
emlegetik. Juítinianus Tsá- 
fzár az Arianufoknak min
den templomaikat el-fzcdte, 
de az ExocionitákéX nem 
bántotta, (a) Cange. Urb. 
Conflant. Defer. 1. s. (b) in 
Origin.

Ex o r c is m u s . A’ régi Ek- 
kléiiában, nevezetefen a’IV.

és
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és V. Században eggy kö
nyörgés , mellyet a’ Kerefzt- 
feg’ ki í’zolgáltatáfának alkal- 
matofságával mondottak, 
mellynek értelme a’ vélt, 
hogy a’ tifztálan ’élek men
jen-ki az emberből. Mi- 
nekutánna ezt a’ könyörgést 
el-mondták, az emberre reá 
lehellettek. Svicef. Th. E ., 

ExoaciSTáK.Ordög-ftzök, 
a’ régi Kerefztyén Ekkléíiá- 
ban. Ez az hatalom nem 
tsak a’ Papoké vált. (a)  
Origenes bizonyítja, hogy 
fok Kerefztyének, kik Papok 
nem vóltak, az Ő könyör- 
géfek által Ördögöket űztek,
(b) Tertullianus pedig kéri 
a’ Pogányokat, hogy hozza
nak-elő a’ FŐ Tanáts’ elébe 
eggy ollyan embert, kiben ör
dög vagyon,majd akarmellyik 
közöníeges Kerefztyénnek 
kénfzerítéfére is meg-vallja 
az Ördög, hogy Ö Ördög, és 
nem Isten, (c) Ugyan ez meg- 
tettfzik Minuciusnak, Jufti- 
nus Martyrnak, Ireneeus- 
nak, Cyprianusnak, Arno- 
biusnak, és máfoknak IráfaiJc- 
ból. Mindazáltal az három 
eiföbb Századokban, a’ ren
des Exorcisták a’Piispökök és 
Presbyterek vóltak: és úgy 
látfzik.hogyeleintenaz ördög
űzés tsuaa- tévő hatalom, 
vagy á* Szent Léleknek rend
kívül - való ajándéka vóit. 
Idővel, mikor ez az hata
lom lafsanként kezdett meg- 
fzünni, új Exorcisták támad
tak az Ekkéfiában; melly, a’ 
mint látfzik, vagy a’ III. Szá
zadnak végén , vagy a’ IV- 
diknek elején efett. 'Mertaz

K

alfóbb rendű Exorcistákról 
a’ IV. Századbeli írók, és a’ 
Codex Theo döfi anus, gyakran 
emlékeznek, (d) A’ Cartha- 
gói IV. Concilium így adja- 
elö az Bxorcistának ordina- 
tióját és hivatalát: Az Exor- 
ciíta a’ maga ordinatiójakor 
a ' Püspöktől eggy könyvet 
vefzen, mellyben az Exor
cismus’ formulája vagyon: a* 
Püspök azt mondja neki: 
vedd-el ezt, és tanúid meg, 
és adok neked hatalmat, hogy 
kezeidet az Őrdöngöfökre ves- 
fed , akar meg kerefztelke- 
dett fzeméllyek legyenek 
azok, akar Catechumenufok. 
Ez a’ formula némelly kö- 
nyÖrgéfekböl és kénfzeríté- 
fékből állott, mellyekben pa- 
rantsolta az Exorcifta az 
ördögnek, hogy az ember
ből menjen-ki. Ügy látfzik, 
hogy az Exorciftakra keze
ket nem vetettek, mikor Őket 
ordinálták : mindazáltal a* 
Püspöknek engedelme nélkül 
fenki ezt az hivatalt, fém tit
kon, fém nyilván nem gya
korolhatta. (e) Valefius azt 
írja , hogy az Exorcismust a* 
Catechumenufokra nézve is 
gyakorolták,a’kerefztfég előtt 
is : de ez tsak két történe
tekben efett meg , vagy ha a’ 
Catechumenus Őrdöngös vólt, 
vagy pedig ha az Exorcifta, 
Catecheta hivatalt is vifelt. 
(f) L. Energumenufok.

A’ Zftdók köztt is vóltak 
Exorcisták, kik mikor a' 
Christus a’ földön járt, az Ő 
nevében űztek ördögöket; 
mellyet az ö halála után is 
gyakorlottak. Jofephus azt
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befzélü, hogy eggy  Eleazar 
nevű Z'idó, eggy gyűrűvel 
gyóg}rítoltaaz ördöngösoket, 
mellybe eggy gyökér vólt 
foglalva, raellynek erejének 
fel találáfát Salamonnak tu
lajdonították. Ez a’ Zíidó a’ 
gyűrűt az ördöngösnek orra 
alá tartotta: mellynek fzagát 
meg érezvén az őrdöngös, a’ 
főidre le-efett; akkor a’ Zli- 
dó kénfzerítette az ördögöt, 
hogy az emberből menjen- 
k i, l’oha belé vifzfza ne tér
jen- (gj „ ,

A’ Romai Rituale fzerént, 
ha valófággal vagyon é Ör
dög valakiben, annak tsal- 
hatatlan jelei ezek. (h) Ha 
a’ gyanús fzemélly ollyan 
nyelveken befzéll, vagy ért, 
mellyeket az előtt nem tu
dott; ha a' titkos dolgokat 
ki-jelenti, vagy ollyanokat 
tseleklzik, mellyek az embe
ri erőt felül-múlják ; ha ne
héz,és ollyan kérdéfekre meg
tud felelni, mellyeket embe
ri elme meg nem foghat. A’ 
Rituale lzerént,nem fzabad 
a’ Püspök’ engedelme nélkül 
exorcilalni. Az Exorcistá- 
nak böjtölés és könyörgés 
áltál kell magát az ördög
űzéshez kéfzíteni. Meg-kell 
visgálni, hány és mitsoda 
nevű Ördögök legyenek az 
emberben, mennyi ideje hogy 
benne vágynak, ’s miért 
mentek belé: felettébb kell 
pedig vigyázni ezen kornyül 
alláíókra; mert a’ mint a’ 
Rituale bizonyítja, az Ősdög 
nagyon fzeret bizonytalanul 
fzólíni, hogy így az Exorci- 
ftának kénlzerítéíét kettős ér
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telmű feleletével el-kerülhes- 
íe. (h) Midőn minden fzük- 
féges dolgok el-kéfzűltek, az 
Exorcista az ördöngésnek 
kezébe eggy Crucifixugt ád, 
eggynéhány darab fzent erek 
lyeket fejére rak , ’s eggy 
Barát tsuklyával be takarja: 
az illően embernek böjtölni, 
könyörögni, ’s minden vétke 
két kerülni kell; mert a’ mint 
a’ Rituale fzóll, az ördög 
ellen igazfágtalanfágot tsele 
kedue az ember, ha ötét 
olly testből akarná ki-üzni, 
meily neki, tulajdona. Az 
Exorcismus a’ templom ajtó 
mellett megyen végbe. Az 
Exorcista az ‘ördöngöst le
térdeltet!, és ha íz ük fég, ke
zeit, lábait meg-kötözteti, 
kerefztet vét reá, fzenteltt 
vízzel meg hinti; azután kö
vetkezik a’ Litania , a’ Psal- 
mul'ok és imádtágok. Az 
Exorcifta kérdi az ördögtől 
a’ maga nevét, kénfzeríti ötét 
a’Kerefztyén Vallás’ titkaira, 
parantsolja neki , hogy az 
embert ne merje többé kí
nozni. Azután ollyan Szent 
Írásbeli hellyeket olvas, 
mellyek az Ördögöt leg in
kább gyötrik, p. o. Sz. János’ 
Evangyéliomának elejét, hol 
az Igének megtestesüléféröl 
vagyon ízó: és a’ mellyek 
a’ Chriftusnak és az Apofto 
lóknak az ördögön való ha
talmokat adják - elő. Akkor 
jobb kezét az ördöngösre te- 
íz i, ’s ezen ördög - űző be- 
fzédeket mondja: „T e  tifz· 
tátalan Lélek ! kénfzerítlek 
téged’ a’ Jelús Clmílus’ ne- 
véDen. Refzkess óh Sátán!

te
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te hitnek és embereknek el- 
lenfégek, ki az halált a’ vi
lágra hoztad, ki a? embert 
az élettől meg fofótottad, és 
megadat az igazfág ellen fel
emelted ! Te embereknek 
meg-ísalójok, te minden ve- 
fzedelemnek gyökere , te fös- 
vccyíégnek , egyenetlenl'ég- 
nek és írígyfégnek kútfeje. ” 
Ezen befzedeket mind addig 
elő ’s meg-elö mondja az 
Exordfta, valamíg az Ördög 
az emberből ki nem megyen.
Az ollyan házakat és hellye- 

ket is ízokták exorcisalni, 
a’ mellyek felöl gyanúíág le
het hogy azokban Ördög 
vagyon. Az Exorcismus itt 
is úgy megyen véghez, mint 
az emberekre nézve , tudniil
lik, könyörgés, kerefzt, és 
fzenteht víz által.

Chriftophorus Angelus je
len vélt a’ Görög Ekkléíiá- 
ban, mikor eggy emberből 
az ördögöt ki űzték : a’ dol
got így írja - le : Az őrdön- 
göst lántzokkal eggy karó
hoz kötözték , eggynéhány 
Papok hat óráig az Evangyé- 
iiomnak némelly hellyeit 
eggy más után olvasták az 
ember előtt; ez tartott há
rom napokon: ez idő alatt 
az ördöngös káromlotta a’ 
maga TeremtÖjét, fzitközó- 
dott, és rémítő mozgáfokat 
tsinált. Minekutánna a* Pa
pok az Evangyéliomot el
várták, eggy Pap a* Sz. Ba- 
filius’ Ördög-űzésének mód
ját kezdette olvasni: akkor 
az ördög gyötrötte az em
bert, a’ mint tsak lehetett, 
’s ki ment belőle : az em
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bér pedig, mint a’ meg-haltt, 
mozdulás nélkül a’ földön 
feküdt, (i)

(a.) Bingh. O. E. 1. 3. c. 4.
(b) Contra Cels. 1. 3. (c) A- 
pol c. S3, (d) 1. 12. tit i. 1.16. 
tit. 2. ( ;) Can. 7. Cone. Luod. 
c. a6. (f)  Not. in Em. de 
Martyr. Palaeft. c. 2. (g) Luk. 
9: 49. Tsel. 19: 3. Antiqu. 1. s. 
c. a. (h) Alet's Ritual, i. de 
Statu Graec. ( i ) de Statu 
Graec. c. 49.

Ex pia tio . Eggy a’Religió- 
hoz tartozó Ceremonia, melly 
által a’ meg Cselekedett bűn
ért elég - tétettetik, az Isten 
meg-engefzteltettetik, a’ bűn 
meg-botsáttattatik, a’ bünte
tés el-véiettetik.

Ez a’ Ceremonia a’ Zfidók- 
nál áldozat által ment-vég
be. Sok féle áldozatjaik vól- 
tak nekik a’ tudatlanfágból 
efett vétkekért, és a’ lelki 
tifztátalanfágból való meg- 
fzabadúláfokért. p. o. Hlyen 
áldozatot kellett kéfzíteni a’ 
gyermek-ágyas afzfzonynak 
az ö meg tifztúláfa után: így 
kellett tselekedui a’ meg tilz- 
túlttbél poklosnak , nem kü
lönbben annak is, a’ ki vala- 
melly tifztátalant illetett, L. 
Purificatio. Sacrificium. .„

A’ l ;ogányoknál is meg- 
vólt ez a’ Ceremónia. Esme- 
retes ama’ Phrygiai ember
nek példája, a’ ki a’ Croeíus* 
udvarába meet, hogy ötét 
ez a’ Fejedelem mej  ̂-tifztí- 
tsa. A’ mint Dionybus Ha- 
licarnafseuíis írja, az híres 
Horatiusnak expialni kellett 
magát; a’ melly dolog így 
efett: Építettek JÍunónak eggy 
a óltárt,
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óltárt, máfikat Janusnak, mind 
a’ kettőn áldoztak; azután 
Horatiusnak Sub jugo , eggy 
akafztó - fa alatt kellett el
menni. Ezt neki eggy vélet
len gyilkofságért kellett tse- 
lekedni. Vőltak még más E x
piati is a’ Görögöknél ésRo- 
maiaknál, raellyek leg-inkább 
mofódáfokban állottak. Néha 
embereket is áldoztak.

A’ Theologufok Expiatió- 
nak nevezik a’ bün-botsána- 
tot, melly a’ Christus’ halá
lának érdeme által lett. 3MÓS. 
4: ia — 6: 7. — 14: 4. s. Hero- 
dot. 1. i. Meurs. Er asm.

E x p i a t i o  m a g n a . Eggy 
efztendönként elő forduló ín- 
nep a’ Zfi dóknál, a’ Tisri 
nevű hólnapnak 10. napján, 
melly a’ mi Septemberünk- 
kel meg-eggyez. A’ Zfidók 
ezt Chip pumák. nevezik,
melly meg - botsátást tefzen: 
mert ezen a’ napon nyert az 
egéfz nép bűn - botsánatot. 
Ekkor a’ Fő Pap le tette az 
Ephódot; minthogy ez a’ nap 
meg-alázódásnak napja vólt. 
Elöfzör áldozott eggy ökröt 
és eggy kost, a’ maga bűné
ért, és a’ Papokért: azután 
a’ népnek fejei vittek neki 
két ketske bakot, bűnért va
ló áldozatra; és eggy kost, 
égő áldozatra, mellyet az 
egéfz népnek nevében meg- 
áldozott. Sorfsai válafztot- 
ták-ki, mellyik bakot kell
jen meg-áldozni, mellyiket 
el- botsátani: azután jó illa
tot tett a’ Fő Pap a’ Szept- 
léges Hellyben, *s meg-hin- 
tette azt vérrel. Mikor a’ 
Szentféges HellybÖl ki ment, 
akkor áldozta-meg a’ Sor s

fzerént efett bakot: azután 
az eleven bakot elébe vitték, 
kezét arra vetette, a’ maga 
bűnét és a’ népét meg-val
lotta, ’s a’ bakot a’ purztá 
ba ki-küldötte. A’ FŐ Pap
nak tsak ezen a’ napon volt 
fzabad a ' Szentféges Hellybe 
be-menni. Ez a’ nap nyú- 
godalomnak és böjtnek nap
ja vólt; mert míg az áldo
zat a’ templomban végbe
ment Jerufalemben, addig a’ 
Zfidók, akarmelly hellyel 
vóltak, böjtölni tartoztak. 
Hétfzer tettek vallást bűnök
ről, ’s mind-annyifzor az Is
ten’ nevét emlegették; ugyan 
ekkor minden perlekedésnek 
véget-vetettek, ’s eggy más- 
fal meg békélltek. Sokan az 
az előtt való éjfzakát imádfág- 
gal töltötték - el. Ezen nap 
előtt hét napokkal, a’ FŐ Pap 
a’ maga felefégéhez nem kö
zelített: az innep előtt való 
estvén némelly elöl-járó Vé
nek fzolgáltakkörűltte, ’s vi
gyáztak , hogy igen fokát ne 
egyék, melly miatt az álom
ba nagyon be-merűlne: tarto
zott meg-esküdni, hogy a’ ré
gi fzokásban femmit meg nem 
változtat: az napon hétfzer 
mosta-meg magát, ’s mind-an- 
nyiízor meg változtatta öltö
zetét; a’ Ceremonia végbe- 
menvén, olvasta a’Törvényt, 
’s a’ népet meg-áldotta.

A’ mai Zfidók könyörgés 
és mofódás által kéfzítik ma
gokat ezen innepre: a’Syna- 
gógába viafz gyertyákat vifz- 
nek, a’ buzgóbbak kettőt, 
eggyiket testekért, a’ máíi- 
kat lelkekért. Ugyan azon 

idő
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időben az afzfzonyok otthon 
gyertyákat gyúlytanak, ’s 
azoknak világokból, belek
nek és viafzoknak tartófsá- 
gokból, jövendölnek. Az e- 
géfz napon, minden ízemé ;ly- 
valogatás nélkül, fzorofan böj
tölnek : az innep’végén a’ Fö 
Pap meg-áldja a’népet, melly 
haza megyen, más ruhába öl
tözik, ’s jó vendégréget tart.

A’ Zsidók azt hifiik, hogy 
ezen a’ napon Adám bűneit 
meg-bánta, Abrahám kör- 
nyül - metélkedett: Isák az 
áldozatra meg-kötöztettetett, 
’s Mófes a’ Törvénynek új 
táblájival a’ Sinai hegyről 
le jött. Minthogy a’ mai Zíi- 
dók, el - pufztúlván a’ Jerufa- 
lemi templom, nem áldoz
hatnak ; eggy kakast fzok- 
tak megáldozni, a’ Törvény 
fzerént való áldozati állatok 
heliyett. Minden férjfi eggy 
kakast vefzen kezébe, az 
aízízonyok pedig eggy eggy 
tyúkot: azután a’ fzobába 
megyen, a’ Zsóitárokból né- 
meUy vériekét el - olvas, a’ 
kakast háromfzor főbe üti, 
’s így fzóll. ,, Ez a’ kakas 
legyen tsere én hellyettem, 
ez álljon az én hellyembe, 
ez légyen engefztelés én ért- 
tem; ez a’ kakas meg-hal, 
én reám pedig, és az egéfz 
Izrael népére, élet és bóldog- 
fág fzálljon. Amen! “ Ezt 
a’ könyörgést h á ro m fz o r  
mondja el magáért, gyerme
keiért , és házában levő ide
genekért. Azután meg - ölik 
a’ kakast, belső rélzét a’ 
ház’ tetejére vetik , hogy azt 
a’ varjak a’ familia’ bűnével
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eggyütt a* pufztába el - vi
gyek, mellyíiyél az Ó Tefta- 
mentomi Azazel bakra tzé- 
loenak. Ezen innepre nézett 
Pál, midőn az hajótokat a’ 
vefzedelemben bíztatta; mint
hogy már az innep el-múlt. 
Mert Septemberben fzokott 
a’ tenger fzéívefzes lenni, 
a’ mikor Pál Romába uta
zott. 3 Mós. ai: 16. 23. Buxt. 
Syn. Jud. c. í j .  ao. Basnag, 
Hift. des Juifs T. $. 1. 7. c. r$. 
Tsel. 87: 9.

E x t r a v a g a n t e s . íg y  ne
vezik azokat a’ Decretalis 
Leveleket, mellyek a’ Cle- 
mensé után lettek esmere- 
teíekké. Azért neveztettet- 
tek ezek így , mert ezek nem 
tételtettek vólt be a’ Pá
páknak több rendeléfeikbe, 
és úgy tettfzett, mintha ezek 
a’ Jus Canonicurntól külön 
válafztattattak lettek vólna. 
És noha ezek idővel az egéfz 
D e c r e t a l e h e z  adattattak, 
mindazáltal elébbi nevek 
meg - maradott. Az elföbb 
Extravagantesten XXII. Já
nos Pápától valók, ki V. 
Clemens P. után következett, 
az utólfók 1483-ban végeződ- 
tek-el, ’s neveztettettek kö- 
zönféges Extravagantesek- 
nek; noha ezek is a’ Jus 
Canonicumba be - tétettettek. 
L. Decretales. Doujat. Hift. 
de Droit Canon.

Kz a n . Eggy Ének , melly 
a’ Mahummedana Vallást 
magában foglalja , és a* 
melly et a’ Murzin, vagy Can
tor, minden nap’ ötfzör mond- 
el eggy Minare nevű leg- 
magalabb torony’ tetejéből*
3 melly



E z é . E z é .

melly álfái a’ népet könyör
gésre hívja. Pénteken az ha
todik Ezánt mondja, mellyet 
Helidaak neveznek ; akkor 
könyörgést nem tartanak, 
valamint a’ Tamjid is, md'lyet 
a’ reggeli könyörgés előtt 
énekelnek, nem épen ezen 
könyörgés előtt enekeltet- 
tetik-el. A’ Vallást tételnek 
két fö ar iculufai ezek : „ Az 
Istenen kívül nints más Isten, 
és Mahummedaz ő Prophe 
tája. Az Ezanhoz ezen fzó- 
kát is hozzáadják: „Az Isten 
a ’ leg-felfégeíébb : az Istenen 
kívül niats más Isten: Ma- 
hummed az ö Prophetája: 
jérték a’ tsendefségnek és ár- 
taüanfágnak hellyere, ( Mec- 
cába) jertek a’ boldog me- 
nedék-hellyre. ” Valamint a* 
Kerefztyének az ellenfégen 
való gyözödelem után a’ Te 
l)eurn lauda must énekelik: 
úgy a’ Törökök is az Ezant 
izokták énekelni. Othrnan. 
Hifi. P. x. 1. 3. c. X. n. 15.

fE  ZECHIEL. Ezechiel’Pro- 
pheíiája: az Ó Testamento- 
mi Canonicus könyvek köz- 
zül eggy. Ezechiel vélt &’ 
Buzi’ íija, az Áron’ házából; 
Jechoniáfsal és Dániel Pro- 
phetával Babylonba fogfágra 
vitelt etett, a’ Christus előtt 
$99. efztendőkkel; leg inkább 
a’ Chebar folyó-vize mellett 
Meíbjpotamiában lakott. A’ 
maga fogfágának ötödik efz- 
tendejében kezdett prophe- 
tálni; és ez az idő az, a’ melly - 
re minden jövendőléfeiben 
néz. Prophetai hivatalát Jmlz 
eí/tendeig folytatta, azon- 
eggy időben, melly ben Jere
miás Judacabán prophetált.
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Sok dolgokat meg-jövendőlt; 
nevezeteién a’ templomnak 
el-puíztúlái'át; azoknak fze- 
rentsctlenlégeket, kik a’ Ba- 
byloniaiaktol elfzakadaak; 
a’ Zlidóknak az ö hazájckba 
lejendö ízerentsés haza me
neteleket ; az Ő elíenfégeik- 
nek, úgymint az Edomiták- 
nak,, Moabitáknak , Ammo- 
nitáknak, Egyiptomiaknak, 
AÍTyriufoknak, és Babylonia- 
iaknak veszedelmeket; a* 
Mefsiás’ el-jövetelét, annak 
Orí'zágának ditsöfégét. Az 
ö Prophetiájának nagy réfze 
könnyű, világos, érthető, 
nagy réfze a’ maga idejebeli 
embereknek meg-veízett er- 
kőltsokről fzóll. Sok látáíb- 
kat ír : Hieronymus’ ítélete 
fzerént, az Ö íráfának mód
ja lém nem igen váloga
tott , fém nem alá - való, 
hanem a’ kettő köztt közé
pen jár. Sok fzép mondá
id kkal , hafonlatofságokkal
él, a’ világi tudományban 
való tehetíégéoek fok jeleit 
mutatja. A’ Zfidólthál az ő 
könyvének elejét és végét, 
harmintz efztendős koráig 
fenkinek fém fzabad volt ol
vasni, az abban lévő méliy- 
féges titkokra nézve; vala
mint a’ Mófés’ első könyve, 
és az Énekek’ éneke is tilal
mas vólt. Epiphanius fzerént, 
Ezechielt a’ maga nemzetfé- 
gének Fejedelmei ölték-meg, 
midőn azokat a’ bálványo
zásért feddésé: azt mondják, 
hogy teste az Euphrates fo
lyó vize mellett abba a’ bar
langba téteUetett, melly ben 
a’ Sem’ és Arphaxad’ testek

fe-
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feküdtek: az Ö temető-hel!yét 
ma is lehet látni, hol a’ Zíi- 
dók fzűntelen lámpást éget
nek , és hol az ö tulajdon ke
zével írtt könyvét Őrzik, 
mellyet efztendőnként a’ nagy 
meg tifztúlásnak napján ol
vasni fzoktak. Azt is rsond-

t'ák felőle, hogy midőn a’ 
mzgó Zíidók az Ezechiel’te

mető hellyére eggykor nagy 
fereggel öfzve-gyilltek, azt 
a’ Chaldaeutok nem akarták 
ízenyvedni, azért is reájok 
ütöttek a’ Zsidókra: de a’ 
Propheta tsudát tselekedettt, 
mint Mófes, jt* vizet ketté 
válafztotta, ’s a’ maga tifz- 
telöjit azon által botsátotta; 
midőn pedig a’ Chaídamlbk 
nyomban követnék' őket, a’ 
víz reájok rohant, ’s mind bele 
fúltak. Azt befzéíiik tovább a’ 
Zíidók felőle, hogy az Eze
chiel’ temető hellyének olly 
ízoros ajtaja vagyon, hogy az
on az ember nehezen máfzhat 
által; de a’ Leveles Innepen, 
a’ midőn oda fok nép gyűl, 
hogy ott áldozzanak, az aj
tó úgy ki-fzéiefedik , hogy 
tevén is be-lehef en azon ál
tal menni: az Innep után is
méi ollyan kitsiny léfz az aj
tó, a’miilyen volt. A’ Pro
pheta nem tsak az emberek
nek magtalanlagokon, ha
nem az állatoknak meddŐ- 
fégeken is fegít; a’ mellynek 
ezt a’ példáját említik a’ Zíi
dók. Eggy Fejedelemnek 
volt eggy meddő lova : az
ért is fogadást tett > hogy 
annak a’ lónak leg első tsi- 
kóját a’ Prcphetának fzente- 
l i : a’ ló nem fokára eggy 
rendkívül való ízépíégű tsi-

kót ellett, mellyet a’ Feje
delem magának meg - akart 
tartani. De a’ tsikó a’Prophé- 
ta’temető hellyéhez nyargalt, 
mellynek ajtaja ki fzélesítet
te magát, azután hogy a’ 
tsikó bement, ismét fca-zá- 
ródott. A’ Fejedelem a’ tsi- 
kót foká kerestette^ végre 
jutefzébe, nem ment válna-é 
az a’ Prophetához , hol meg 
is találták; de a’ kerítésnek 
kitsiny ajtaján ki nem lehe
tett vinni, míg eggy Zíidó 
azt a’ tanátsot nem adta a’ 
Fejedelemnek, hogy a’ tsikó’ 
árrát tegye - le a’ Propheta’ 
temetö-heliyénéi: meg - lett, 
az ajtó magában ki - fzélefe- 
dett, ’s a’ Fejedelem a’ tsi- 
kót haza vitte.

Azt írják a’ Zíidók, hogy 
eggykor a’ Zíidó Synedrium 
azon tanátskozott; nem jó 
volna é az Ezechiel Prophe- 
tiáját el - fikkafztani ? mint
hogy abban fok homályofsá- 
gok vágynak. De eggy Cha- 
naniás nevű Rabbi ellent ál
lott, ’s magára vállalta, hogy 
ö minden abban elő fordúló 
homályofságokat meg - vilá
gosít. Reá állottak az Ö 4· 
jánláfára, ’s barom fzáz ton
na olajat adtak neki, a’ melly- 
nél a’ maga munkáját dolgoz- 
ná-ki. A’ Mahummedanufok 
pedig azt befzéllik felőle. 
Midőn eggykor eggy kis Da~ 
vardan nevű városban a’pe- 
fiis nagyon pufztítana; a’ la
kotok mind eggy völgybe vet
ték magokat, hol mitd meg
haltak. A’ fzomízédok oda 
gyűllek, azoknak eltemető- 
fekre; de látván hogy' a,’ hőit* 
K. 4 íe s ·
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testeket a* fokfág miatt el. 
nem temethetik , a’ völgyet 
kő - fallal körül kerítették, 
hogy íenki oda be ne mehes- 
fen: a’ testek rövid időn el
rothadtak , úgyhogy tsak a’ 
tsontok maradtak-meg. Mi
dőn Ezechiel eggynehány efz- 
tendö múlva ett menne - el; 
kérte az Istent, hogy azokat 
a’tetemeket elevenítené-meg, 
melly azonnal meg is lett. 
Láni-való, hogy ezt vették a’ 
Mahummedanufok Ezechiel- 
nek 37. Réízéböl, hol az Iz
raelitáknak a’Fogfágból való 
meg-í'zabadűlál'okat, az hóltt 
tetemeknek fel támadáfokról 
való látásban és haíönlatos- 
fágban adja elő a’ Propheta. 
Du Pin. Can. of. Ser. 1.1. c. 3. 
§ ao. Prid. Connect. P. 1.1.1. 
Epiph. de Vit. & mórt. Proph. 
D' Herbelot. Hieran. Praef. ad 
Ezech. IValtkor. Hejdegger. 
hayle.

* Evangelia. Eggy Innep, 
mellyet Ephefusban eggy 
Pá ztornak tifztelségére fzen- 
teltek. Mert midőn az Kphe- 
fufiak a’ Diána’templomának 
épí<éléhez akartak fogni, ’s 
ahoz a’ márvány-követ nagy 
költséggel mefzízünnen hor
danák , eggy Pixidorus nevű 

áí'ztor meg-mondotta nekik, 
ogy azt a’ magok határok

ban is áshatnák. Ezt pedig 
a’ páfztor onnan tudta; noey 
mittor eggy ketske az ö nyaj- 
jából a’ máhkkal türkölod- 
zeni akart, annak homlokát 
pem találván, a’ főidbe ütöt
te ízarvait, az honnan eggy 
fejér márvány darabot ütött- 
ki. Ezért Evangelusn&k ne
vezték ötét, ’5 halála után

nagy procefsiót tartottak, ’s 
áldoztak neki azon az heílyen, 
hol a’ márványt találta. Kü
lönbben az olíy innepeket is 
Evangslidknak hívtak, a’ 
msllyeket akkor fzenteltek, 
mikor valamelly örvendetes 
hírt hallottak. Az ollyan in- 
nepeken áldoztak, ’s az ál
dozatból barátjaiknak vala
melly rélizt küldöttek. Vitruv. 
1. 10. c. 7. Plut. in Ages. Jul. 
Pollux. 1. i. c. 15. Xenoph. 
Rer. Graec. 1. 1. Ifocr. in 
Areop. Ariftoph. Equit. Poly- 
nasus. Strat. La. Meurs.Gr.Fer. 
Fa fold. deFeftis. Graec.

+ Evangelia. így  hívják 
az Ekklétiában a’ Textuío- 
kat, mellyeket Vafárnapo- 
kon és Innepeken fzoktak ol
vasni és világofítani. Az 
illy Szakafzokot régen l'zépen 
le ír.ák, drága- köves kö.és 
be foglalták, ’s haíónló drá
ga ládában tartották. Mikor 
a’ Diaconus az Evangyélio- 
mot olvasni akarta, a’nép 
rocefsióval, viafz gyertyák
at , ’s kereízttel vezette Ötét 

a’ pulpitushoz, hol azt ol
vasni kellett. Mikor az ol- 
vafáshoz a’ Diaconus hozzá 
fogott, a’ nép fel-állott, ’s 
kiki tifzteletnek okáért pál- 
tzáiát le-tette : a’ Lengyelek 
pedig kardjokat ki-vonták, 
annak jelentéíére, hogy ok 
az Evangyéliomot Tkéfzek 
fegyverekkel oltalmazni. Szo
kás vólt az Evangyéliómból 
jövendölni is ; a’ melly úgy 
ment végbe, hogy a’ köny
vet ki nyitották, ’s a’ mi az

ol-
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olvafónak leg-előfzör ízemé
be akadt, abból jövendöltek. 
Ha tűz támadt, az Evangyé- 
liomot oda vitték , ’s mellette 
imádkoztak. Schmid, de cul
tu Evangelior. Hammerich. 
de Ufu Codicis Evangelior.

* Evangeliarium. így 
hívták a’ régi Görög Ekkle- 
fiában azt a’ könyvet, a’ 
mellybe az Evangyéiiomot 
írták. Du Frcsne. Glos. Gr.

EüANGELiSTáK, vagy E- 
VANGELisTáK. Közöníéges 
nevek azoknak, kik a’ Jeíus 
Chsiítus’Evangyéliomát meg
írták, és hirdették. Ez a’ 
név Görögül annyit teí’zen, 
mint a’ ki valamelly örven
detes hírt hoz. Philippus, 
eggy az hét Diaconuíok köz- 
zül, Evangyélistának nevez- 
tettetik. (a) Midőn Sz. Pál 
a’ Eerefztyének köztt lévő 
kiilönbbözö rendeket, a’ vett 
ajándék fzerént le-írja, az 
Evangyélistáknak az harma
dik heilyetadjaaz Ápoltolok 
és Propheták után , ’s a’ 
Páfztorok és Tanítók előtt,
(b) Hooker azt mondja: „Az 
Evangyélisták leg-feliöbb ha
talommal bíró Presbyterek 
vóltak, kiket az Apolloloh 
fzéllyel küldöztek, ’s álla- 
lók a’íziikíéges dolgokat foly
tatták. Hlyének azok, kiket 
az Evangyéliom említ, mint 
Ananiás , Apollo , Timo
theus , 's a' t. A’ mi a’ ké- 
főbb időben, mint Trajanus’ 
idejében éltt Evangyélistákat 
illeti, az Ekkléfiai Historia azt 
tanítja, hogy íókan az Apo
llótoknak Tanítványaik köz- 
zűl az Isten’ Beízédét rend

it

kívül fzerették, és hogy azt 
meg-mutafsák,'·hogy ők a* 
Chriítus’ Evangyéliomának 
keiben engednek; jól'zágai- 
kat el-adták, a’ fzegényeknek 
ofztogatták , utaztak , az 
Evangyéliom’ munkájában 
dolgoztak, a’ Christust hir
dették , ’s azokat, kik az 
Evangyéliom felöl még fem- 
mit nem hallottak, tanítot
ták. Ma a’ négy Évangyé- 
liomoknak Irójikat nevezik 
Evangyélistáknak , kik Sz. 
M áté, Márk, Lukáts, János. 
Eccles polity. 1. j, 578.

E v a n g é l iu m . A’ Chriftus* 
életének, tselekedeteinek, ha
lálának , fel - támadáfának, 
mennybemenetelének, és tu- 
domományának Hiítoriája. 
Evangelien annyit tefzen,mint 
örvendetes hír, vagy újfág; 
minthogy a’ Chriflusrói való 
Hiftoria, leg jobb újíág az 
embereknek. Le - írták azt 
Sz. Máté M árk, Lukáts, és 
János, kik azért Evangyé- 
liliáknak neveztettetnek. A* 
Kereíztyén Ekkléíia eleitől 
fogva tsak ezen négy Evan
gy éiiomokat vette-be a’ Ca- 
nonba; noha több Evangyé- 
liomok is vóltak , de a’ 
mellyeket az Ekkléfia az 
Apocryphus könyvek közzé 
Izámlált. Azok közzül né- 
mellyek el-vefztek, némellyek 
máig is meg·vágynak. Hlyé
nek. i . )  A ’ Zsidók’ Evangye- 
liomok, a.) A’ űazaraeufcké. 
3·) A’ tizenkét Apoítoloké.
4.) A’ Sz. Péteré. Ezen négy 
Evangyéliomokról úgy ítél
nek a’ Tudófok, hogy tsak 
ütulufok kiilöübbözött, de az 
5 Evan-
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Evangyéliom tsak eggyvólv. 
nevezetefen a’ Sz. Mátéié, 
mellyet . a’ Nazaraeufok el
rontottak’s meg-változtattak.
S.) Az Egyiptomiak’ Evan- 
gyéliomok. 6.) A’ Szűz Má
ria’ fzülettetéseröl való Evan- 
gyéliam, melly Deákul va-
fyon. 7.) Sz. Jakabé, Deákul 
s Görögül. 8-) A’ Chrifius’ 

gyermekségéről való Evan-
fyéliom, Görögül és Ará

jául. 9,) Sz Tamásé , melly 
az előtt valóval mindeggy 
,10.) Sz. Nicodemusé, Deákul, 
rí.) Az Örök Evangyéliom. 
la.) Sz. Andrásé. 13.) Sz. 
Bertalané. 14,) Apellefé. 15.) 
Basilidefé. 16.) Cerinthufé. 
17.) az Ebionitáké. is.) az 
Enkratitáké, vagy Tatianu- 
foké. 19.) az Evájé. so.) a’ 
Gnoíiikufoké. 21) a’ Mar- 
cioné, és Sz.. Pálé. ta.) a’ 
Szűz Mária’ háláláról,mellyet 
némellyek Sz. Jánosnak tu
lajdonítanak. 33.) Mátyáfé 
54.) a’ tökélletefség’ Evan
gy élioma. a$.) a’ Simonianu- 
íöké. 26.) a’ Syrufoké. 27 ) 
a’ Judás Thadda;ulé. 28·) a’ 
Valentinufé, vagy az igaz- 
fág’ Kvangyélioma. 29·) az 
élő Istené. 30.) a’ Filepé. 31,) 
a’ Barnabáfé. 3a.) a’ Na
gyobbik Jakabé. 33.) a’ Ju* 
dás Ifcariótéfé. 34.) Lucius’, 
Seleucus’ , Lucianus’, és He- 
íychius’ költött Evangyé- 
lioma.

A’ régi Eretnekek előfzör 
mindenkor az Evangyéliomot 
támadták - meg. Némellyek 
meg vetették az t, ’s mígok 
költöttek azhellyett újat. In
nen ízámazott a’ Baíiíides’,

’s Cerinthus’ Evangyéliom», 
és máfoké. Máí’ok meg-ron
tották az Evangyéliomot, a* 
mi abban nekik ellenekre volt, 
azt abból ki-törlötték, ’s az 
liellyet ollyanokat írtak, 
mellyek az ő értelmekkel 
meg - eggyeztek. A’ . Naza- 
rseufok meg-hamisították a’ 
Máté’Evangyéliomát:a’ Mar- 
cioniták a’ Lukátfét; az Alo- 
gut'ok meg vetették a’ Sz. 
Jánofét; az Ebioniták a’ Sz. 
Mátéját ; a’ Cerinthianufok 
tsak a’ Sz. Márkét; a’ Va- 
lentinianufok pedig tsak a’ 
Sz. Jánofét vették-be.

A’ régi Ekkléfiai Atyák ke
resték az okát annak, miért 
legyenek tsak négy Evangyé- 
llomok. Irenaeus azt mondja: 
Valamint a’ Világnak négy 
réfze, négy fő fzelek vágynak: 
úgjr négy Evangyéliomnak 
kell lenni az Ekkléfiában, 
mellyek mint négy ofzlopok, 
úgy tartják az t, es minteggy 
négyfzeres lélekzet vétel, 
azt halhatatlanná tefzik. A’ 
régi Atyák azt hitték, hogy 
Ezechiel’ Prophetiájának ele
jén, és a’ Sz. János Jeleneié
nek IX. Réfzében, a’ négy 
Evangy élistáknak képek írat- 
tatik-le, hol négy lelkes álla
tok jelennek-meg , mellyek 
kÖzzül az elfőnek ember, a’ 
máfodiknak Orofzlán, az har
madiknak ökör , a’ negye
diknek Sas képe vagyon: 
ezen az okon Szokták a’négy 
Evangy éliftákat illy formában 
festeni. Néha az Evangyéliom 
közöuiégesen a’ Kerefztyéa 
Vallást tefzi. Calmot. Diet.

de
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de Bible. Fabr. Codex Apocr. 
N. T. Du Pin, Canon.

Ev a n g é l iu m . így nevezi 
a’ Görög Ekkléíia azt a’ 
könyvet, mellyben axEvan- 
gyéliom vágjon. Nem az E- 
vangjéliomi Hiftoriák ízeiént 
vagyon az rendelve, hanem 
bizonyos réfzekre vagyon 
fel oíztva, mellyek bizonyos 
Evangyéliomi darabot, vagy 
Lcctiót foglalnak magokba, 
minden napra és innepre. 
Innen a’ Görögök a’ Vafár- 
napokat az Evangyéliftákról 
nevezik, ’s így lizóllnak. Sz.

Máiénak elfő, máfodik Vá- 
fárnapja. ,s á t .  A’Diaconust, 
a’ ki az Evangyéliomot fzok- 
ta olvasni, Evangyélistának 
nevezik; a* k i, minekelőtte 
az olvaíashoz fogna, a’ Pap 
felé for dűl, ’s tőle áldást kér. 
Ezen könyvnek eggy tolda
lékja vagyon, mellyet Evan- 
geli/tariumn&k hívnak; va
gyon benne harmintz Öt Ca
non, vagy Regula, mint kell
jen az Evangyéliomot az efz- 
tendŐnek minden napjaira, 
és az Húsvétet meg-találni.

Cave. Hift. Litter.

F.
* T ^ a b u l i n u s . Eggy Isten 

a’ régi Romaiaknál, 
kinek akkor fzoktak áldozni, 
mikor valakinek kis gyerme
ke befzéilni kezdett. JYonius. 
Varro.

F a d h a i l . Jó tselekedetek. 
A‘ Koran így fzóll. „ Az 
Isten a’ főidet tengerrel fe
dezte be, az embernek pe
dig  ̂ adott okoíságot, hogy 
hajót építsen , mellyílyel a’ 
tengeren járhafson. ” Ezen 
beizédekben a’ Mahumme- 
danus Theologufok lelki ér
telmet találnak. Azt mond
ják, hogy az ember* lelké
ben fok tengerek vágynak; 
mint a’ gondok, ez életnek 
fzorgalmatofsági , fzomerű- 
fágok, gyötrelmek, indula
tok , tudatlanlág , feledé
keny fég ’j a’ t. az hajó, 
mellyílyel ezeken a’ tenge
reken járhat az ember, a’ 
jó tselekedetek. A’ ki az 
elfő hajót, vagy az Isteni

gondvifelésben való bizo
dalmát válal’ztja, az hajó- 
kázhatik által fzerentsélén 
ez élet’ gondjainak tengere
ken , *s az juthat - el a’ rév 
partra: a’ ki a’ máfodik ha
jót válafztja, az az, a’ ki a’ 
maga akaratját az Isten* aka
ratjával meg-tudja eggyez- 
tetni, az által mehet a’ fzo- 
morúfág’tengéren, az öröm
nek partjára: a’ ki az har
madik hajót válafztja » melly 
az embernek maga meg-ta- 
gadáfa; az a’ kívánfág’ ten
gerén által - megyen , ’s a* 
ízoros és meg-tértt élet által 
el-jut a’ maga kívánfágának 
tzéljára: a’ ki a’ könyörgés
nek hajójában ül, az el-hagy
ja hamar a* tudatlanfágnak 
és tévelygésnek tengerét, ’s 
által-megyen a‘ Világofság- 
nak főidére : a’ ki az ötödik 
hajóban ül, melly az eggy 
Isteni terméízetnek fzemlé-
l.’fc, minekutáana ő a’ fok- 

féle
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féle való Hágóknak tengereken 
ide ’stova hányattatott; az el-
Í'ut az eggyel'ségnek partjára, 
ιοί a* fok - féle dolgok eggy 

valőfággá lefzcek. Eggy Ará
biái Tudós azt mondja: 
hellyefen vagyon, hogy a’ 
Virtust két vétkek köztt le
het meg találni: de a’ virtus
nak graditsai köztt, mellyek 
«zen középben vágynak, olly 
nagy a’ különbbfég, a’ miilyen 
vagyon a’ nap, és a’ Soha ne
vű tsillag köztt, melly leg-ho- 
mályofabb a’ nagy medvének, 
vagy Urfa majornak tsillagi 
köztt. A’ Napkeleti írók azt 
mondják közönségesen, hogy 
a’ jó ember femmi Orfzágban 
nem jövevény, és a* Virtu* 
halonló a' mojchushoz, meHy 
ha el-fedez tettetik is, mindaz- 
által jó illatja ki-jelenti ma
gát, ’s a’napot követi, melly- 
nek fágárait a’ fellegek meg- 
nem kifsebbíthetik. 27’ Her- 
belot.

f  F a k ir . Mahummeda- 
nus Barátok Indiában, kik 
fzéllyel járnak, ’s alamisnából 
élnek. Mikor fokán eggyütt 
mennek, magoknak Fej et vá
lasztanak, ’s annak engedel
meskednek. Ennek, és a’ 
főbb Fakiroknak Öltözetek, 
citrom fzínü gyóits, mellyet 
testekre tekernek, és eggy ti
gris bőr, mellyet nyakokba 
vetnek,hajókat tsomokba fon
ják; ellenben a’közöniégesFa- 
kirok tsak az ágyékokat ke
rítik körül, fzemérmeknek el- 
fedezéfére: mindeniknek eggy 
vadáfz kürtje vagyon, mellyet 
meg-lzokott fújni mikor va- 
lamelly Városba be-megyca,

*56
vagy onnan ki - indúl ; va
gyon mindeniknek eggy fzer- 
fzárna , mellyllyel azt az 
hellyet,az hol nyugodni, vagy 
feküdni akar , meg-tifztítja; 
néha a’ lágy marha gaaé 
jón feküfznek. Mikor vala- 
melly Városba akarnak men
ni, az Ö elöl-járójok a’ tár 
fafágból némellyeket előre 
be-küld, hogy azok a’ töb
beknek fzámokra kóldúlja- 
nak; a’ mit azok vifznek, 
azt el-ofztja ; ha valami meg
marad, azt a' fzegényeknek 
adja, hogy más napra femmi 
ne maradjon. Vágynak ollya- 
nok is, kiket bálványozó Fa
kiroknak neveznek , kiknek 
minthogy femmi bizonyos 
hellyek nints, minden tiíztá- 
talanfágban léledzenek, azt 
adván okúi, hogy ö nekik 
fzabadfágokban all, mindent 
tselekedni, még is azzal nem 
vétkeznek. Az Ö elölj á rój ok 
tsak ruházatjával küiönbböz 
valamit a’többitöl: némellyik- 
nek közzülök aoo. tanít
vány! is vágynak, kiket trom
bita és dob fzúval fzokott 
öfzve-hívni; mikor mennek, 
záfzlót, lántsát, ’s fegyvere
ket hordoznak. Vagynak olly 
Fakirok, kik fzegeny ember
nek gyermekei, kik tanúinak, 
hogy idővel Moulasok, vagy 
Tanítók legyenek. Ezek az 
Alcoránt egéfzen meg tanul
ják , három ’s négy releféget 
tartanak, mint Mahummed, 
tsak V alláfokhoz való buz- 
gófágból, hogy Mahummed- 
nek annál több kővetőket 
fzaporíthaísanak. Ezen Fa
kirok közzül némellyek íok-

Fák,
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kai fanyarúbb életet élnek, 
mint éltek a* régi Anacho- 
reták és Remeték: némellyek 
fogadáfsal kötelezik mago
kat , hogy egéfz életekben 
mindenkor eggy hellyben ül
nek , mellyet meg is tartanak: 
máfok íoha le nem ülnek, 
hanem mindenkor állanak, 
és vagy botra támafzkodnak, 
vagy az hónok alatt kötelet 
veíznek által, ’s azon füg
genek : máfok testeket osto
rozzák, metéliik: mafok ke
zeket fejek’ tetején fzüntelen 
kerefztben tartják : máfok 
hátokra vetik : máfok fejeket 
le-tsügeefztik , lenkihez nem 
fzóllnak, fém íénkire nem 
néznek: máfok fél lábon ál
lanak, ’s  kezekben füstölőt 
tartanak , ’s füstölnek, még 
pedig mind ezt mezítelenen vi- 
Izik-véghez; fzerentséfeknek 
tartják magokat, kik az δ fze- 
mérem testeket megcsókol
hatják, kivált az afzízonyok, 
mert így gondolják magokat 
az ö házafságokban bóldo 
goknak lenni. Az illyen ma
gokat fzenyvedtetö Fakirok- 
ra , más Fakirok vifelnek 
gondot. Kell ezeknek vala- 
melly mesterfégeknek lenni, 
melly által érzekenyfégeket 
el-altatják. Ovington azt 
mondja, hogy Ő vólt eggy- 
ízer ezeknek tárfafágokban, 
’s vette éfzre, hogy vízben 
ópiumot ifznak, melly az 6 
agy-velejeket meg-bolondítja. 
Sokan a’ Fö emberek közzül 
Indiában gyakran a’ Fakirok 
közzé állanak. Indiában leg
alább is vágynak két millió 
Fakirok.

Conformitis of the East 
Indians With the Jews cap. 
27. apud Bel. Cerem Vol. 3. 
Differtat. on theRel. Banians 
apud Bel. Cerem. Vol. 4Γ 
Voyages T . 2. Tavernier 
voyage des Ind.

F a l d i s t o r i u m . Eggy 
fzék, mellyet hordozni lehet, 
Romában a’ Pápa kápolná
jában, melly, a’ mint Cafa- 
lius írja, a’ Püspök’ hatalmát, 
méltofágat, és tifzteletét, és 
az Ekkléliának függetlenfé- 
gét jelenti. Azt mondja Ca- 
íálius : valamint ennek a’ izék
nek eggyik óldala felöl fints 
támafza: úgy az Ekkléfiának 
fints femmi Világi funda- 
mentoma, az az, ( a ’ mint 
az említett Praelatus fzőll) 
az Ekkléfia nem függ az em
berektől, és fenkit a’ Jefus 
Chriftuson kívül maga Urá
nak nem esmér, ki a’ maga 
világi Királyfágát Sz. Péter
nek, és az ökövetőjinekadta. 
Nemellyek fzerént, ez a’név 
annyi , mint Fandiftorium> 
vagy olly helly, az honnan be- 
fzéllnek. Máfok a’ Sax Falta 
fzótól hozzák.

Cafal. de ritibus Eccléfia- 
fiicis.

F a m a . Hír. Hefiodus úgy 
emlékezik róla, mintáz Athe- 
nebelieknek Istenekről. L e 
írja a’ Famát Virgilius, fa) 
Ovidius , (b) Butler Anglus 
Poeta, fc)

(a) Aen. L 4. V. 147. (b) 
Metam. 1. 12. v. 39. (c) Hu- 
dibras. P . 2. canto. 1. v. 45.

F a m i l i a  A m o r is . Az 
Enthufiasták közzül való 
Secta, melly Hollandiában 
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fzármazott , onnan pedig 
15 go-ban Angliába által-«nent. 
Különös fzentféggel ditseked- 
tek; mellyért a* nép előtt 
nagy tifzteletet nyertek. Va
lakik Ö hozzájok nem tar
toztak , mindazokat az idves- 
fégböl ki-zárták. Szabados
nak tartották a’ magok hafz- 
nokért, a* bírák, vagy akar- 
melly fzemélly előtt, hazud
ni, es az hazugfágot eskiivés- 
fel is erősíteni. Értelmeknek 
erö'sítéíére fok féle lráíbkat 
adtak-ki, p. o. A z Orfzdg' 
Evangelioma. A ' Jzeretet' lel
kének jövendölése. A ' bekes- 

Jégnek hírdettettetéje e' fö l
dön 's a' t. Semmiképen ki 
nem lehetett bslöiök venni, 
ki lett-legyen ízerzőjok: vég
re ki - tudódott, hogy az 
eggy Leydai Henrich Nico
laus v é lt , a’ ki azt mon
dotta, hogy Ő i é Izeié az Is
teniéinek, az Isten pedig az 
ő emberi terméfzetének, Er- 
fébct Királyné Angliában 
ezeknek minden Iráfaikat 
meg égettette. Cambden.

f. F a m a t ic u s o k . Jön ez 
a’név a’ Deák ízétől, Fanum, 
melly a* Pogányoknál tem
plomot jelentett. Elöfzör így 
nevezték a’ Cybelc’ és Bello
na’ Papjait: ezek úgy tettet
ték magokat, mintha Őket 
valameíly Isten fzállotta vól- 
na-rneg, fejeket rázták, ha
jókat le-botsátották , fokát 
befzélltek, ’s befzédeket Is
teni jelentésnek tartották. 
Lampridius azzal vádolj? He
liogabalus Tsáfzárt , hogy 
ö minden fzemérmet és tűz
te ís éget le-vetkezett , és a*

maga bolondfágát annyira 
vitte, hogy fejét mint vala- 
melly Fanaticus úgy rázná. 
Ez a’ Fanaticus név nem volt 
mindenkor gyalázatos; mert 
ezt néha a’ titulufok közzé 
a’ koporfó kövekre is fel- 
mettfzették. Gruler említ 
eggy Infcriptiót, a’ melly ez: 
L. Cornelio. Januario. Fana
tico. Ab. IJis. Serapis. Ab. 
Aedem. Bellonae. Rufiliae. 
&c. A' Görögök ezeket En- 
theufokaék nevezték. De 
minekutáana magok a’ Po- 
gáuyok éízre vették ezeknek 
tsalárdfágokat, ezek a’ Fa- 
naticusok és Belivnariusck a’ 
népnek tsúfságává lettek : a’ 
régi Kerefziyének a’ Bál- 
ványozókat kezdették Fana- 
íicMroknak nevezni, a’ mint 
Clodoveust Frantzia Királyt, 
az ö meg térése előtt Fana- 
ticusn&k. nevezik a’ Chroni- 
cák. Azután-való időkben, 
és ma is, a’ Kerefztyének az 
ollyan embereket hívták és 
hívják Fanaticusoknak, a’ kik 
Isteni jelentével ditsekedtek 
és ditsekednek. Fanaticusok- 
nak hívják Angliában az A- 
nabaptistdkaX és Quackercket, 
és közönfégesen mindazokat, 
kik az Angliai Bkkléfiának 
tudományától és igazgatójá
nak módjától el - távoztak. 
Fanaticusokn&k. ízokták ne
vezni Wejgeliust, Böehmet, 
és a’ Bosencrucianusokiít. 
Frantzia Orfzágban azokat 
nevezték Fanaticusokn&k, 
kik a’ Nanteíi Edictumnak 
el töröltettetéle után, a’ Re
formátusoknak értelmeket 
követték, nevezetefen a’ Se 

ven-



F ar. F a t . l 59

vennai hegyek köztt lakó 
Reformatulökat , és raiad- 
azokat, kik Valláfok’ óltal- 
mazáfára fegyvert fogtak; 
mellynek oka az , mert vól- 
tak közttök ollyaaok , kik 
Isteni jelentéfseí ditsekédtek.

Horat. de Arte Poet. Quin
tii. 1. 9. Jav. Sat. 4. Lam- 
prid. in Iieliog. Lact, \. j. 
div. in 11. Stat. 13. Carol. II. 
c. 6. Hißoire du Fanatisme 
de France. Duke, of Guife.

* Fanu3. A’ régi Pogá- 
nyoknál az útazókuak Iste
nek , kit az efetendő’ Istené
nek is tartottak. A’ Phoe- 
nieiaiak eggy karikába te- 
keredett kígyónak formájá
ban adták F&nust elő, meíly 
a’ maga farkát harapta; va
lamint az Eggyiptomiak is 
az Annulus Aeternitatut ϊζο\- 
ták volt ki-ábrázolni. Ma- 
crob. Satura.

F aRISKUS. L. Pharifceus.
F a r o u c . Ezen titulust ad

ta Mahummed Omárnak, 
illyen alkalmatofsággal. Eggy 
makats Mufelmannak peri 
vólt eggy Zsidóval; Mahum
med azt az ítéletet tette, 
hogy a’ Zsidónak vagyon 
igazfága. A’ Mufelman azt 
gondolván, hogy Mahummed 
Ö vele igazfágtalanúl bánt, 
Omárra apellált, ki akkor 
tsak eggy magános fzemélly 
vóit. Ümar a’ dolognak 
végire já rt, ’s meg mondta 
a’ Mufelmannak , hogy addig 
várakozzon, míg 6 vifeíza- 
jö ; vifefea-jÖvéo, eggy kard- 
dai-ei tsapta a’ Mufelman’ 
fejét, ’s így fzóliott: Láfsá- 
tok ! ezt érdemli az , a’ ki a’

Cadi' ítélet-tételével meg-nem 
elégfzik. Mahummed ezt 
a’ tselekedetet jóvá hagyta, 
’s Omárt Faroucnák nevezte; 
melly annyit tefzen, mint 
a’ ki valamit el-válafzt: 
melly Ily el azt akarta jelen
teni , hogy Omar feinte úgy 
meg tudja az igazfágot az ha- 
mifeágtol különbböztetni, va
lamint ennek az engedetlen 
Mufulmannak fejét testétől 
el tudta vágni. D ’ Herbelot.

al Fatihat . A’ Koran* 
elfő Réfeének tituluía, melly 
annyit tefzen, mint EÍŐijáro- 
beízéd , vágj  Be-vezetés: 
az egéfz reiz ezen rövid 
könyörgésből áll: , ,Dítsér- 
tefsek az Isten, minden te- 
remtéfeknek ürok, a’ ki ir
galmas, és az ítélet’ napjá
nak Királya. Tifztelünk té
ged’ , és kérjük a’ te fegedel- 
medet. Vezérelj minket az 
egyenes úton, és azoknak 
útokon, kiknek te kegyel
mes vóltál; de Őrizz-meg 
minket azoknak útoktól, a* 
kik ellen haragodban fel-ger- 
jedtél, és a’ kik el-tévelyed- 
tek. ” A’ Mahummedanufok 
különös tiízteletet mutatnak 
ezen Réfe eránt, ’s nevezik 
ezt konyörgésrek, díiséret- 
nek, és háláadásnak réfeének, 
's a' t. Ügy nézik ezt, mint 
a’ Koránnak velejét, ’s oily 
gyakran el-mond]ák a’ közön
leges Isteni tiízteietben, va
lamint a’ Kereiztyének a’ Mi 
Atyánkat.

Sale's Koran Boborius. da 
pr«-c. Mtíhum. P. 3.

* Fa t u m . Eggy Isten a* 
Pogány oknál, kinek neve 
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Görögül Hejmarmanc. Szár
mazott a’ Noxtól és Erebus- 
tól, vagy a’ Necefsitastól, 
vagy a’ tengertől, vagy a’ 
Chaostól. Cicero azt mond
ja , hogy Fatum mind az, 
valamit az Isten végezett és 
rendelt, hogy meg-legyen. 
Chryfippus, és a* Stoicufok 
közönlégelen, nevezték azt 
azoknak a’ dolgoknak el-ke- 
rülhetetlen rendeknek és lán- 
tzoknak, mellyeknek az ö- 
rök végezés fzerént meg kell 
lenni. Ez a’ fzó Fatum, jő a’ 
fa r i Deák fzótól, melly an
nyit teízen, mint mondani. 
Mert a’ Fotum Isten, minden 
embernek forfát, mikor ki
ki fzülettetik, meg - mondja. 
Az Három Parcákat is Fa- 
Zumnak nevezték. L. Parcák. 
Catull. in epith. Thet. Hefiod. 
Plato. 1. io. de Rep.Lycophr. 
Sérv. in i. Aen. Eus. Praepar. 
Evang. 1. 6. Cic. de Fato & 
Divin. i. Boet. in top. Varró. 
ap. Lit. Pomey. Panth.

F a u n a l i a . Innep a’ régi 
Pogány Romaiaknál, a’ Fau
nus’ tifztefségére: fzentelték 
ezt a’ Tiberis folyó-víznek 
eggy Szigetében, Februarius- 
nak 13. 1$. és Decembernek 
S. napján; bárányt,bakot, ’s 
bort áldoztak. Gyrald. Synt. 
Deor. Ovid. Fail. 1. s. Horat. 
od. 18.1- 3· & od. 4.1.1.

F a u n i . Mezei Istenek a’ 
Pogány Romaiaknál, a’ La- 
tinufok’Királyoknak Faunus- 
nak fijai; fzarvakkal, hegyes 
fülekkel, ketske formában 
fzokták Őket festeni: a’ Nym- 
pbákkal és Satyrufokkal az 
erdőkben ’s hegyek közt lak

tak. Ezek bíztatták a’ Ro 
maiakat az hartzban, midőn 
Ő ellenek az Hetruriaiak ki- 
fzállottak, hogy a’ Tarqui- 
niufokat a’ Kiráíyíagba is
mét be-állítsák. Ovid. Lucr.

Faunus. Eggy Isten a’Po
gány Romaiaknál ; ezt a' 
maga fijaival a’ /»«»«fokkal 
Italiában tilztelték, a’ Gö
rögöknél pedig épen esme- 
retlen vólt. Az Ö atyja Pi
cus, a’Latinufoknak Királyok, 
azon időben uralkodott Ita
liában , mikor Orpheus a’ 
Bacchus’ tifzteletének cere- 
moniájit Görög Orfzágba vit
te. Faunus volt az, a’ki az 
Isteneknek tifzteleteket Ita
liában fel állította: a’ Satur
nus’ tifzteletére embereket ál
dozott , fok mesterfégekre, 
nevezetefen a’ föld átívelés
re, ö tanította a’ maga haza
fijait ; mellyért is ótet né- 
meliyek Pan Istennek tartot
ták. Dionyfius Halicarnas- 
feníis, Mars’ fijának mondja 
Ötét, ’s akkorra tefzi az ö 
idejét, mikor Evander Ita
liába ment; ’s azt mondja, 
hogy Faunust tartották an
nak a’ vad Istennek, a’ ki 
éjjel az erdőkben fzokta ki- 
áltozáfával az embereket ret- 
tegtetni. Virgilius jövendő- 
mondó Istennek tartja Ötét. 
Aurel. Viőlor. de Őrig. gént. 
Rom. Lactant, de fallá rel. 1. 
I. c. as. Virg. Aen. 1. 7. Horat. 
Ovid.

♦F a visse . Romában a’ 
Capitolium alatt való bólto 
zatok, a’ mellyekbe hányták 
az Isteneknek el - töredezett 
képeiknek darabjaikat, és az 
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Isteni tifzteletre tartozó el- 
avúltt dolgokat; mert a’ Po
gány Romaiak olly tifztelet- 
tel voltak a’ Vallás eránt, 
hogy ha valamelly ahoz tar
tozó dolognak többé hafznát 
nem vehették is , de azt vilá
gi hafzonra foha nem fordí
tották. A ’ Gell. 1. a. c. g. Mar
din. Rom. Vet.

F a v o r . Eggy Isten a’ ré
gi Pogányoknal, a’ fzeren- 
tsének, vagy a’ fzépfégnek, 
vagy az okofsagnak gyerme
ke. Apelles úgy festette ezt, 
hogy az hízelkedés előtte 
ment, a’ gazdagfág, kévéiy- 
fég, betsület, gyönyörüfég 
körültte állottak, az írígyfég 
pedig utánna fietett; fzár- 
nyas, és világtalan vólt; 
minthogy magát a’ fzerentse’ 
változáfa fzerént fzokta vál
toztatni , ’s nem tud a’ ma
ga baráti köztt jó kiilönbb- 
leget tenni. Gjrald. Synt. 
Deor.

F e b r is . A’ régi Pogányok 
nem tsak az emberi indula
tokat, hanem a’ betegiegeket is 
Isteneknek tartották. Virgi- 
lius fzerént, a’Febrisnek,vagy 
az hideg - lelésnek, a’ Pokol’ 
kapujánál vólt hellye, va
lamint a’ több betegségeknek 
is. A’ Febrisnek Romában 
a’ Palatinus hegyen, és a’ 
váróién kívül, két templomai 
voltak. Gruternél iliyen In- 
fcriptio vagyon. Febri. Divce. 
Febri Sanólce. Fabri Magnas. 
Camilla. Amata. Pro. Filio. 
Male AffeSto. Cie. de Nat. 
Deor. 1 3. & de leg. 1. 2.

F ebr ua . Eggy Innep a’ 
Pogány Romaiaknál, mellyen

a’ hólttaknak nyugodalmon 
ért áldoztak, ’s azoknak te
mető - hellyeiknél gyertyákat 
gyúlytogattak; nevét vette 
a’ Februo fzótől, melly an
nyit tefzen, mint tifztítom. 
Ez az innep tizen két napo
kon tartott Februarius hól- 
napban, az honnan nevét is 
vette. Feftus. Varro, de Vit. 
pop. Rom. 1. i.

* F e b r u a r iu s . Az efzten- 
dönek máfodik holnapja a’ 
Romaiaknál, mellynek neve 
vagyon Juno Februalától; a’ 
minthogy ennek is. napja 
.Tunónak is vólt fzentelve. 
Plútónak is vólt ez fzentelve, 
nem különbben a’ hólttaknak 
leikeiknek tifztúláfokért. Fe- 
flus. in Feb. Ovid. Fail. 1. a.

f  F e c i a l e s . Eggy Papi 
Tárfafág a’ Pogány Romai
aknál, mellyet Numa fun- 
d á lt: állott núfz fzeméllyek- 
ből, kik mind a’ leg-főbb 
famíliákból voltak. Ezek 
voltak a’ hadi dolgokban íté
lő - bírák, nem különbben a’ 
békefségre is Ők vigyáztak; 
neveztet.ettek a’ Fide, vagy 
Foedere faciendo, a’ miüt Var
ro mondja. Ha a’ Romaia
kat valamelly nép meg-(ér
tette, a’ Fecialifokat küldöt- 
ték-el, hogy elé gtételt kér
jenek : ha elég-tételt nem ad
tak nekik , az Isteneket hív
ták bizonyfágúl az ollyan 
nép ellen. De ha kívánfá- 
gok fzerént tselekedtek vé
lek ; vagy a’ régi fzövetíe- 
get meg újították , vagy újat 
kötöttek velek , mellvnek 
meg erősítésére eggy disznót 
fzoktak áldozni. Az a ’ ki 
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az illy dolgot a’ Fecialifok 
közzül végbe - vitte , Pater 
Patratusnak neveztettetett. 
Midőn Ancus Martius’ idejé
ben a’ Latinufok gyakran 
be-^tsapkodtak volna a’ Ro
maiaknak határaikba, a’Fe
cialifok el mentek, ’s azok
nak hadat izentek: eggy a’ 
Fecialifok közzül, kinek ke
zében eggy hajító dárda volt, 
kiáltott. ,, Halljátok - meg 
Jupiter és Juno, Quirinus, és 
ti Mennyei, Földi és Pokol
beli Istenek! titeket hívlak 
bizonyfágúl a* Latinufoknak 
igazfágtalanfágok ellen; és 
minthogy Ők a’ Romai népet 
meg-bántották, a’Romai Ta- 
nátsnak meg - eggyezéféből 
hadat izenek nekik. “ Ru
házatokban a’ Feciali foknak 
különös volt az, hogy feje
ken eggy gyapjú pofztót, a- 
zon pedig Perbena nevű fü
vet hordoztak. Liv. 1. x. Plut. 
in Num. Pomp. Dion. Halic. 
Feftus. Panvin. de Civ. Rom. 
c. 3s. Phil. Caroli. Ant. Rom. 
Alex. ab Alex. 1. 5. c. 3.

F e KI. Fekinek vak emberei. 
Eggy buzgó Tárfafág Japo- 
niában , mellynek tagjai 
mind vakok, mellynek fzer- 
zÖje eggy Japoniai Kakekigo 
nevű ember, a’ ki amaz hí
res párt-ütöFekinek nagy fe- 
gítöje volt. A’ Feki’ halála 
után, midőn az Ö követőji 
is el-pul’ztúltak, a’ Tsáfzar 
igyekezett Kakekigót a’ ma
ga réfzére hódítaui, úgy gon
dolkozván , hogy ő a’ maga 
törvényes Ura eránt fzinten 
olly hüféges fog lenni, mint 
a’ miilyen vólt a’ pártos Feki

eránt. De ö a’ Tsáízár’ aján 
láfát megvetette, a’ maga 
fzemeit ki-vájta, ’s a’ Tsá 
fzáinak adta ezen fzókkal: 
„ Uram ! hogy meg-mutas 
fám azt, melly igen meg 
illetett legyen engem’ a’ te 
ajánláfod, annak» ezt a’ vi
lágos jelét adom ; ímé az én 
fzemeim, mellyek téged’ utál
va néztek! “ Ennek a’ tör
ténetnek emlékezetére fze 
reztettetett 1150 ban a’ Feki 
Rende. Már az előtt vólt 
eggy illyen Tárfafág lapo
méiban, meilyet eggy Japo
niai Tsáfzárnak fija fzer- 
zett , annak emlékezetére, 
hogy ö eggy ízeretőjének 
halálát mind addig fíratta, 
míg meg-nem vakúlt. De 
annál nevezetefebb lett a’ 
Feki’ Társafága, és amazt el
felejtette. Ez a' Tárfafág 
hafonlóahoz,mellyetFrantzia 
Orfzágban Quinze Pingts 
Collegiumnak n e v e z n e k , 
meilyet Sz. Lajos Király Pa
risban fundált, azoknak az 
három fzáz nemeteknek , kik 
nek a’ Saracenufok fzemei- 
ket ki-vájták. Kaempf. Hifi. 
Jap.

F e l i c i t a s . Bóldogfág. A’ 
régi Pogányok a’ Bóldogíá- 
got is Istennek tartották. En 
nek Lucullus épített templo
mot. Máíikhoz Julius C se far 
is hozzá fogott, de a* meilyet 
Lepidus végezett el. A’ Gö
rögök az Hercules’ leányát 
Macariát tifztelték, ki épen 
az vólt, a’ ki a’ Romaiaknál 
a’ Felicitas. A’ régi pénze
ken gyakran elő-fordul en
nek képe; eggyik kezében 

Car·
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Cornucopidt , a* maiikban 
eggy békefséget jelentő pál- 
tzát tart. Horatius Faufii- 
támak nevezi. A’ pénzen 
levő íráfok, a’ mellyen az 
ö képe látfzik, ezek. Feli
citas temporum. Felicitas 
Augufti. Felicitas publica.

Dio. L. 44. Augufl. de Civ. 
Dei. c. is. Ripa. Iconol. Gy- 
rald. Synt. Deor. x. Horat,

* F e r . d’ Or. ( Cchevaliers 
du) kiket Ecujers du Fer d’ 
Argent is neveztek. Eggy 
Társalag volt Parisban, 
mellyet János Bourboni 
Hertzeg, 1414-ben, a’ Notre 
Dame , vagy Szűz Mária’ 
templomában állított-fel. A’ 
Hertzegnek indító oka, a’ 
mint maga meg-vallotta, en
nek a’ Tárfafagnak fel állí
tására, az vólt, hogy a’ ma
ga fzeretöjének kedvét keres- 
hefse. Ugyan · azon tzéljok- 
nak kellett lenni azoknak is, 
kik ezen Társaíagba állottak. 
De e’ mellett Istenes tzélja is 
vólt ezen Tárfafágnak. Ezek 
minden máí'odik efztendőben 
eggyí'zer által - mentek An
gliába, hogy ott valakivel a’ 
magok fzeretöjiknek betege
tekért meg vívjanak, ö t féle 
fegyvert vittek magokkal, ’s 
válafztani hagytak az An- 
glusnak , hogy a’ mellyik 
tettfzik, azzal hartzoljon: ki
ki a’ maga tzímerét a’ No
tre Dame templomában le
festette, az Ordo’ tzímerével, 
melly eggy patkó vólt, ’s a’ 
mellett eggy gyertyának kel
lett égni a’ viadalnak nap
jáig. Kötelefek vóltak min
dennap’ a’ Szűz Mária’ tifz-

tefségére eggy Mifét olvas
tatni ; a’ ki a’ viadalból 
gyözödelmefen jött- vifzfza, 
az köteles vólt örököfen eggy 
minden napi Miiére , és eggy 
fzüntelen égő viafz gyertyára 
fundatiót tenni , ’s magát 
fegyveresen, a’mint győzött, 
ki-festetni. Ha valaki a’ via
dalban el-efett, annak lei
kéért tizen két Mifét fzolgál- 
tattak, ’s azt meg - gyáfzol- 
ták. Ez a’ Társalág a’Szent 
Háromfág’ nevében állott, 
Patronufa pedig Sz. Mihály 
vólt. De vége le tt, midőn 
a’ Nagy Mester a’ Bourboni 
Hertzeg Angliában meg-győ- 
zettetett, és rabfágba efett, 
mellybentizen-kilentz efzten- 
deig vólt, épen haláláig.

Heliat. Hifi. des Ord. mon. 
T. 8. C. sj.

f. Feralia . Eggy Innep 
a* régi Romaiaknál, mellyet 
Februariusnak u  napján l’zen- 
teltek az Ö házi Isteneiknek 
tií'ztefségekre, és az ö meg- 
haltt barátjaiknak ’s jó aka- 
rójiknak lelkekért: Ovidius 
Martiusnak 17. napjára tefzi 
ezt az inncpet. Ezt Numa 
í'zerzette ; tizen - eggy napo
kon tartott, mellyeken nem 
vólt fzabad házafodni ; a’ 
több Isteneknek templomaik 
be-vóltak zárva, nekik ál
dozatokat nem tettek; mert 
azt hitték, hogy míg ez az 
innep tart, addig a’ lelkek 
Pokolban femmi kínt nem 
fzenyvednek, hanem a’ ma
gok temető - hellyeik körül 
keréngenek, és a’ nekik ke- 
fzíttettetett eledelből efznek, 
melly ott az áldozatnak eggy 
a réí'ze



rérze volt. IUyenkor tüzeket 
gyúlytogattak, azokba hol
mi »jándékokat hánytak. Azt 
írják, hogy midőn a’ Ro
maiak azt az innepet eggy- 
néhányízorel múlatták, min
den teme ő - hellyek lángban 
állottak, ’s a’ lelkek éjjel a’ 
magok meg-vetiettetéíekért 
panaízolkcdtak; de mihellyt 
ezt újra kezdették fzentelni, 
ezen tsuda jelenetek is meg- 
fzüntek.

M aerob. Satum. I. i. c. 13. 
Ovid. Fa ft, 1. 2. Fefius &  
Varro in Feralia,

♦ F brbntina. Eggylsten- 
Afzfzcr.y, a’ kiről egyebet 
nem lehet tudni , hanem hogy 
ötét a’ régi Latinufok tifztel- 
ték , ’s fzámára eggy üzen
tein berket tartónak,a’ me'.ly- 
ben a’ Latinufok gyakran 
közönféges gyűlést tartottak. 
Talám Etruriának Ferentum 
nevű várofától vette nevét. 
Liv. i . jó. Gyrald. Synt. 1.

♦FERETRius.Jupiter’neve, 
a ferendo, (a) mert midőn a’ 
Romaiak valamelly hadi ve
zért meg - győztek , annak 
fegyverét neki ajándékozták, 
vagy a feriendo hofie, (b) 
vagy a ferendo, (ej mint a* 
ki békességet hoz; vagy a 
feretro, (dj mert az ellenség
nek el vett fegyverét fere- 
trumon fzokták neki vinni. 
Leg-elöfzör Romulus épített 
neki eggy igen kitsiny tem
plomot a’ C.“ pitolium hegyén, 
midőn Acront a’ Ceninnen- 
fefeknek Királyokat tulajdon 
kezével m*g ölte: (e) meg-bö 
vitette azt Ancus Martius, (f) 
Midőn pedig a’ régifég miatt

iő'4 F er ,

igen el-romladozott: az Atti
cus’ kéréfére Auguftus Tsá- 
fzár újra meg-építtette. (?) 
Néntellyek azt hifzik, hogy 
az a’ templom volt az, a’ 
mellyet ma Ara  CWznek ne
veznek ; de bizonytalan; 
mert azt fém lehet tudni, 
mellyik réfzén állott a’ Capi
tolinus hegynek a’ Jupiter 
Feretrius’ temploma, (h)

(a) Dión. Hal. Ant. Rom. 
*.5. (b) Propert. 4. eleg. 11. 
P/ut. in Romul. 12. (c) Fefius. 
6 . (d) Scaliser ad Propert. 
1· c. (e) Dion. Hal. 1 c. ( f ) 
Liv. 1.93- (g) Corn. Hep. Att. 
(h) Nardin. 5. 16. Alex, Do
nati. Roma Vet. & rec. 1. t. 
c . 10.

f  F e r i  a . Különbb kü- 
lönbb-féle lnnepek a’ Roma
iaknál , mellyeken minden 
munkától meg - fzüntek : és 
noha más Innepeken fém dol-
{'óztak , de a’ Feriákaák. tu- 
ajdon végek a’ vólt, hogy 

azokon ne dolgozzanak. Tud
niillik , a’ Romaiaknak há
rom-féle napjaik voltak : Né- 
mellyek az Isteneknek vol
tak különöfen fzentelve, e 
zeket hívták Dies Fvfii. Vol
tak munkára rendeliettetelt 
napok : ezek vóltak a’ Dies 
Profifii, Vóltak ollyan na 
pok, mellyeken dolgoztak 
is , innepeltek is ; ezek ha- 
fonlók vóltak a’ mai fél in 
népekhez, és hívattattak Dies 
Incifi. A? Dies Fefii, ismét 
fok félék vóltak: í j a ’ mellye- 
ken áldoztak, a.) méllyé 
ken az Isteneknek epulas,v i· gy 
vendégféget tsináltak; 3 )
mellyeket.Xwafoj·, vrgy já'éko- 

kat

Fér.
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Icat tartottak. 4.) melly eken 
az Istenek’ tifztefségekre fem- 
mit nem tsináltak, hanem 
tsak hevertek ; és ezeket hív
ták tulajdonképen Fericennk. 
De hogy a’ több említett há
rom féle napokon is a’ mun
kától meg - fzűntek legyen, 
meg - tettfzik onnan, hogy 
azok is Dies Feriat iknak ne- 
veztettettek. Vóltak némelly 
dolgok, mellyeket ezeken a* 
napokon is fzabad volt vég- 
hez-vinni. (a)

A’ Feridk is fok félék vól
tak. Vóltak némellyek kö- 
zöcfégefek, mellyeket az e- 
gél'z nép fzentelt; vóltak má
tok különöfek, mellyeket tsak 
némelly famíliák fzenteltek.
p. o. Vóltak a’ Claudia, Ae
milia 's a’ t. famíliának Fe- 
riáji, mellyeket Claudiae. A e
miliae 's a' t. Feriaettek nevez
tek. Sót a’ különös fze- 
mélíyeknek is vóltak innep- 
jeík;mint fzüieiletéfekaeknap 
ja, vagya’ melly napon vala- 
meliy nevezetes dolog tör
tént rajtok. A’ közönféges 
Feriák ismét négy-fésék vól
tak : i.) melly ek efztendőn- 
ként valameily bizonyos nap
ra estek, azok vóltak Feriae 
Stativae, p. o. az Agonalia, 
mellyeta’ Janus’tifztefségére, 
( a’ mint Ovidius mondja) 
vagyFeftus fzerént, eggy A- 
on nevű Istennek Januarius- 
an fzentefek : a! Lupercalia, 

a’ Fan’ tifztefségére, midőn 
a’ Lupercus Papok a’ váro- 
fon mezítelen futkostak: a ) 
mellyek efztendőnként ugyan, 
de nem mindenkor azon eggy 
napon estek, hanem a’ mint

a’ Magistratus, vagy a’ Papok 
meg - határozták: mindazál- 
tal a’ Calendariumban fel
váltak jegyezve: ezek voltak 
a’ Ferias Conceptivae, quia con
cipiebantur quotannis a Ma· 
gifiratu vel Sacerdotibus, p. o. 
a Ferias Latinas. Feriae Se- 
mentince, a’ midőn az Istene
ket kérték, hogy a’ vetéfe- 
ket áldja-meg; a’ Paganalia, 
mellyen Ceresnek könyörög
tek a’ termésnek meg mara
dásért; a’ Compitalia, mellyet 
Servius Tullius fzerzett, hogy 
az utakat és kerefzt utakat 
az Istenek tegyék bátorfágo- 
fokká, melly végre a’ Dii La- 
restknek könyörgöttek. 3 ) 
Vóltak Ferias imperativae 
vagy Indiäivas. minthogy e· 
zeket a’ Copful, vagy a’ Prae
tor parantsolta, valameily ne
vezetes történetre nézve; 
némellyek ezeket a’ Conce- 
ptivákhoz fzámláljak. 4 ) Vol
tak Nundinae, vagy Nundina
les , mellyeket a’ Romai pa- 
raíztoknak és falufiaknak 
kedvekért fzerzettek, hogy 
ezeken a’ váíárban jófzágo- 
kát el - adhatnák, ’s v á d o l
hatnának. De némellyek e- 
zeket mint Trebatius és Mo- 
deíius, nem fzámlálják az 
innepekhez, vagy P'eriákhoz. 
Nundindknak azért hívták, 
mert mindenkor a’ kiientze 
dik napon estek. Mineke- 
lötte a’ Romaiak Calendari- 
ummal éltek vólna, a’ Cu 
riók hírdették-ki minden hol
napban az Innepeket, iliyen 
formán: Lavatio Deum ma
tris eft hodie. Jovis epulum 
cras eft. 's a’ ξ.
3 A’
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A’ Görögöknek is fok-féle 
Innepeik voltak, ’s az Inne- 
peket fok-féle okokért ráér
zették. p. ο. i.) Ha az Iste
nek eránt valamelly jó-téte- 
ményért háládatolbk akar
tak lenni. 2.) Ha az Istenek
től valamelly jótéteményt 
akartak meg - nyerni, vagy 
valamelly vefzedelmet akar
tak el fordítani. 3·) Az ö ba
rátaiknak, hazájokért meg- 
halttaknak, ’t a ’ í. emlékeze
tekre. 4.) Hogy az innep na
pokon meg-pilienjenek,és ma
gokat múlalsák. Éleinten ke
vés, fut femmi Innepek nem 
volt a’ Görögöknek, hanem 
tsak az sratáfi és fziireti, 
midőn a’ földnek gyütnőltsé- 
böl vendégícget tsináltak, 
mellyet úgy tartottak, mint 
az Isteneknek fzámokra való 
áldozatot. Idővel az Iste
neknek fzámokkal, ’s a’ mér
tékletes életnek meg változa
téval, ez Innepek is meg- 
fzaporod'ak. a’ játékok, rnú- 
lai lúgok, és más fzokátofc, a’ 
nemzetfég’ erkélyének meg- 
vefztege élére fel - állottak. 
Atheneben kétfzer több Is
tenek vóltak, mint más vá
ratokban ; és így Innepek is, 
mellyeket minden ki-gondol- 
ható pompával fzenteltek. 
Illyenkor a’ tömények meg- 
fzün'ek, a’ munka hellyett 
hivalkodtak, ’s az időt min
den-féle múlatfággal töltöt
ték. (b)

A’ Zfidóknái Mófcs előtt 
femmi közönféges Innepaek 
nem látjuk nyomát, hsrfem 
Bxindenik família áldozott és 
imxepelt, mikor jónak látta.

így p. 0. Abrahám nagy In- 
nepet tartott, mikor Isák a’ 
tsetstől el-válafztattatott, az 
az , nagy vendégréget tsinált, 
és áldozott; mert a’ Zíidók 
az Innepeken e’ kettőt ízofc- 
ták tselekedni. (c) A’ Zíidók- 
nak három fő Innepeik vol
tak , mellyeket a’ Törvény 
parantsolt. Ügymint, a’ Fa
lcba , a’ Piinköst, és a’ Le
veles Innep. Sok-féle tsudá- 
kat jegyeznek meg a’ Zfidók 
az ö régi Innepeiknek mind 
fzereztettetéfekre, mind meg- 
fzenteltettetéfekre nézve. (;) 
Senki az ö határaikat Innep 
napon nem őrizte; még is 
íénki az ő ellsfcfégek küzzül 
nem háborgatta Őket. 1.) Az 
áldozatnak fzaga a’ terhes 
alzfzoDynak idétlen lizülést 
nem okozott. 3.) Senki Jeru- 
falemben meg nem botlott. 
4.) Senki fém panafzolkodctt 
a’ felől, hogy Jerufalemben 
vagy ágyat, vagy j.) tüzet, 
mellyel a’ maga bárányát 
meg· (ütötte, .vagy 6.) fzál- 
Jást nem talált volna, (d)

A’ légi Kerefztyének azo
kon az Innepeken kívül, 
mellyeket a’ Chriítus’ emlé
kezetére fzentelt, p. o. Ka- 
rátson, Húsvét , Pünköst, 
más Innepeket is tar;ott, az 
Apollótoknak és Martyrok- 
nak emlekezetekre , meílyek- 
nek eredeteket a’ Tudótok 
a’ II. Századra vifzik. Ezek
nek nevek volt JSatalitia, 
vagy a’ Marty toknak ízület- 
teiéfeknek napja; merta’ Mar
ty romi halál által fzülettet- 
tek rainteggy újonnan a’ 
mennyei koionára, Ezek az
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Innepléfek estek a’ M arty- 
rokn :k temető - hellyeiknél 
azoknak emlékezetekre épít- 
tettetett templomokban. Min- 
denik Ekkléfiának különös 
Calendariuma vélt, mellyben 
a’ Martyroknak tselekede- 
teik és fzenyvedéfeík igazán 
fel vóltak írva , mellyeket 
mindenik Martyrnak innepén 
a’ templomban el olvastak. 
Ugyan akkor meg dítsérték 
a’ Martyrokat. Az illyen 
Innep előtt való estvéket,vagy 
Fámákat,énekléfsel és imád- 
kozáfsat töltötték, mellyet 
nap’ fel * keltekor végeztek- 
el. (e)

A’ régi Kerefztyének az 
Istennek valamelly különös 
kegyeimének emlékezetére is 
fzoktak Innepet fzentelni. 
így az Alexandriai Ekklélia, 
Júliusnak sí napjánháláadó 
Innepet fzentelt azért, hogy 
Julianus Tsáízár alatt, eggy 
rettenetes föld indulásnak ve- 
ízedelméből meg fzabadítot- 
ta Isten a’ Várost. A’ Tsá- 
Izárok gyözödelmeknek em
lékezetére is fzoktak Innepet 
fzentelni: de ez az Innep tsak 
addig tartott, míg a’ Tsáfzár 
élt. (p  L. A’ Zsidóknak, a’ 
Rerelztyéneknek, Pogányok- 
nak,Mahummedanufoknakin- 
népeiket, a’ különös articu- 
lufok alatt.

(a) Virg. Georg. 1. i. v. 
sós. Cb) ylrifi. Eth. ad Ni- 
com. 1. 8. c. 9. (c) i Mos. 

8. (d) 2 Mos. 23: 17.
16 Jurieu. Hi ft, 
P. 2. c. 9. (e) 

F,. 1. 20· c. 7. 
Felt. Chr. c. 4.

L

sí:
S Mos. 16: 
des Dogm.
Bingh. O. 
llojpin, de

Cave. Prim, Chrift. P. 1. c. 7. 
(f) Sozom. 1. 6. c. e.

* Fe r i.*. Így fzámlálják 
a’ Kerefztyének, nevezeteden 
a’ Romai Ekklélia, az hétnek 
napjait. Ezt a' fzokást né- 
mellyek Sylvefter Pápának 
tulajdonítják: de bizonyos az, 
hogy már Tertullianus, fze- 
redat és pénteket, Feria quar
ta & Sextának nevezi. Tud
ni-való dolog, hogy a’Kerefz- 
tyéneknél a’ leg elfő Innep 
Húsvét vélt. Valamint a* 
Zsidók régen, úgy a’ Kerefz
tyének is az Húsvétet’ hét na
pokig tartották. A’ Vafár- 
napot, mellyre Húsvét* ellő 
napja efett, Ür’ napjának ne
vezték ; az azt követő napok 
vóltak Feria fecunda, tertia, 
V a’ t. egéfz fzombatig. Mi
dőn ismét a’ vafárnap elő
került , mellyet a’ Chriftus’ 
fel-támadáfának emlékezeté
re fzenteltek; a’ Vafárnapot 
követő napokat ismét Feria 

fecunda , tertia, kr a’ t. ne
veztek. Ide járult az is, 
hogy a’ Kerefztyének nem 
akarták a’ napokat úgy fzám- 
lálni mint a’ Zsidók. Ezek 
a’ Szombatot tartották az 
hétnek elfő napjának, az az- 
útan való napokat nevezték 
Secunda Sabbathi , tertia 
Sabbat ki. ’j a’ t. A’ Pogány ok* 
fzokáfok fzerént fém akarták 
a’ Kerefztyének a’ napokat 
nevezni; a’ Pogányok a’ Pla
nétákról nevezték a* napo
kat; a’ Kerefztyének inkább 
akarták azokat Feriáknak 
nevezni. Ide járul az is, 
hogy a* Kerefztyén Vallás
nak valóíága fzerént, nem 
4 fsuk-
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fzükfég az Istennek különös 
napokat ízentelni, hanem a* 
Kerefztyén ember egéfz éle
tét Isten’ ditsöfégére tartozik 
fel-áldozni, a’mint Origenes 
és Hieronymus fzóllanak: 
azért is az hétnek mindenik 
napját Feriáknak nevezték 
a’Kerefztyének, az az, Isteni 
ízo'gálatra rendeltt napok
nak. Ez indította Sylvefter 
P ápát, hogy ezt a’ fzokást 
törvénynyel : meg - erősítse. 
De ezen nevezettel leg-in- 
kábh tsak a’ Papok éltek: 
a’ küVfő Kerefztyén írók pé- 
dig. minden Európaiaknál, a’ 
Pogány neveket tartottak
i g .

Hui. Gell. 1. i. c. ifi. Varro. 
1. j. de lingva Lat. Ovid. Fali. 
1. 5 Servius in Aen. 8· Plu
tarch. in Romul. Caefare. Co. 
r’o’ano. &c. Pl in 1. 38. c. ült. 
Spond. in Epit. Baron, a. SS.

f  F kri b̂ la tisje . Tar
quinius Superbus rendelte ezt 
az Innepet. Mert mineku- 
tánna ö a’ Thufciaiakat meg
győzte, a’ Latinuíbkkal fzó- 
vetféget kötött; Jupiter Latia- 
lisnak eggy templomot épí
tett , meJIyben mind a’ La
tit uíok, mind a’ Romaiak a’ 
inagok közönféges tsendes- 
fégek ért áldozhatnának. Ezen 
templomnak hellyéül az Al
banus hegyét válafztották, 
(ivellyet ma Monte Cavalló- 
n*k hívnak) a’ régi Latium- 
ban Aba Várolá mellett; 
min hogy ez a’ két réfz 
köztt közép volt ; minden 
efztendőben itt áldoztak, a’ 
Latinuíbk és Romaiak, ’s 
az eggymás közit való ba-

rátfágotmeg-erőfítették. Ezen 
a’ napon eggy fejér ökröt ál
doztak , azt a’ két fél köztt 
két réfzre ofztották; minde
nik réfz ételt , bort, gyü- 
mőltsöt vitt, ’s vendéges
kedtek. Előfzör tsak eggy 
nap’ tartott ez az Innep; de 
minekutánna a’ Királyokat 
Romából kiűzték, két, há
rom , négy, végre tíz napo
kig is tartott. Dión. Hal.\. 4. 
Liv. Macr. Satur.

F e r o n ia . Az erdőknek és 
gyümoltsös kerteknek Isten- 
Afzfzonyok. Nevét vette Fe
ronia váróiétól , melly a* 
Soracte hegy alatt vólt: eb
ben a’ városban vólt neki 
eggy temploma, a’ mellett 
pedig eggy erdő, melly mint
hogy neki vólt fzentelve, Lu
cus Feronicentk neveztette
tek. Strabo azt írja, hogy 
a’ kik Feroniának áldoztak, 
azok az eleven - fzénen min
den félelem nélkül járhattak. 
Feronia vólt a’ fzabadfágot 
nyertt rab fzolgáknak is Pa- 
tronájok, ’s az Ő templomá
ban nyerték a’ fzabadlag’ je
lét a’ füveget.

Virg. Aen. 1. 8. Dión. Hal. 
1. a & 3. Struv. Ant. Rom,

F e r r e o l u s . Eggy Innep 
a’ Romai Ekkléfiában, Sep- 
tembernek ig. napján. Sz. 
Ferreolus, kit Forgetntk,v&gy 
Forgcaun&k is neveznek, 
Frantzia Orfzágnak Vienne 
Váralaban Martyr vólt. Mi
nekutánna a’ Pogány Tilzt- 
tartó meg - tudta, hogy ö 
Kerefztyén legyen, lántzon 
tömlötzbe vettette ötét: deö 
a’ tömlötzböl tsudálatolán

ki
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ki - fzabadúlt, ’s mikor a* 
Rhodanus vizén akarna ál- 
tal-úfzni, a’ katonák, kiket 
a’ Tífzttartó utánna küldött, 
el-fogták, ’s a’ víz’ partján 
fejét el vágták. Ez elett Dio
cletianus és Maxiuiinianus 
Tsáfzárok alatt. Az Ő te
mető - hellyénél eggy tem
plomot építettek a‘ Kerefztyé- 
nek , testét pedig Vienhe 
Varofába vitték eggy tem
plomba , melly az ő nevéről 
nevezi ettetik. Greg. Túr. de 
glor. Mart. 1. 84, c. i.

* F e sso nia  d ív a . Eggy 
Isten - Afzfzony a’ régi Po
gány oknál, kit akkor hívtak 
fegítfégül, mikor valamelly 
nagy munkában igen el-fá
radtak. Pojnej Panth.

F e s t u m  Co r p o r is  Ch r i 
s t i . L. Ür’ Napja.

F e t i c h e k . Istenek a’ Gvi- 
neai Szeretfeneknek. Ezek 
közzül mindenik különös 
Istent tifztel, a ’ mint Őket 
a’ Mafoukok vagy Papok 
meg tanítják: ők minden fze- 
rentféjeket a’ Feticheknek tu
lajdonítják , kiknek pálma 
bort áldoznak: némelJy ma
darakat és halakat is Fe
ticheknek tartanak ők, (Őt 
a’ fák közzül is válafz- 
tanak Feticheket: az illyen 
fák mellett; fzoktak Ők áldoz
ni , ’s az ollyan hegyeket, a’ 
mellyekre a’ mennykö le· 
ízokott ütni, az Isteneknek 
lakó hellyeknek tartják : né- 
melly köveket is a’ Fetichek 
közzé fzámlálnak: a’ Fetiche
ket , mint házi Isteneket, az 
ajtók mellé állítják. Ezen 
nagy Feticheken kívül vagy-

nak apróbb Fetichek is, kik
nek apró báb képeiket ma-
f oknál hordozzák, mellye- 

et a’ Papoktól fzoktak ven
ni ; ezeknek könyörögnek 
éjjel nappal. Ezek a’ Gvi- 
neaiak minden fzombaton 
estve valamelly Fetichnek 
fzentfájához gyűlnek, melly 
alatt eggy ágakkal meg-ra- 
kott afztal, azon pedig pál
ma bor, riskáfa, bortó va
gyon. Egéfz nap itt muíi- 
cálnak és tántzolnak. A’ 
Pap az óltárnál áldozik: eggy 
tsomó fzalmát eggy edény
ben , mellyben valamelly 
nedvefség és eggy kígyó 
vagyon, meg-áztat, ’s azzal 
a’ népet meg-lotsolja, nagy 
kiáltátók és kéz tapsoláfok 
köztt. A’ Fetiche fája , Ora
culum, mellytől minden na
gyobb dolgokban tanátsot 
kérdenek. Tudniillik hamuból 
eggy pyramist tsinálnak a’ 
fa mellett, a’ fának eggy 
ágát abba fzárják, vízzel meg
hintik : akkor a’ Fetiche eggy 
fekete kutya’ fzája által fe
lel· Eggykor eggy buzgó 
Mifsionarius minden F etiche- 
ket öi’zve - tört ezen Orfzág- 
ban, ’s azoknak hellyekbe 
a’ Crucifixust állította, ’s a’ 
tudatlan lakotoknak azt 
mondta, hojjjy a’ ki a’ Cru- 
cifixushoz közelít, és előtte 
lenem térdel, az azonnal 
meg h a l: roellyet midőn hal
lottak, mindnyájan nagy ré- 
müléfsel és ordítáfsal haza 
fzaladtak. Ovingtons Travels 
to Surat. Pur chat.

Feuillansok. Eggy ága 
a’ Ciliercnák* Szerzetekne*; 
S Joan-

1Ő9
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Joannes de la Barriere, ki az 
híres Turennei házból való 
és Feuillanß Abbás vólt, 
1565-ben kezdette a’ maga 
klastromátjobb rendbe venni: 
midőn pedig igen fzoros re
gulákat adott volna a' Ba
rátoknak , azok mind oda 
akarták ai klaítromot hagy
ni. De az Ő fzentfégének 
híre elterjedvén, igen tokán 
gyűltek Ő hozzá; kik az Ő 
regulájit örömmel be vették, 
’s a’ Cifterciták’ buzgófágo* 
kát felül - haladták. Hajadon 
fővel, mezítelen lábbal jár
tak ; ruhájokban fzáraz deíz- 
káa feküdtek, a’ főidről ettek, 
némellyek hóltt ember’ ko
ponyájából ittak : eledelek 
vólt zőldfégből kéfzültt leves, 
fekete kenyér. Illyen vólt 
a’ de la Barriere’, és az Ö tár
tainak életek. V. Sixtus P. 
meg-eröfítette Őket 15 8 6-ban, 
’s meg engedte , hogy Bará
toknak és Apátzáknak való 
klaliromokat építsenek ; u- 
gyan az említett Pápa enge
dett ezek közzűl némellyek- 
nek hellyet Romában. III. 
Henrich Király építtetett ne
kik eggy kiáll romot Paris
ban, a’ Szent Honorius’ útfzá- 
jában. Némellyek ezek köz
zűl a’ Ligával tartottak IV. 
Henrich Király ellen. Joan
nes de la Barriere meg halt 
Romában, a’ maga Szerzeté
nek klaftromában, 1600-ban. 
Az Ő halála után az ö tanít
ványai igen el-fzaporodtak 
Bordeauxban, Lionban,Sois- 
fonban, Rouenben, és Fran- 
tzia Orfzágnak más Váro- 
íáiban. Oiaíz Őriz a·, ban is

170

vágynak derék klaftromaik, 
hol őket Bernhardinufoknak 
hívják; ruhájok fejér, Sca- 

ulare nélkül. Származtak 
özzülök eggynéhány Car- 

dinalifok és rraslatufok. A’ 
Feuillanfok kéízíük Romá
ban az Agnus D «it, mellyet 
a’ Pápa meg-fzentel. Hiß. 
des Ord. Rel. T. 5. c. 38.

FEUILLANTINNáK. Apá- 
tzák, kiknek ízerzÖjÖk a' fenn 
nevezett de la Barriere. Mert 
minekutánna ö 1586-ban V. 
Sixtus Pápától engedelmet 
nyert, hogy a’ Feuillanfok’ 
Congregatiojokban mind a’ 
Barátoknak, mind az Apá
tzáknak fzámokra klaftromo- 
kat építhefsen; ezen enge- 
delem mellett az Apátzak- 
nak eggy klaílromot épített 
Montesquiouban. Ennek a’ 
klaílromnakApátzáji,az ö pél
dás életekkel mindenek előtt 
közönféges kedvefséget nyer
tek. Montesquiout az helly- 
nek ízorofsága miatt oda 
hagyták 1599 ben, ’sToulo- 
fában telepedtek - meg : de 
arra fok bajjal mehettek: 
merta’Montesquioui lakofok 
illy Szent Szüzektől nem akar
ván meg válni, fegyverrel 
akarták az ő el-menetelekct 
meg-akadályoztatni. Paris
ban 162a ben nyertek hellyet 
magoknak. A’ magok Szer
zetekben Barátoknak regulá- 
jikat követik, a’ kiktől füg
genek is, VIII. Clemensnek 
1606-ban ki-adattatott Bullá
ja fzerént. Öltözetek is ha- 
fönló a’ Szerzetbeli Baráto
kéhoz. Hiß. des Ord. Rel. 
T. 5. c. 29.

f. Fi-
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f.  F i d e s . Azhitnek és hű- 
fégnek Isten- Afzfzonya a’ 
Romaiaknál. Attilius Cala
tinus épített a’ fzámára eggy 
templomot a’ Capitolium he
gyén, mellyben az ö képe 
fejér ruhában állott.; vala
mint a’ Papjai is fejér ru
hákban jártak. Véres áldo
zattal áldoztak neki; de az 
áldozatban lemmi vafsal 
nem kellett élűi, az áldozat
ra való állatot agyon ütni, 
lem annak vérét ki - ontani 
nem vélt fzabad : a’ Papok
nak is be takarva kellett ke
zeket tartani, annak jeléül, 
hogy az embernek a’ maga 
dolgait titokban kell tarta
ni. A’ leg nagyobb csküvé- 
feket a’ Fides' nevében telték. 
Horatius fejér ruhában írja- 
leotet, kit a’ fzerentse kifér, 
és ki az igazíágnak testvére. 
Sok régi pénzeken lehet a’ 
Fides' népét fzemléini: né- 
mellyikcn eggyik kezében 
eggy gyümöltsös kofarat, a’ 
maiikban gabona kalálzokat 
tart : némellyiken gerlitze 
vagyon kezében. De leg- 
közonfégesebb jele két öízve- 
fogódzott kéz : az Injcriptíok 
ezek: Fides Augujti. Fides 
Exercitus. Fides militum. &c. 
Juv. Sat. i. Hor. 1. i. od· »4. 
95. Laur. Var. Sacr. gentil. 
Cicero. 1. a. & 3. de Nat. 
Deor. & De oflic. 1. 3.

-J-Fi d i u s . Deus Fidius, eggy 
Isten a’ régi Romaiaknál és 
Sabinuíoknál, kit Ők ügy tar
tottak, mint az Ő közttök va
ló barátságnak óltalmazóját. 
A’ temploma Romában a’ 
Quirinus hegyen vólt, melly

ben neki Junius holnapban 
efztendönként innepet í'zen- 
teltek. Ma is lehet látni Ro
mában e g g y  márványt, 
mellyen eggy ég alatt három 
képek állanak. Jobb felól áll 
az Honor, eggy közép - fzerul 
embernek formájában, bal 
felöl pedig &' Veritas vagyon, 
eggy izüz’ képében, koízorú- 
vai, ki az Honor' kezét fog
ja : a’ kettő köztt áll az Amor, 
mint eggy kis gyermek : az 
lnfcriptio a’ kövön ez : Si
mulacrum Fidii. Ennek az 
Istennek más neve vólt San- 
őlus,vagy Sancus, a’ Görö
göknél Sangus. Semipater. 
Se m op ater .  Semofangus. 
Vágynak ollyan Infcriptiók is, 
mellyeken ezen ízók talál
ta tta lak . Semoni Sanco Deo 
Fidio Sacrum. Juflimis Mar
tyr ezen Simon Mágust ér
tette. Ovid. Falt. 1. 6. Varro 
1. 4. Dion. Hal. 1. a. Struv. Ant. 
Rom.

* F i e s o l e , vagy F e s o l i . 
Barátok, kiket Sz. Hierony
mus’ kólduló tár fainak is ne
veznek , és Mont Granelloi 
Grófnak Károly nevű íijától 
fundáltattattak, ki 1386-ban 
a’ Felöli hegyek köztt ma
gános életet élt; kinek tárfa- 
lágához fokán adván mago
kat , azokkal eggyütt az Au- 
guíiinus’ regulájit kezdette kö
vetni , meilyet meg-erŐsítet- 
tek VII. Innocentius, XII. 
Gregorius, és IV. Eugenius 
Pápák. Spondan. Alirasus. hifi. 
rel. 1. i. c. s.».

F i l e p - Jakab’Napja. Élik 
Májusnak i. n. Filep Appftol 
Gaülaeának Bethsajda varo 

iából
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fából való, ’s hihető hogy ha- 
láfz volt; minthogy az oda 
valók nagy réfzént haláfzok 
vőltak. ő  vólt a’ kit a’ Chri- 
ftus maga Tanítványának hí
vott Péter után: Ötét kérdet
te-meg a’ Christus, midőn 
látná, hogy fok nép gyűl 
hozzá, hogy hol vegyenek 
kenyeret? Ö hozzá mentek a’ 
Pogány Profelytufok, kik a’ 
Christust akarták látni: ö 
kérte a’ Christust, hogy mu- 
tafsa-meg nekik az Atyát, (a) 
Ennek az Apostolnak Tors 
fzerént Felső Alia jutott, hol 
δ fokát fáradozott az Evan- 
gyéliom’terjefztéfében, és a’ 
maga predikálláfa és tsuda- 
tételei által fokakat meg-té- 
rített. Épen életének vége 
felé ment δ amaz igen bál
ványozó városba Hierapo- 
lisba, hol eggy rettenetes 
nagy Sárkányt imádtak. El
lep a’ maga i midi ágával 
meg ölte a’ Sárkányt, ’a an
nak imádójinak fzemckre 
hányta vastag babonafágo 
kát. De a’ Magistratus ez
ért Fiiepre meg haragudván, 
ötét fogfágba vettette, ke
gyetlenül meg - verette, ’s 
meg-Ölette. Némellyek azt 
mondják, hogy fejét vették; 
máíok azt, hegy fel-akafz- 
tották. Közönlegefen a’ fe- 
lefégesAposíolok közzé fzám- 
láiják ötét, ’s három leányo
kat tulajdonítanak neki, kik 
mind az hárman, kelteje Hie- 
rapofisban, eggy pedig K- 
phel'usban haliak meg. Sem
mi Iráíá nem maradt ifeki. 
A’ melly Kvangyéliom az ö 
neve alatt vagyon , act a’

Gnofticufok költötték, magok 
tudományoknak erősítésé
re· (b)

Sz. J a k a b . Ötét az írás 
a’ Christut atyjaíijának mond
ja , *s közönfégefcn Kilseb- 
nek neveztethetik ; Jofephus 
pedig, a’ kínéi a’ Zfidó Ge
nealógiában. jártafabb ember 
foha nem volt, nyilván a’ 
Christus’ ötsének nevezi ötét: 
az honnan a' régi Atyák azt 
tartották, hogy ö a’ Szűz 
Mária’ férjének Jofefnek a’ 
maga elsőbb máíik felefégé- 
től való gyermeke vólt. Kis- 
febbnek nevezték Őtet, hogy 
a’ máfik Jakabtól meg-kíi- 
lönbböztefsék; melly nevét 
azért vette, mert a’ máfik 
Jakabnál vagy testére , vagy 
idejére nézve kifsebb vólt. 
Kegyefségéért/«/7«jnak, igaz
nak neveztettetett ö , melly 
név alatt esmeretes ma is az 
egéfz világon, (c)

Hieronj'mus a’ Nazaraeu- 
íbknak Zlidó Evangyállomok
ból bcfzéili, Jiogv Sz. Jakab 
meg esküdött minekiráana 
az Úr’ Vatsorájának izerez- 
tettetéfekor a’ Sz. Pohárból 
ivott, hogy ö addig femmit 
fém efzik, míg a’ fel-tárna 
dott Christust meg nem lát
ja. A’ Christus fel támadása 
után megjelent neki, ’s így 
fzóllott: Hozz kenyeret és 
eggy aíztalt: akkor a’ Chri- 
ftus vette a’ kenyeret, azt 
meg-áldotta, meg-törte, és 
Jakabnak adta mondván: 
Atyámíija! edd-meg a’ te ke
nyeredet: mert az embernek 
fija az alvók közzül fel fer- 
keut. (d)
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Sz. Jakab a’ Christusnak 
mennybe menetele után Je- 
rufalemi Püspökké lett. ö  
hozzá ment Szent Pál, a’ 
maga meg - téréfe után. (e) 
Sz. Páter neki adta tudtára 
a’ maga tömlötzböl lett tsu- 
dálatos meg - fzabadúláfát.
( f) Ó volt a’ Jerufalemi A- 
postoli Gyű'iesben az elöl· 
ülő, a’ mellyben a’ Zíidó Ce
remóniákról volt a’ kérdés.
(g) Terméfzete fzelíd és alá- 
za’os volt : réí’zegítö italt 
íoha nem ivo tt: mindennapi 
gyönyörüfégét az imádko
zásban találta: és a’ fok tér
delés miatt térde’ bőre egé- 
fzen meg keményedett, (h)

Midőn Sz. Pál a’ Romai 
Tsáízárra apellálván , a* Zfi- 
dók kezekből ki-menekedett, 
azok Sz. Jakabon kívánták 
bofzfzújokat tölteni: azért is 
a’ Törvénynek meg-rontáfá- 
val és Isteni káromláfsal vá
dolták ötét. Az lrást-tudók 
és Phariíaeufok, hízelkedé- 
íék által akarták ötét meg
nyerni ’s arra venni, hogy 
Húsvét’ Innepén venné-ki a’ 
népből a’ Christus felől va
ló jó gondolatot. Azért is 
hogy az ő fzavát mindenek 
lobban meg - hallhatnák: a’ 
templomnak felső rélzére ál
lították ötét; Akkor ezt a’ 
kérdést tették elébe: „ Te 
„ Igaz ! mond-meg nekünk , 
„ mithiddjünk a’ meg-fefzít- 
„ tettetett Christus felől?-4 
Ö pedig hangos fzóval ezt 

felelte: „ A’ mennyei Felíég- 
„ nek jobbján ül ö a’ mag&s- 
„ iagban, az honnan ismét 
„ el-jö az égnek felhöjiben.“

r iL.
Ezen fzőkat hallván, harag
gal el-teltek, és az hellyröl, 
a’ mellyen állott, alá tafzl- 
tották ; és noha nagyon öfz- 
ve - törődött , mindazáltal 
térdre állott , és a* maga 
gyilkofaiért könyörgött, kik 
őtet kövekkel mind addig 
hajigálták, míg a’ fokafág 
közzül valaki eggy kalapáts- 
tsal a’ fejét be törte, ( i )  Va
gyon egey Levele a’ meg
térít Zíidokhoz.

(a.) Jan. 4: 44·— ν· 43·—6: j. 
—-ia: ai. — 14: 8- 9- IO. (b> 
Eus. 1. 3. c. 30. (c) Jós. 1. 30. 
c. 8- (d) Hier, de Ser. Eccl. 
(e) Gál. a. ( f )  Tsel. is. (g) 
Tsel. 1$. (ĥ ) Eus. 1. a. c. 33. 
( i ) Jós. Ant. 1. ao. c. 4. Eus. 
1. a. c. 3.

F i l l e s  D i e u . Apátzák 
Frantzia Orfzágbsn. Vala
mint régen az Ho/pitalekat, 
Hotels D ieu , az az, Isten’ Há
zainak, úgy a’benne lakókat 
Enfans D ieu  , vagy Filles 
Dieu , az az , Isten’ Fijainak 
vagy leányainak hívták. Sok 
klaítromok vágynak ezen 
néven. Sz. Lajos ép! tett 
eggyet 1333-ben Parisban, 
mellyben két fzáz Apá zák 
laktak, kik az oda való Püs
pöktől függőitek: de midőn 
közzülök a’ peftis fokakat 
el-hordott, ’s az életnek mód
ja is igen el drágödott, az Ő 
fzámok hatvanra határozó
dott, noha elébbeni jövedel
mek meg-marudott Midőn 
a’ Frantzok félnének, hogy 
az Anghilok , kik Fr ntzia 
Orfzágba be ütöttek , ezek
nek klaíiromokat el >>e pusz
títsák; más heilyre Izálií ot, 

ták
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ták Őket által. De midőn 
ízámok naponként kifscbbed- 
ne; úgy hogy végre tsak 
négyen maradnának, az Ö 
klaftromok a’ Fontevraudi 
Apátzáknak adattatott 1483- 
ban, kik azt mind e’ mai 
napig bírják, a’ Fitles Dieu 
név alatt. Rouenben is va-
fyon eggy Fittes Dieu nevű 

la fi rom , melly Sz. Lajostól, 
és az ő anyjától Elancától 
fok jót vett: ezek a’ Szüzek 
mindenkor az Auguftinus’ re- 
gulájit követték. így hívják 
az Orleansi Hofpitalénak 
Apátzájit is. Ezek íemmi 
böjtre, fém femmi különös 
cffjciumra nem kötelefek, 
minthogy a’ betegekről való 
gondvifelés nagy tereh raj
tok: a’ kik közzűlök olvasni 
tudnak , eggy héten eggyfzer 
a’ pcenitentialis Zsoltárokat 
olvafsák: a’ templomban és 
az ebédlő házban hallgatnak. 
Hifi. des Ord. Rét. T. a. c. 43.

+. F l a g e l l a n t e s . Eggy 
Secta a’ XIII. Században, 
znellynek tárfai magokat kor- 
bátsolták. Eggy Rajnerius 
nevű Remete vólt is60-ban 
Perugiában Olafz Orfzágban, 
a’ ki elöfzör példát mutatott, 
a’ kit ofztán fokán követtek; 
várótokról várótokra jártak, 
magokat verték, vérezték; 
a’ Papok voltak vezéreik, 
kik előttök záfzlókat, cru- 
cifixufokat hordoztak: tíz e- 
zernél többre fzaporodtak, 
főt a’ Görögök köztt is fo
kán találkoztak. 1349-ben 
ismét fel támadtak ezek Ma
gyar Orfzágban, az honnan 
rövid időn el-terjedtek. Len

gyel , Német, Olafz, Fran- 
tzia, Anglia, ’s más Ori'zá- 
gokba. Ezek az emberek azt 
befzéllték, hogy az Angyal 
Jerufalemben a’ Sz. Péter 
Apoftol’ óltárára eggy leve
let vitt , mellyben a’ vólt 
írva, melly igen haragudjon 
a’ Chriftus a’ Kerefztyénekre 
az ö gonofzfágokért: de mint
hogy Szűz Mária imádko
zott ö érettek, a’ Chriftus 
azt felelte, a’ ki 34. napokon 
úgy korbátsolja magát, mint 
ezek a’ Flageílantok, annak 
bűne meg - botsáttattatik. 
Közzűlök lénkinek nem fza- 
bad vólt kóldúlrti , hanem 
harmintz - négy napra való 
eleféget kellett kéfziteni ; de 
ha valaki nekik alamisnát 
adott, azt el vehették. Mint
hogy pedig ezeknek tsele- 
kedctek az Isten’ Befzédén 
nem fundálódott, azonban 
fok rendeletlenfégek is estek 
közttök; ezeknek fokán el 
lenekbe tették magokat. 
Mikor leg elöfzör ki-adták 
magokat , Manfredus Sici- 
liai Király, ’s az ö példája 
után tok Fejedelmek, halált 
mondottak arra, a’ ki eze
ket merné követni. Midőn 
mátodfzor fel támadtak, IV. 
Károly Tsáfzár Német Or
fzágban nem fzenyvedte Őket: 
főt VI. Clemens Pápa Bullát 
adott-ki ellenek. A’ Püspö
kök is a’ magok Dioecefi- 
leikben meg tiltották Őket, 
a’ Várótok a’ kapukat be
zárták előttök ; honnan a’ 
lett, hogy ennek a’ Társa- 
fágnak magában vége-fza- 
kadt. A’ Tudótok közzül is 

tokán
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lökan írtak ellenek . neveze
tetek Hermannus a’ Schildis, 
Ioannes de Indagine, Joan
nes Gerfon. Némellv tévely- 
éTeket is tulajdonítanak ne- 
ik , Gobelinus Perfona, és 

Sebaftiánus Franck, negyven
négyet említenek: de azok
ról bizonyost nem lehet mon
dani. Azokat a’ nyomorfiltt 
verfeket, mellyeket énekel
tek , mikor magokat verték, 
le-irja Uríteifen.

tívil de Nangis. ad a. 1349. 
Monachus Paduanus inChron. 
ad a. 2260. Gilbert Argenti- 
nens, ad a. 13 49. Naucter ge
ner. 45. Krantz. Vandal. 1. 8. 
c. *8. Gobelinus Perfona. in 
Cosmodrom. aetat. 6. c. 91. 
Franck. Chron. Bzov. Contin. 
annal. Baron, & Spondan. 
ad haec tempora Sigon. de 
Regn. Ital. 1.19. & de Episc. 
Bonon. 1. 3. Hiiloria Flagel
lantium , de recto & perverfo 
ufu ílagrorum apud Chri- 
ftianos c. 9.

Flagellamtbs. E g g y  
társaiig a’ Spanyoloknál: 
eggy három láb magafságú,
Eóltstsal be-borított hegyes 

reget vi Telnek ; mellyről 
eggy hofzfzú gyólts tsügg, 
melly ábrázatjokat be-fedezi. 
Ezek kőtélből fontt korbáts- 
tsal verik magokat, melly- 
nek végén viatz golyóbifok 
vágynak, mellyek üveg da
rabokkal meg-vagjnak tölt
ve. Sevillában nyoltz ízázan 
is vágynak illyenek. Nagy 
pénteken Procefsiót ízoktak 
ezek Madritban járni, melly- 
ben a’ Király, az egéPz Ki
rályi Udvar, a’ Fő Tör
vény fzéknak tagjai, minden

Szerzetefek, és fok Társafá- 
gok jelen vágynak. Ezen 
Procefsióra való kéfziilet 
igeafzomorú: A’ KirályiTest- 
örző feregnek fegyveré, dob
ja , gyáfzfzal vágynak be-bo- 
rítva: a’ trombiták firalma- 
fan fzóllnak, a’ záfzlók és 
Crucifixufok tokba vonattat
nak ; eggy Pzőval, az egéfz 
kéfziilet Spanyol buzgőfagot 
mutat. Delices de P Espagne.

f. F l a m in e s . A’ régi Po
gány Romaiaknál Papok, kik 
attól az Istentől vették ne
vezeteket , a’ kinek fz olgál- 
tak. Ezeket Plutarchus fze- 
rént Romulus , Livius fzerént

Ö Numa állította: meg- 
hogy a’ Flamen Dia- 

list és Martialist Romu
lus , a’ Quirinalist pedig Nu- 
ma fzerzette : azután tizen
kettővel fzaporodtakezek: az 
három elfők a’ Patriciuíok. 
közzül valók, a' többek pe
dig Plebejusok, vóltak; ama
zok Flamines majores, ezek 
minores neveztettettek. Eze
ket a’ nép válafztotta, a* 
Pontifex Maximus pedig fel- 
fzentelte. Noha ezek Ponti- 

fexek  nem vóltak: mindaz- 
által azoknak Collegiumokba 
tartoztak. Mindenik külö
nös Istennek Papja vőít. A’ 
Flamen Dialis, vagy Jupiter* 
Papja ,minden Flamenek köztt 
leg·elfő volt , Prcetextdt vi- 
felt , Sella Curulisban iilt, 
némelly hivatalokat vi Telhe
tett a’ Közönféges Társafág- 
ban : a’ minthogy némellyek 
közziilök Prsetorok és Con- 
fulok is vóltak; noha Plu
tarchus ezt tagadja , de a* 

kinek
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kinek állítáfával a’ Romai 
Hiítoriák ellenkeznek. Vól- 
tak némelly törvények, 
nsellyek a’ Flamen Dialifi 
máfoktól meg-különbböztet- 
ték. p. o. 1) Nem fzabad 
volt neki lovagolni. 2.) fegy
veres fereget nézni. 3) es
küdni. 4.) gyűrűt vifelni, ha
nem a’ melly az ö fzámára 
kiilönöfen volt kéfzítve. 5.) 
Semmi tsomónak nem kellett 
lenni füvegén , övén, ’s egéfz 
öltözetén, 6.) Szabad ízüle
téiül ember által kellet ha
ját el - nyíretni : ketskéí, 
nyers húst, borostyánt,babot, 
nem fzabad vélt 1 illetni. 7.) 
Nem fzabad volt neki fzől- 
lŐtt mettfzeni. 9.) Nyofzo- 
lyájának lábaitlágy Tárral be- 
kellett kenni, azon kívül há
rom éjjel fém néki, fém más
nak abban nem vélt fzabad 
hálni. 10.) el-vágott körmeit 
és haját eggy tölgy - fa alá 
kellett ásni. u .)  Alfó ruhá
ját tsak valamelly bé fedezett 
Jhellyen vethette-le; a’ fza- 
bad ég alatt, Jub dió, me
zítelen meg-nem jelenhetett, 
is.) A* vendégrégekben, a* 
Rex Sacrificulufonkívül,akár
ki’ hellyét el foglalhatta. 13.) 
F eleíegének halálával eggyütt 
hivatalát el-vefztette. 14.) Fe- 

1 lefégétöl el-nem válhatott, 
í j .  A’ Rogushoz, vagy a’ 
hőltt testnek meg-égetés éré 
kéfzített rakás fához nem 
közelíthetett. 16.) Semmi hőltt 
testet nem illethetett. 17.) az 
Ő házához fzaladtt rabot on
nan ki-vinni nem lehetett, an
nak rab lántzát az ház’ tete
jére fel-kellett vinni, ’s on
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nan kellett azt az útfzárale 
vetni, is.) Ha valamelly rab 
az ő lábaihoz borúit, azt 
azon a’ napon nem fzabad 
volt meg verni. i9.)Kováfzos 
téfztához nem nyúlhatott. 
2o.) egyedül maga vifei; fejér 
füveget, 20.) a’ dolgozó em
berre nem nézhetea; azért 
ha a’ várofnn valahova in
dúlt, a’ Prascia, vagy Prm- 
clamitator előtte kiáltott, 
hogy az emberek ízünjenck- 
meg a’munkától, míg a’/Va
riiere el halad. 21.) az halotti 
temetéskor fípolni nem vóit 
fzabad, hanem az ó jelen
létében a’ fípofoknak hall
gatni kellett. 22.) Romából 
nem fzabad vólt neki ki
menni.

A’ Flamen Dialis után vólt 
a’ Flamen Martialis, ki is a’ 
Patriciufok közzűl válafztat- 
tatott. Ennek I t á l i á b ó l  
nem vólt fzabad ki - menni; 
ez az oka hogy Caecilius Me
tellus Pontifex Maximus, Au
lus Poíthumusnak, ki Con- 
ful és Flamen Martialis vólt, 
nem engedte-meg hogy Ro
mából ki-menjen, ’s Africá- 
ban hadakozzon A’ Flamen 
Quirinalis is így meg-vólt 
határozva. Voltak a’ Muni- 
cipiumokban is Fiament k, 
kik ex Collegio Decurionum 
válafztattattak ; de ezek , a’ 
mikor tettfzett, akkor hagy- 
hatták-el hivatalokat. Az al- 
fóbb rendű Flarncnek köztt 
leg-utólfó vólt a’ Flamen Po
monalis. Azoknak a’ Tsá- 
fzároknak is rendeltek Fia- 
rziereeket, kiket a’ nép az 
Istenekhez fzáirslált. Az Au 
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guftus’ fzámára rendeltettetett 
Fiament, Flamen Auguflalis- 
nak hívták. Sőt Papi Tárfa- 
fágot is rendeltek nekik, ki
ket hívtak Sacerdotum Colle
gia , hozzá adván annak ne
vét , a’ kinek tifzteletére 
vóltak; mint Sacerdotes, vagy 
Sodales Augufiales, Hadria- 
nales. Varro a’ Flamen ne
vezetet attól a* kis filamen- 
töl, vagy fej-fzorítótólhozza, 
meílyet ók fejeken vifeltek.

A’ Jupiter’ Fiamentinek fe- 
lefégeik is Pap- Alzfzonyok 
vőitak, kiket Flaminicdkn&k 
hívtak. Láng - fzín ruhát vi
feltek , mellyen mennykő tzí- 
mert hordoztak. Fejeken 
való ékefségek tölgy-fa agak
kal volt meg-rakva. Nem 
volt fzabad nekik a’ lajtor
ján három fogon felül lép
ni , hajókat fel-fodorítani, 
vagy fúfűlni, midőn az Ae- 
geuí'okat , vagy valamelly 
embernek fzafma képét a’ 
Sublicius nevű hídról a’ Ty-

A . Gell. 1. ίο. c. j. Plut.

guaeft. Rom. Liv. 1. 3 .17. 31.
uther. de Jure Pont f. A lex  

ab Alex. 1. 6. c. 12. Merula 
de Sacerd. Rom. c· a. ffeftus 
in Flaminica Struv. A. R.

F l a m in es  Cu r ia l e s . L. 
Curiones.

F l e n t e s . Eggy nemek a’ 
Poenitenfeknék, a’ régi Ke- 
refztyén Ekkléfiában. Inkább 
tsak Candidati Poenitentia, 
mint Paenitenfek vóltak ezek. 
A’ templomnak tornátzában 
a’ földön fzoktak fekünni; a* 
templomba menőket kérték, 
hogy érttek imádkozzanak, és 
hogy a’ közönféges Poeni- 
temiára botsáfsák őket. Pél
dája ennek eggy,, Eeebolius 
nevű Sophifta. Ö Julianus 
Apofiata alatt Pogány Val
lásra állott; de Jovinianus 
alatt ismét Kerefztyénné 
lett, ’e Pcenitentiát akart tar
tani. Leg-előfzör is azért a* 
templom’ajtaja előtt le-feküdt, 
’s így fzóllott: calvate me ίη-

beris vizébe le-aknrták vet- fipidum falem. Tapodjatok 
ni. A’ Flaminicdkiól gyakran engem’ ízetlen fót. L. Pasai-
emlékeznek az lnfcriptiók, 
A’ Flaminicdknak nem vólt 
fzabad férjektől el-válni: az 
ő férjeknek Öltözeteket nékik 
magoknak kellett fonni: ne
kik házas-afzfzonyoknak kel
lett lenni: ha mennydörgést 
hallottak, munkájoktól meg 
kellett fzűnni, míg az Iste
neket meg-nem engefztelték. 
A’ melly afzfzony az Isteni 
tiízteletben a’ Flaminicdnak 
fzolgált. azt Flaminidnak hív
ták, valamint a’ Fia ment k* 
fzolgajikat Flaminiiaek.

tent es. Bingh. 1. ig. c. 3.
fFLiNS. Eggy Isten a’ ré

gi Vandal ufóknál, kik a’ mai 
Luí'atiában laktak. Ez a’ 
fzó Flins, a’ régi Saxok’ nyel
veken követ jelentett: ezt 
az Istent azért nevezték 
Flinsaek, mert eggy nagy 
kövön halál’ képében volt 
ki-faragva, hofzízú ruhával; 
kezében botot tartott, rnelly- 
nek tetején eggy difznó hó- 
jag vólt, hátától pedig eggy 
orofzlán bőr függött. A’ Po
gány Vanda Infok azt hitték, 
hogy ez az Isten fogja őke» 
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fet- támafztani. Lotharius 
Tsáfzár, és Adelgot Magde
burg! Érlek, rontották-le ezt 
a’ Bálványt.

Chron. Sn.ro- Germ.
f  F lor a. Romában a’ vi

rágoknak Isten- Alzfzonyok, 
Ze phy rusnak, vagy a’ napnyü- 
goti Izéinek felefége: ezen 
azt értették a’ Régiek, hogy 
a’ virágok úgy nőnek, ha 
a’ plántáknak terméfzeti me- 
legfégeket, a’ Izéinek meleg- 
fége is é’efzti. Varro a’ Sa- 
biniai Istenekhez Izámlálja 
Flórát, kit a’ Romaiak a’ 
magok Isteneik’ feregekbe ak
kor vettek, mikor ok a’ Sa- 
binufckkal eggyesültek, ’s 
azoknakKirályok Tatius, Ro- 
mululsal eggyütt Király ko- 
dott: e’ fzerént a’ Flora’ tifz- 
telete régibb vólt Románál. 
Lactantius azt mondja, (de 
nem mondja, hol vette;) 
hogy Flora eggy híres tifztá- 
talan afzfzony vélt, a’ ki a’ 
maga nagy kintsének, mellyet 
testével Trerefett, örököféyé 
a’ Romai népet tette, hogy 
abból az Ö tifztefségére eíz- 
tendönként játékok tartattat- 
nának. De midőn a’ Roma
iak Izégyenlének illyen rolzfz 
hírű alzfzonynak olly nagy 
tilztelséget adni, Ötét Isten
né tették. Vofsius Lactan- 
tiusra ezt a’ jegyzést tefzi: 
hogy a’ mit a’ régi Atyák a’ 
Pögányok ellen befzéllnek, 
azt nem kell minden különbb- 
%  és meg-visgálás nélkül 
be venni. Lucr. 1. 5· Qvid. 
Fail. 1. $■· Varro. Lact. Div. 
Inft. 1. 1, c. ao. Vofs. de Idol. 
Bajle. Struv.

F l o r a l ia , vagy F l ó r a - 
l e s  L U D I .  A’ Flora’ tifztel'sé- 
gére rendeltettetett játékok, 
mellyeket a* Romaiak s í3. 
efztecdöben kezdettek, és 
tsak akkor tartottak, mikor 
γοΙζΓζ idő járt, és mikor azt 
a’ Sybillák’ könyveik paran- 
tsolták, $80. tói fogva kez
dették azt minden eíztendö- 
ben tartani, a’ végre hogy 
Flora tegye gyümöltsözövé 
az efztendöt. Ez az innep 
Aprilisnek a8- napjától fogva, 
Majus’ elejéig tartott: hellye 
vólt a’ Campus Martius, vagy 
Mars’mezeje, Roma mellett: 
ekkor az Aedilifek babot, bor
ié t, ’s más hüvelykes vete- 
ményeket fzórtak a’ nép köz
zé. A’ tifztátalan fzeméllyek 
mezítelenen tántzoltak,’s min
den féle útálatofságokat kö
vettek. Ovid. Fait. 1. 4. & 5. 
Varro. Lact. Vofs.

Fo. vagy F oe. Eggy Isten 
a’ Chinaiaknál, kit elölzör 
az Indulok tifzteltek. F<> In
diának abból a’ réfzéböl va
ló, mellyet a’ Chinaiak Chung 
tien Chonak neveznek: az Ö 
atyja vólt ennek a’ Tarto- 
máynak Királya ; az anyja 
mindenkor azt álmodta, hogy 
8 eggy Elefántot nyelt - el: 
mihellyt 6 a’ világra lett, 
azonnal lábra állott, hét lé
pést ment, eggyik kezével 
az ég felé mutatott, máfik- 
kal pedig a’ föld felé, ’s ért
hető képen így fzóllott„Nints 
én kívülem lém égen, lém 
földön , a’ kit imádni kelle
ne. “ Tizen hét efztendös ko
rában három felíféget vett; 
tizen kilentz efzendös korá 
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ban eggγ  pufztába ment, ’s 
négy Böltsek által taníttatta 
magát; harmintz eízendós 
korában az Isteníégúgy me^ 
ízállotta őtet, hogy magat 
Isten gyanánt tartotta; Tok 
tsudákat tselekedett, mellye- 
ket a’ Chinaiak könyvekben 
le-irtak, ’s képekben elő-ad- 
tak. Alig lehet el - hinni , 
melly íbk követőji lettek en
nek a’ költött Istennek; tsak 
hamar nyóltzvan ezerre íza- 
porodtak azok, kik az Ő tu
dományát Nap-keleten el- 
terjefztették. Azok köztt vól- 
tak tíz fő, fzeméllyek, kik 
a’ Fo’ tifztefségére öt ezer 
könyvet írtak. Midőn Fo 
ineg-akart halni, azt mondta 
tanítványinak , hogy ö az 
igazfágot mind eddig el-tit
kolta tőlök; azért is a’ ma
ga tudományának titkait 
most akarja nekik ki-jelente- 
ni, ’s így fzóliott: „ Tudjá- 
tok-meg, hogy minden do
lognak eredeti valóíága fem- 
mi, hogy minden dolog fém- 
miből vagyon, és fenjmivé 
leí'zen, és minden mi remény - 
fégiinknek ez a’ vége. “ Az 
ő halála után fokát befzéll- 
tek tanítvány! ő felőle; azt 
hitették-el a’ néppel, hogy 
Fo nyóltz ezerfzer izülettetett; 
hogy az Ö lelke fok féle ál
latokban , p. o. elefántban, 
majomban , fárkányban vélt: 
innen fzámazott az , hogy az 
Indulok és Chinaiak az oliyan 
állatokat til'ztelik, mellyek* 
ben a’ Fo’ lelke vólt, melly ék
kel a’ Chinaiak’ Isteneknek 
fzámoknem kevéfsé fzaporo- 
dotL Chinának minden Tar-

M

tományaiban vágynak oliyan 
hegyek, melly eken templo
mok állanak, ’s mellyeket 
nagyobbra fzoktak betsülni, 
mint más templomokat. Oda 
fzoktak a’ Chinaiak bútsúra 
járni; midőn az hegy alá ér
nek, térdre esnek, a’ fel-me
netelben is gyakran úgy tse- 
lekefznek. A’ kik pedig oda 
nem mehetnek, a’ Fo’ képét 
meg-vefzik, ’s annak otthon 
tifztefséget tefznek. General 
Hijtory o f China. Vol. 3.

Fo’ TÍfztelűji. Ezeket Ming· 
ti nevű Tsafzár a’ Christus 
után 6$· efztendŐkkel vitte 
Chinába: gyakran efzébe ju
tott neki, a’ mit Confucius 
í'okfzor mondott, hogy a* 
leg-fzentebbet Napnyúgoton 
lehetne meg-találni: azért is 
ö Követeket küldött Indiába, 
kik azt a’ Szentet keresnék- 
fel, ’s azt a’ Törvényt, mellyet 
az tanít, tanulnák meg. A’ 
Követek úgy gondolkoztak, 
hogy Ők azt a’ Fo’ tifzteíőji 
köztt fogják meg találni, és 
ez vólt alkalmatofsága ezen 
Vallásnak Cjhinába lett be- 
vitettetéfének. A’ Fo’ köve- 
tőji két réfzre fzakadtak. Né
mellyé k Fonák azon fzavait 
követik , mellyeket halála* 
órájáa mondott, és így azok 
Istent-tagadók: tnáfok Fonák 
azon tudományát követik, 
mellyet halála előtt tanított, 
melly az Istent - tagadáfsal 
ellenkezik. Ezek közzül va
lók a’ Bonzok, Némellyek 
mind a’ két réfzt meg-akar- 
ják eggyeztetni, ’s a’ Fo’ tu
dományát küiícre és belföre 
ofztják. A’ külforol azt 
a mond-
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mondják , hogy az jobban 
illik a’ k ö z-néphez, ’s el- 
kefzíti az elmét annak a’ bel
linek meg értésére, mellyet 
tsak a’ me íz íze - látó elmék 
érthetnek - meg. A’ külfő 
tudomány, a’ bel főre nézve 
ollyan, mint az állás az épü
let mellett: míg az épület 
el-nem képiül, addig fziik- 
féges az állás, de mikor az 
el-kéfzölt, az állásnak többé 
femmi hafzna nints; úgy a’ 
külfö tudomány nem kell, 
mikor az ember a’ belfót 
meg-értere.

A’ külfő tudomány a’ jBo«- 
zok nak erkőltfi regulájikat 
foglalja magában. Azt mond
ják,hogy a’jó és rofzfz köztt 
igen nagy különbbfég vagyon: 
lefzen az élet után jutalom, 
és büntetés; Fovard Isten 
fzülettetett, hogy a’ világot 
meg-váltsa, ’s az emberek
nek bűnöket el-vegye. ö t 
parantsoiatok v á g y n a k ,  
mellyeket meg kell tartani, 
i.) Semmi élő állatott meg- 
nem kell ölni. a ) Nem kell 
lopni. 3.) A’ tifztátalanfágot 
el keli kerülni. 4.) Nem kell 
hazudni. 5·) Nem fzabad 
bort inni. Tanítják az ember’ 
leikének egvy testből másba 
való költi r<fét is.

Az δ beilo tudományoknak 
titkát kevesen tudják. Épen 
ugyan - az az , mellyet Fo 
halála óráján mondott, de 
a’ /melly tsak az ö leg meg
hittebb baráti köztt mara- 
dott-meg, mellynek értelme 
ez. Minden dolgoknak ere
deti okok a’ vacuum, vagy a’ 
íemmi: a’ Valóíágok tsak

formájokra és tul&jdonfágok- 
ra nézve különbböznek: mi 
a’leg - elfő Valőfághoz tarto
zunk hafonlók lenni; *s magun
kat reá fzok’atni, hogy íem 
mit ne tse’ekedjiink , fern mit 
ne kívánjunk : minden fzent 
fég abban á ll, hogy az em 
bér meg · fzünik lenni, és a 
femmifegtöl el nyelettetik : a’ 
virtus nem egyéb,, hanem a’ 
gondolatnak félbe-fzakafztáfa. 
és a’ lélek’ erejének femmivé 
tétele, és midőn az ember 
eggyfzer ezen boldog álla 
patr^ jutott, azután femmi 
változást nem fzenyved, ha
nem Főhöz hafoníó lefzen. 
Ezen tudománynak a’ Tsá- 
fzári Udvarban is vágynak 
követöji. Eggy Kao Tsong 
nevű Tsáfzár le - tette koro
náját, bogy 5 ezen tudo
mány körül annál inkább 
visgálódhatna. Leg - többen 
a’ Tudófok közzül ellenlégi 
ezen tudománynak; neveze
tes azok köztt amaz híres 
Calao, kit másképen Poet 
i/ueinek hívnak , és Confucius 
nak leg-buzgóbb tanítvány! 
közzül egey vólt. Mindaz- 
által ennek a’ tudománynak 
mind e’ mai napig vágynak 
követöji. Mellynek oka az, 
mert félnek a’ T  u dó fok, hogy 
ha azt el-akarnák nyomni, 
a’ miatt a’ nép fel háborod 
n a : azonban a’ Tudófok köztt 
is vágynak ezen értelemnek 
titkos követöji. General Hifi. 
o f China. Voí. 5.

F o d h a i l . Eggy a’ leg
nagyobb Mahummedanus 
Szentek közzül. Ez előízör 
úti tolvaj vólt. De midőn

eggy
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eggy éjjel a’ maga íz eretŐ- 
jehez ment, hallotta hogy 
valaki a’ Koránból vala- 
ntelly verfet olvafott; melly- 
re ö meg tért. A’ Mahum- 
medanufok leg nagyobb Tu
dósnak is tartják étet. Neki 
tulajdonítják ezt a’ mondást: 
„ Ha valaki a* egéí'z világot 
minden ditsőíégével és pom
pájával nekem adná is : mind- 
azáltal az örök - életet azzal 
fel-nem tséreiném.

D ’ Herbelot.
F o G A D á S T - T é T E L .  Votum. 

Majd minden Religióban fzo- 
kásban vólt a’ Fogadást-té- 
tel. A’ Pogány oknál a* Reli- 
giónak eggy leg-nevezetefebb 
réfze vólt a z , a’ mellyllyel 
magokat akkor kötelezték, 
mikor valamelly jövendő ve- 
fzedelmet el kerülni , vagy 
valamelly jelenlevőből meg- 
ízabadúlni akartak , vagy 
valamelly dolgokban fze- 
rentsélék kívántak lenni. 
Mikor Horatius meg-fzaba- 
dult, hogy eggy le dűlő fa 
agyon ne iifse Ötét, fogadást 
tett. (a) Cloanthug eggy fejér 
áldozatra való bikát ígér a’ 
tengeri Isteneknek Virgilius- 
nál. (b) Sok régi pénzek és 
mettrzéíék vágynak még ma 
is, mellyek a’Fogadást-téte
leket adják - elő. Iílyeneket 
igen nagy fzámmal fzedett- 
Ölzve Montfaucon. (c)

Az 0  Teftamentomban 
fok fogadáfoknak példá- 
jikat látjuk. Midőn Jákéb 
Mefopotamiába utazott, fo
gadást te tt, hogy minden 
jólzágának tizedét Istennek 
adja, ’s Betheiben áldozatot

M

tefz neki. (d) Jephtének vak
merő Fogadást-tétele esmere-
tes. Sámuelt az Úrnak ízen- 
lélték az Ő fzüléji Fogadást- 
tétellel. (e) Mófes a’ Foga
dási-tételről törvényeket ad, 
mellyeknek értelmek, a’ mint 
a’ Zsidók tartották , ez : (f) 
Minden fogadásnak fzabad 
akaratból kellett lenni. De 
ha valaki egéfzen maga ha
talmában vólt, és fogadást 
tett valamelly fzabados vagy 
meg-lehetös dolog felöl, akar 
tsak puízta ígérettel, akar 
pedig átok alatt, az a’ maga 
fogadáfát tartozott végbe
vinni. Különbben, mint tol
vaj és igazlagtalan, az Isten* 
haragjára tette - ki magát. 
Ha íemmi időre nem hatá
rozta az ember fogadáfának 
be lellyesítéíét, mennél elébb 
be kellett azt telly esíteni,hogy 
az halogatás miatt annak be- 
telyesíteíére vagy alkalmat
lan ne legyen, vagy arról 
el-ne felejtkezzen. Ha pedig 
az ígértt dolog az alatt el- 
vefzett, míg az ember azt 
meg-adni halogatta, annak 
árrát meg kellett adni.

Noha íemmi emberi hata
lom az embert a’ Fogadást- 
tételnek ereje alól fel-nem 
óldozhatta is ; mindazáltal 
vóltak ítélő - bírák, kik a’ Fo- 
gadást-tételnek terméfzetét, 
*s kötelező ereiét meg fzok- 
ták visgálni. Eggy nem régi 
Tudós említ eggy régi Tra- 
ditiót, mellyet még ma is kö
vetnek a’ Zsidók. Ennek 
ereje fzerént, az ollyan em
ber, a’ ki fogadáfát meg. 
bánta, és azt másnak kára

F og. i s  t
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nélkül meg-változtathatja, 
el mehet a’ Rabbinusokhoz, 
vagy más három emberek
hez, kik az 6 okait, mellye- 
kért fogadáfát meg - akarja 
változtatni , meg visgálják; 
piellyeket ha hcllyefeknek 
találnak, 6tet ezen ízókkal fel
szabadítják Fogadást - tétele- 
plól:„Mi téged’Fogadást-téte
ledtől Szabadnak mondunk. ” 
Pe az illyen történethez 
Szabott fel-Szabadítás’ módja, 
ellenkezik a’ Törvénynek ér
telmével , melly a’ rendes 
Fogadást-tételnek valófágos 
be tellye' ítéfét parantsolja : 
melly ért is a’ Zsidó Taní
tók a’ magok tanítványaik
nak böltsen parantsolják, 
hogy ne fzoktaísák magokat 
«’ Fogadást tételre , hanem 
elégedjenek meg azzal, ha a’ 
Törvényt m-g-tarthatják, ha 
új dolgokkal nem terhelik is 
magokat, (g)

A’ melly lzeméllyek foga
dást tet.ek, azokban meg-kí- 
vántattatott, hogy oüy fza- 
bad fzeméllyek lettek ltgyen, 
kik Senkinek hatalmában nem 
voltak, a’ ki az Ö fogadáso
kat meg erötelenítheUe vói- 
pa, A- fijak, kik még az ö 
í tyjaiknak hitalmokban vól
tak, ’s nótelenfégben éltek, és 
p’ Szolgák, az Ö atyjaiknak 
és urainnak meg eggyezélék 
né kül, íennni fogadást nem 
tehettek.

Az afzfzonyroknak Foga
dást tételekről így tanít a’ 
hlófes’ Törvénye. Három 
állapatban Jiedyhezteti «az 
pízfzcnyokat, házaíságon kí
vül, házafságban, ’s özvegy-

fégben. Ha valamelly leáey, 
ki még Atyja’ gondviielefe 
alatt volt, fogadást tett, ’s 
azt eskiívéfsel meg-erőfítette, 
és azt az atyja hellyben 
hagyta; akkor az tartozott 
fogadáfát be-tellyesíteni: de 
ha az atyja azt hellyben nem 
hagyta, ha Szinte esküvéfsei 
kötelezte legyen is magát 
a’ leány , azt nem tartozott 
be-teKyesíteni. Ha valamelly 
háza/ságban élő , vagy jegy
ben lévő afzfzony, ki még 
atyja’házában volt, fogadást 
te tt; annak be-tellyesítéfe az 
ő férjétől függött, valamint 
a’ leányé annak atyjáétól. 
Ha a’ férj, minekutánna a’ 
feleíégének elófzör meg-en- 
gedett, fogadásának ellene 
mondott; az aízSzony Szabad 
vólt, és a’ dolognak egéfz 
oka a’ férjfira hárult.

Az özvegy, vagy férjétől 
el - botsáttattatott afzízony, 
ha az atyja’ házához viízfza- 
ment is , melly Szerént úgy 
tettlze«, hogy ismét az ö 
hatalma alá elétt: maga tökél- 
letes Szabadságában vólt, ’s 
fogadását tellyesíteni tarto
zott. Az aízlzonyoknak Fo- 
gadást-tételek ritkán terjedt 
annyira, hogy ők a’ magok 
jóSzágokat a’ Papok’ Számok
ra , vagy más Szent végekre 
hagyhatták volna : hanem 
tsak abban állott, hogy ma- 
gokat némelly eledelektől 
meg-tartóztatták : vagy pe
dig némelly napokon, vágy 
a’ Nagy Meg-tifztúlásnak 
napján, melly egyedül-való 
bojt nap vólt a’ MóSes’ Tör
vénye ízeient, bőjtöltek. Az 

íltyen
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illyen Fogadást-tételeket, ti
lalomnak vagy kötelefségnek 
Fogadást-téteíének nevezték.

Voltak más Fogadást-téte- 
lekis, mellyeket fzentelŐ Fo
gadást tételeknek hívták; mi
dőn p. o. valaki valamelly 
dolgot az óltárra, templomra, 
vagy a’ Papoknak ajándé
kozott. Az illyen Szem aján
dékokban ez a’ különbbíég 
vólt, hogy mikor valaki aján
dékot adván így fzóllott.„Ezt, 
vagy ezt, ajándékul adom, ” 
akkor az egéfz ajándék a’ 
Papoké vólt. Mikor pedig 
így ízóllott: „ Ezt, vagy ezt, 
ízent végre adom. ” azt a’ 
templomnak, fzent edények
nek, Papi Öltözeteknek fzük- 
légekre, vagy más ízent vég
re fordították.

Az illyen Fogadst-tételek 
köztt vóltak gradu fok. Leg. 
nagyobb vólt az , a’ mellyet 
a’ Törvény különös, vagy 
rendkívül-való Fogadást-té- 
telnek nevezett : midőn p. o. 
valamelly ember magát, 
vagy gyermekeit egéízen ar
ra fzentelte, hogy a’ Sátor
ban Istennek fzolgáljon. Mert 
azt nagy buzgóíag’ jelének 
tartották, ha valaki a’ Pa
poknak a’ terhefebb és alább- 
való dolgokban fegítíégül 
vólt, p. o. ha az áldozati 
tűzre való fát el kéízítette, 
az hamut ki hordta, ’.r a’ t. 
De az illyen fzeméllyeket 
lémmi fzent dolognak végbe- 
viteiére nem alkalmaztatták, 
hanem a’ Papok reájok bi
zonyos adót vetettek, mellyet 
Szent végre fordítottak. Úgy 
látízik azért, hogy az Isten

nem annyira azt akarta, 
hogy a’ fzemélly fzenteltet- 
tefsék neki, mint annak aján
déka : mert a’ Sátorban való 
fzolgálatra különbben is elég 
Papok vóltak. De hogy a’ 
Ij'apok fe nagy fe kitsiny 
adót ne vefsenek valakire: 
az Törvény fzerént meg-vólt 
határozva. Eggy embert, húfz 
efztendöstöl fogva hatvanig, 
ötven ezüst Siklufon kellett 
meg váltani. Ez vólt a’ leg
nagyobb adó. Nem is ok nél
kül: mert húfz efztendötöl 
fogva hatvanig, leg alkalma- 
toíábbak a’ férjíijak a’ mun
kára. Ezen időben az afz- 
fzonyok nem oliy alkaimato- 
fok, mint a’ férjfijak: azért 
is az Ö váltiágok tsak har- 
mintz Siklus vólt.

Az atya a’ maga fiját Isten
nek fzentelhette, kinek hu- 
fzon-öt efztendós korában a’ 
váltfága húfz Siklus vólt; a’ 
leányt pedig tíz Siklufon kel
lett meg-váltani. A’ gyerme
ket eggynéhány holnapok 
előtt nem lehetett Istennek 
fzentelni: de azután meg-le- 
hetett, ’s annak öt efztendós 
koráig, ha férjfi gyermek vólt, 
ö t, ha pedig leány, három 
Siklus vólt a’ váltfága. Ha 
hatvan efztendösnél öregebb 
vólt a’ férjfi, tizen-öt, az afz- 
fzony p e d i g  tiz Sikluíön 
tartozott magát meg váltani, 
minthogy már az illyennek 
élete rövid, maga is a’ mun
kára tehetetlen vólt.

Ha valaki fzegényfége 
miatt magát meg nem vált
hatta : a’ Pap fzoroían végé
re járt a’ dolognak ,j ’s oilyaa 
4 kis
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kis adót vetett reá, melly et 
az ember maga’ és tselédjei- 
nek terhek nélkül meg fizet
hetett. Ha valaki valamelly 
tiizta állatot fzentelt az Isten’ 
fzámára, azt többé nem fza
bad vélt neki vagy más ál
lattal fel - váltani, vagy an
nak árrát le tenni. A ’ tifztá- 
talan és áldozatra alkalmat
lan állatot a’ Pap meg - be- 
tsü te , mellyet az ember a’ 
betsü fzerént meg-válthatott; 
vagy pedig az állatot a’ Pap
nak adhatta. A’ melly há
zat valaki az Úrnak fzentelt, 
azt a’ betsü fzerént meg-vált
hatta. Az ember a’ maga 
-elejiröl maradit örökfégének 
valamelly réfzét is Istennek 
fzentelhette, ’s azt meg-vált- 
hatta: de az örökféget nem 
fzabad volt egéfzen Istennek 
fzentelci. A ’ főidet pedig a’ 
ízerént betsülték, a’ mennyi 
mag fért belé.

Tsak az ollyan dolgokat 
lehetett meg-váltani,a’mellye- 
ket tsak Fogadást - tétellel 
fzentelt valaki Istennek. Ha 
valaki valamit Cheremmel, 
vagy Átok aiatt üzenteit, az 
a’ végre ferdíttattatott, a’ 
mellyre az ember adta, és 
ha valaki azt más végre for
dította, az Átok volt. Az 
illyen dolgokat legszenteb
beknek tartották, és l'enki 
ezdket, a* Papokon kívül, nem 
illethette, fém meg vétel, 
váitfág, tsere, el-ajándéko- 
zás által, V a't. el nem ide- 
geníthette.

A’ Syrt*dtium,vagy az egéfz 
GyifekezeV, az hadakozás- 

idején, pemtsakaz ellen-

féget, hanem az hazafiakat 
i s , kik az hadi törvénynek 
nem akartak engedelmesked
ni , halálra ítélhette, a’ ki
ket femmi árron nem fzabad 
vóit az haláltól meg váltani.

Az Új Testamentomban is 
vágynak Fogadást - tételnek 
példáji. Esmeretes a’ Sz. 
Pálé.

A’ Kerefztyéneknél a’ Bú- 
tsú - járáfok, és lók más ke- 
gyeiségnek munkáji, mind a’ 
Fogad ást-tételekből fzármaz 
tak. A’ klaftromi élet is a- 
zon épült, úgymint a’ melly - 
nek követóji a’ fzűzefségre, 
fzegényfégre, engedelmeíiség- 
re ’s a’ t. fogadálsai kötele
zik magokat.

Regenten közönféges fzo- 
kásvólt, hogy valaki magát 
valamelly bizonyos Szentnek 
fzolgálatjára fzenteite; melly 
fzokás még ma is a’ Catho
lica Anyafzenteggyházban 
fok hellyeken meg-vagyon, 
íme eggy példája az illyen 
Szent Fogadást tételnek.

„ A’ Sz. Háromíágnak ne
vében. Minekutánna én Gis- 
la , ki Gent várofában fzabad 
fzüléktől fzármaztam,a’ Szen
teknek példájok és intéfek 
által arról meg-gyözettettem, 
hogy az alázatofság leg-főbb 
Kerefztyéni virtus: fel tettem 
magamban, hogy ennek az 
alázatofságnak példáját ad
jam, és magamat testestől 
és lelkestől, eggynek a’ Szen
tek közzülfel-áídozzam, olly 
véggel, hogy én az ö oltal
ma alatt és fegítfége által az 
ír ten'irgalmafságát meg-nyer- 
hefsem. E’képtn én maga

mat
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mat é s  minden maradékimat 
Sz. Gertrudnak fzentelem, 
kit én magamnak és famíli
ámnak Patronájáva azért vá- 
lafztottam, hogy mi a’ mi 
fzabad akaratból fzármazott 
ízolgálatunk által bűnünk’ bo- 
tsánatját vehettük. Ezen do
lognak meg - bizonyItáfára, 
magamért, és maradékimért, 
a’ Sz. Gertrud’nagy óltárára 
efztendőnként - - - Summát 
adok: és hogy I’enki a’ mi 
ígéretünkkel ellenkezőt ne 
tseiekedhefsen, mind azokra, 
a’ kik o Ily at bátorkodnának 
tselekedni, a’ Nivellei tem
plomban átok mondattatott, 
hogy azok, mint Dathán és 
Abirám, veízfzenek-el. Költ 
Nivellében, a’ tanúknak jelen 
létekben, a’ Kegyelemnek 
1030. efztendejében. “ (h)

Az illy Fogadást-tételnek 
jele volt eggy láctz, mellyet 
az ember nyakán vagy kar
ján vifelt, meíiyet foha egéfz 
életében nem izabad vólt le
vetni.

(■-) Horat. 1. 3. o. 8. (b) 
Firg. Aea.l. s (c) Mont/. T. 
i. P. i. L. 4. (d) i Mós. 4«: 
.so.e1.4a. (c) Eir. u .  i Sam. 
i. ( f )  3 Mós. 47. 4 Mós. 30. 
5 Mós. 43. (g) Leo. M ut. (h) 
Life of St. Gertrude by Rijc- 
kel. 1637.

* Fojkiao vagy F oqve- 
xus. Eggy Secta a’ Japo- 
niaiaknál, mellynek fzerzője 
Xaja. Ez azt hitette-el a’ 
maga köveíöjivel, hogy a’ 
bóldogfágnak meg-nyéreíére, 
elég volna ezen öt ízókat, 
JSama , M io . fórén  , Qui, 
Quio, gyakran emlegetni, no

ha mit tegyenek, közzulök 
fenki nem értette. Kircher 
in China,

Fontevraudi Α ρότζίκ, 
kiket Robert d’ Abrií'sel fun- 
dált a’ XI. Század’ végén. 
Ez a’ Parifi Academiában 
Doctor vólt, a* Renne,fi Püs
pöknek egéfz hatalmú Vica- 
riufa. Ezen hatalmat fordí
totta Ö az Ekkléfiai Fenyí
téknek hellyre-állítáfára, az 
Ekkléfiai jóízágoknak vifzl’za- 
fzerzéfekre, ’s a’ Papok’ éle
teknek meg-jobbítáfokra. A* 
msga Püspökének halála után 
Angersbe ment Ö , hol eggy 
ideig a’ Theologiát tanítot
ta. De minthogy magát 
egélzen az Isteni iizolgálatra 
íizánta: e’ világnak, bútsút 
adott, ’s el-ment a’ Craoni 
erdőbe, hol igen kemény éle
tet követett. Az ő fzentié- 
gének híre fok követőket 
Izerzett neki, úgy hogy az 
erdő, meltyben lakott, tsnk 
hamar meg telne Remetékkel. 
1094 ben a’ Craoni erdőben 
eggy klaítromot építtetett Ő 
a’ maga tanítványának , kik
nek az Auguftinus’ regulájit 
ad ta ; ezeknek eggy ideig ő 
maga volt Eiöljárójok; elein- 
ten tsak alamisnából, és gyö
kerekkel éltek. II. Urbanus 
P. Róbertét a’ Kerefztnek 
predikáliaí'ára kénfzerítette. 
Ez okon a* klaítromot az 
Angerli Püspöknek adta - ál
tal , maga pedig némelly ta
nítványaival vár ohmként és 
falunként járt, és predikállott, 
és íokakat fel-indított, hogy 
mindeneket el-hagyják és 
ötét köveísék. 1099-ben Fon- 
í te-
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tevraudban az Anjoui és 
Pojtoui határban épített ő 
eggynéhány cellákat,mellyek 
az Ő tanítványát az ég’ vi- 
fzontagfágai ellen oltalmaz
nák. Ezen Remetékhez, kik
nek fzentfégek igen fzembe- 
tünö volt, fokán adták ma-
fokat. - - Robert fenkit nem 

üldött-vifzfza, hanem min
den idejű ’s állapatú embe
reket magához fogadott, és 
e’ kénfzerítette ötét, hogy 
íok klaftromokat építene, 
mellyeknek idővel eggy kö- 
zöníéges nagy templomot 
építtetett. E’ vélt az híres 
Fontevraudi klaftromnak ere
dete , nem foká a’ Pictaviu- 
mi Concilium után, xioo-ban. 
Robert a’ maga Tárfafágát 
a’ Szűz Mária’ és Sz. Janos 
Evangelifta’ óltalma alá bízta; 
mellyben az Ö tzélja a’ vólt, 
hogy azok a* beízédek, 
meliyekkel a’ Chrillus ezen 
két ízeméllyeket eggymás- 
nak ajánlotta, példájofc len 
ne a’ férjfi és al'zízonyi nem
nek, mint vifeljék magokat 
eggymás eránt; és hogy az 
a’ tiiztelet, mellyet a’ férj- 
fijak, (kiknek képek fzent 
János vólt) az afzfzonyok 
köztt leg nagyobb eránt tar
toznának mutatni, az ő Sz. 
Mária eránt való tifzteietek- 
nek jele lenne, meliyllyel mu
tatnák - meg· azt , hogy ok 
mind a’ testiekben, mind a’ 
lelkiekben, a’ Mária’ fegedel- 
mében bíznak. Minekutánna 
ö ezen tzélját el érte, el ment 
Pojtouba, a’ maga Millió
jának folytatáíára. 1106-ban 
ü. Pafchalis Pápának Bullá

jával , melly az 8 Rendét 
meg erősítette, vifzfza ment. 
És minthogy az ö követőji 
meg íbkalöatak , ismét több 
klaftromokat épített, az An- 
gerfi, Poitierfi Dicecefifekben, 
és máfutt is. Az utólfó kla- 
ftromot építette Haute Bru- 
yereben, Paristól nyóltz mért, 
földre, a’ Chartrefi Dicecefis- 
ben. Még halála előtt meg- 
tsinálta a’ maga Rendének 
regulájit: tiltja az hús ételt: 
az Apátzákfzűntelen némák; 
ábrázatjokat íöha fel-nem 
fedezik : alá-való materia 
hofzfzú öltözetet vifelnek: 
kefztyűt nem fzabad hor
dozniuk : engedelem nélkül 
a’ klaftromból foha ki nem 
mehetnek: hóltt testek vala- 
nielly fzÖr ruhába tétettetik: 
a’ Barátok tárfafágban élnek: 
vafárnap’ az Apatzák tem-
Ídómokban hallgatják a’ Mi
ét : bor övét hordoznak, 

mellyen egy hüvelyes kés 
függ·

Robert már a’ maga éle
tében, tsak a’ Fontevraudi 
klaítromban, három ezer A- 
pátzákat fzámlált; de halála 
után öt ezerre is fzaporod- 
tak. Lafsanként a’ klaftrom 
alább fzállott , úgy hogy 
1297-ben tsak három fzáz 
hatvanan voltak benne. Rz 
a’ Rend ollyan betsületet 
fzerzett magának, hogy más 
Rendbeli klaftromok is ebbe 
állottak.

Hifi. des Ord. Rel. T .  6.
■j-F o n t i n a l i a . Eggy In- 

nep a’ Pogány Romaiaknál, 
Novembernek 13. napján, a’ 
forralok’ Nymphájiknak tiíz- 

teisé-
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tefségekre: ekkor a’ fórrá- 
fokba virágokai hánytak , a’ 
kutakat pedig koízot ókkal 
kerítették korul. A’ Nym- 

háknak templomok Romá- 
an a’ Porta Capena mellett 

volt, melíytöl azt Porta Fon- 
tinalisnak is nevezték. Uurro 
Lomejer. de L.

F o q v eq v io . így  nevezik 
a ’ Buds dais iák Japoniában 
azt a ’ k ö ay v e t, meíly az Ö 
Relígiójokat foglalja m agá
ban : olly nagy betsületben 
tartják ők a z t , hogy a ’ föld
re , vagy valam elly illetlen 
hellyre len em  tefzik. A ’ kól- 
dúfok némelly hellyeket ab 
ból tanúinak m eg, mellyek- 
kel kóldúlni fzoktak. Kőiig. 
Cerem. T. 4.

F o r d ic id ia . Eggy Innep 
a’ régi Romaiaknál, melly 
Aprilisnek is- n. efett, a’
Tellus’ tiíztefségére. Numa 
rendelte e z t, m ikor igen fok 
m arhák m aradtak meddőn : 
neve vagyon a ’ Forda Deák 
fzó tó l, melly tölgyellö m ar
hát telzen ; m ert ezen az in- 
nepen tölgyellö tehenet á l
doztak , mellyet bős fordán&k 
neveztek.

Lomejer. de luftr. c. 30. 
Ovid. F. ft. 1. 4. v 629.

LXX. F o r d ít ó k . L.L X X .
Interpretes.

* F ormula  concordias. 
így neveztettetik az a' könyv, 
mellyet. 1576 ban a’ Saxoniai 
Electornak Auguftusnak pa- 
rantsolatjára,Magdeburg mel
lett a’ Bergeni kiaítromban 
írtak némelly Lutheránus 
Theologuíók; úgymint Jacob 
Andrese, JJavM Chv thiseus,

Martinus Chemnitz, Andreas 
Muículus, Chrifloph. Cor
ner, és Nie. Seinecker. Ezen 
könyv által az Ekkléíiában 
támadtt némelly vetéikedé- 
feket akartak meg-tsendesí- 
teni. Ezen könyvnek alája 
írtak, maga a’ Saxoniai Ele
ctor, Ludovicus Palatinus, 
Joannes Georgius Branden
burgi Elector, hufzon-eggy 
Fejedelmek, huízon-két Gró
fok , négy Bárok, harmintz- 
öt Imperialis várofok, nyóltz 
ezer Prédikátorok és Iskolai 
Tanítók. Noha ezen könyv
nek fok cllenfégei támadtak 
legyen is: tsak-ugyan végre 
Symbolicus könyvvé lett a’ 
Lutlieranufoknál.

Hutter i Concordia Concors. 
Locjcheri. Hiftoria motuum.

t  F o rn a c a lia . Bizonyos 
Innepek a’ Romaiaknál, 
mellyeket Numa Pompilius 
rendelt a* Fornax Isten -AÍz- 
fzonynak, kinek a’ kemen- 
tzékre vólt gondja. Ezeken 
a’ napokon pogátsákat fűtöt
tek, ’s ennek az Isten-Afz- 
fzonynak a’ kementzék előtt 
meg áldozták. Ezt az icnepet 
minden Curia, Qvólt pedig har- 
míntz, ) Romában különöfen 
Izentelte; hihető azért, mert 
mindenik Curiának különös 
kementzéje vólt. A’ Curio 
Maximus, vagy a’ Curiákuak 
leg főbb Papjok, (mellyeknek 
különös Papjaik is voltak,) 
tartozott ezt az Innepet ki
jelenteni : a’ napját pedig 
vagy a’ Conful, vagy a’ Pros
tor Urbanus határozta - meg. 
Ovid. Fait. 1. 2. Plin. 18. Kos.
AM. Rom, 1,4 c. 6. Struv„ 

F or,
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f  F o r t u n a . Görögül T y -  

che. A’ ré^i Görögök és Ro
maiak a’ Szerentset Istennek 
tartották.A’ Görögök lök tem
plomokat építettek a’ Fortu
na’ fzámára. Pindarus a’ Per
cükhöz fzámlálja ötét, ’s 
Jupiter’ leányának nevezi. 
Leg elöfzör Ancus Martius 
Romai Király épített neki 
templomot, Templum Fortu
nae Virilit név a la tt; mint
hogy mind bátorfág, mind fze- 
rentse kell a’ gyözödelem- 
hez. Servius Tullius Romai 
Király épített a’ Fortuna Pri- 
migenidnak a’ Capitoliumon 
templomot. Sok - féle neve
ket adtak a’ Romaiak a’ For
tunának, és így templomot 
is fok - félét építettek neki* 
Esmeretefebb nevei ezek vol
tak. Bona Fortuna. Fortuna 
Virilis. Muliebris, Obfequens. 
Aurea. Augujia. Antias, 
Prwnefiina. Barbata. Publica. 
Manens, Redux, Libera. Ε- 
queßris. Athénében volt neki 
eggy képe, melly karjai közit 
Plutust a’ gazdagfág’ Istenét 
tartatta. A’ Pénzeken, eggyik 
kezében eggy Cornucopiát 
tart, a’ malikban eggy kór- 
mányt, ’s eggy golyóbifon 
ü l, melly az 8 e’ világon va
ló uralkodáfát jelenti. Néha 
keréken áll, melly az δ áll- 
hatatl&nfágát jegyzi. Apel
les ülve festette; mellyen 
mikor mindenek tsudálkoz- 
nának, azt felelte , hogy 
Fortuna még úgy lem nyu
godott íbha is. Pramellében 
Sylla épített neki eggy tém- 
piomot, melly ben igen drá
ga Acpevólt. i 6í í  bcu, Lau-

caftria tartományában Ang
liában, a’ Medlock vize mel
lett eggy követ ástak - k i, 
mellyen ez az írás volt. For
tunas Confervatrici L. Sene- 
cianius Martius Heg. VI. ViSt. 
Úgy látfzik, hogy ez vala- 
meily óltáron való Infcriptio 
volt, mellyet Lucius Sene- 
cianus Martius az hatodik Le 
giónak harmadik Vezére, a’ 
Fortunának állított, a’ ki Se- 
verus’idejében, minekutánna 
Albinus a’ Britannufok’ Vezé
rek meg-gyözettetett, ’s tar
tományok el ■ foglaltaltatott, 
Rboracumnál el efett. Ez a’ 
Legio Viärixnek neveztette, 
tett.

Nummi Antiqui. Plut. 
uaeft. Rom. 74. Capitolin. 
ntonin. Pio. c. ia. & M. An

tonino. c. 7. Augujt. de C. D. 
1. 4. c. ig. Gruter, infer. Struv. 
A. R, Hor. 1. i. Od. 3$. Juv. 
Sat. 10. Garth, s. Diípenfary. 
Cambden s. Britan.

♦ F o s s a r ii . Régen eggy 
Papi Rend, kiknek koteles- 
fégek volt a’ hóltt testeket el
temetni. Fojforcsvknek is hí- 
vattattak. Vóltak illyenek 
a’ Pogány Romaiaknál is. 
Papius in Glols. Du Fresnc 
Auctor epiji. ad Bujt. in T. 9. 
Oper. Hier.

Fossous al HEKAM. Eggy 
könyv , melly a’ Mahumme- 
danufoknak Myliíca Theolo- 
giájokat foglalja magában, 
mellyet Mahummed eggy Da- 
maícusi Ebn al Arabi nevű 
Tanítónak , az Hegirának 
6*7. efztendejében küldött az 
égből. All hulzon hét He
it ama úi vagy támlátokból, 

in  e ily ek
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mellyek körzői mindenik a’ 
régi Patriarchak vagy Pro- 
pheták közzűl eggynek, az 
utólsó pedig MahummedEck 
tulajdoníttattatik, mellyért 
is az utolsónak neve fíekam 
Ferdiat Mohammediat. A’ 
Mahummedanus Tanítók fok- 
féle ítélet - tétellel vágynak 
ezen könyv eránt: némeilyek 
betsi'ilik, máfok mint babo
nás és költött írást meg-ve- 
tik. D' Herbelot.

f.Sz e n t  FÖLD. Ez a’ 
Föld a’ régi Zfidó Orfzág, 
hol a’ Jefus Christus fzület- 
tetett. Ez a’ Szent Föld, 
mellyet elöfzör Canaánnak 
hívtak, vagyon A fiában. Ha
tárai, Napkelet felöl a’ Pufz- 
ta Arabia, mellytöl azt a’ 
Gileád és Arnon hegyei vá- 
lafztják-el: Napnyűgot felől 
a* Déli tenger, és Phoeniciá- 
nak eggy réfze : Elzák felöl 
Syria, mellytöl azt az Anti
idban us és a’ Hermon hegyei 
válafztják - e l: Dél felől a’ 
Kóíziklás Arabia, és Idumaea. 
Ez a’ föld az égnek igen me
leg réfze alatt fekfzik. Szé- 
lelsége az Éfzaki Pólusnak 
30. gradufa, 4. minut. 30. gra
dufa és «. minutaja közit; 
Hofzfzúfága pedig 64. gradu- 
fa 49- min. 68. grad. és so. 
minutaja köztt fekfzik. Noha 
ez igen meleg és kitsiny föld 
lett legyen is ; mindazaltal a’ 
világon leg-termékenyebb 
és gazdagabb volt. Gyii- 
möltstsel, gabonával annyi
ra bövölködött, olly fzép 
hegyei és halmai, olly kö
vér völgyei és térfégei, oll ·̂ 
kies erdeji, olly gazdag va-

rofai, olly égéízféges levegő 
ege, a’ terméfzetnek olly 
minden-féle ajándékai vóltak 
ebben, hogy áz Isten min
den földek köztt ezt adta a’ 
maga válafztott népének a’ 
Zfidóknak lakó - hellyül; e’ 
felöl tett ígéretet a’ hívők’ 
Átyjoknak Abrahámnak is, 
hogy adná az ő maradéká
nak, Ezt az Orfzágat a’Jor
dán vize, a’ Galilaeai, és a* 
Hóltt, vagy Sós tenger, két 
réfzre fzskafztják. A’ Jordán 
foly Éfzakról Délre. A’ Jor
dánon túl a’ Nap nyűgöt fe
lől való réfz leg-nagyobb, és 
leg termékenyebb. Ennek az 
Orfzágnak első lakosi vól
tak a' Noé’ Cham nevű fijá- 
nak Canaánnak maradéki. 
Mert a’ Bábel tornyánál efett 
nyelv zavarodáskor, az ö- 
zön-víz után minteggy fzáz 
efztendövel, Canaán a* maga 
tizen - eggy fijaival el - ment 
Syrián es Phoenicián által, 
’s a’ Jordánnak Napnyúgot 
felé való réízén fekvő eeéfz 
főidet el foglalta , melly hez 
foglalták idővel a’ Jordánon 
túlNapkelet felé fekvő réfzt is. 
Canaannak öt fijainak jutott 
Phoenicia, és a’ Syriai tenge
ri partok: az Ö több hat fi- 
jaitól fzármaztak fok - féle 
nemzetfégek , kiket az Iste» 
az Ö bűnökért ki-vágatott; 
ezek vóltak a’ Cananaeufok, 
Emoraeufok, Jebufaeufok, Hit- 
taeufok, Hívamfok, Perizasu- 
lök, és Girgalaeufok, kik köztt 
az három elsők leg-hatalma- 
fabbak voltak. Ezek olly 
fok famíliákra ’s Urafágokra 
fzaporodtak, hogy midőn

1 S9
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Je fűé erre a’ főidre ment, itt 
hsrmintz Királyoknál többet 
talált. Ezen kívül, a’ l/om- 
ízéd nemzetfégekkel öízve- 
elegvedtek ezek; nevezetefen 
a’ Philiftaeufokkal, kik Nap· 
nyűgöt felé laktak, Oriáfok 
vőlták, ’s a’ Cham’ máíodik 
fijától Mizraimtól fzármaz- 
tak ; &’ Moabitákkal és Am- 
monitákkal, a’ Jordánon tú l, 
kik mind ketten Lóth’ fijai 
voltak, az ő két leányaitól : 
a’ Midianitákksl és Idumaeu- 
fokka!, kik Midiánnak és 
Efaunak maradéki voltak, ’s 
Dél felé Arabia’ hatarában 
laktak. Ezek a’népek napon 
ként fzaporodtak és gazda
godtak , minden-féle bövfég- 
benés gyönyöriífégben éltek, 
noha eggymás köztt fokfzor 
hadakoztak legyen is : de 
tsak-ugyan az utolsó vefze- 
delem minteggy nyóltz fzáz 
efztendökkel találta őket az 
Ő ezen a’ főidőn való meg- 
telepedéfek után, midőn Jo- 
fue reájok ment, őket rabok
ká tette, ’s el pufztította.

Midőn Jofue ennek a’ főid
nek nagy réfzét el foglalta; 
azt a’ Jákób’ tizen-két fijai- 
nak maradéki köztt tizen két 
réfzre ofztotta fors fzerént; 
a’ tizen két réTzek ismét min- 
denik nemzetnének farniliá-
1‘a köztt fel - ofztódtak, úgy 
togy a’ maga határát kiin 

tudta. Ezt a’ törvényt még 
a’ Canaán főidének meg-vé- 
tele előtt Mófes adta, melly 
fzerént fenkinek is a’ rpaga 
örökfégét el-adni fz ab ad nem 
μ ólt. Ha valaki fziikfég!.ö! kén- 
fzeríttettetvén, a’ maga fzán-

tó-f óidét el adta, azt eggy- 
ízer ismét vifzfza válthatta ; 
a’ k i‘pedig vifzfza nem vált
hatta, annak azt a’ fzabad- 
fágnak. ef/.tendejében ingvea 
vifzfza kellett adni. Éfzak 
felé laktak az Afer, Naphta- 
li, Zebulon, és Iláchar nem- 
zetfégi : középen Ephraim, 
és Manafsénak fele: Dél felé 
Juda, Renjamin, Dán, Sime
on: a’ Jordánon tűin >pkelet- 
re Ruben, Gád, és Manafsé
nak fele. Levőnek, ki tizen
harmadik nemzetfég lett vol
na, és különöfen az Isteni 
fzolgálatra volt rendelve, kü
lönös réfze nem vó t, hanem 
a’ több nemzetfégek köztt 
fzerte fzéllyel lakott; mind- 
azáltal bírt negyven nyóltz 
várofokat, Övé vélt azegélz 
Orfzág’ jövedelmének tizede, 
vóltak nagy fzabadfágai és 
privilégiumai is ; melyre néz
ve a’ több nemzetlégek fe
lett gazdagabb is volt. És 
noha neki fors fzerént egéfz 
tartománya nem jutott legyen 
is , mint az Ő atyjafiainak *, 
de a’ melly földeket azután 
az Izrael* Királyi nyertek , 
azokban fzinte úgy refzt vet
tek ők, valamint a’ többek.

így hajtották ma^ok biro* 
dalmok alá a’ Zfidok ezt a’ 
földet, mellyet Isten nekik 
az előtt mint eggy négyfzáz 
hetven elztendökkel meg
ígért vólt. A’ Talmudifták 
a’ Szent Főidnek háromfzori 
fel fzenteléíéröl emlékeznek. 
Azt mondják, hogy midőn 
Jofue azt el foglalta, minden 
kerített várofokat meg-fzen 
telt; mellyet ők első be m* 

ne-
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netelnek nevernek. De a’ 
Babyloniai fog Tág által a’ 
fóld meg - fertéztettettetett; 
azért a’ vifzfza-jövetel után 
Esdrás Fő Pap annak fzent- 
fégét vifzfza-állította. A’ Ro
maiak ismét meg-fertéztették 
ezt a’ földet, ’s azt hifzik, 
hogy mikor a’ Mefsiás el-jő, 
harmadfzor újra meg-fzenteli 
és tifztítja; mellyet 6k har
madik be-menetelnek nevez
nek.

Illyen állapatban vált a’ 
Szent Föld mind addig, míg 
a’ tíz nemzetfég a’ Dávid* 
házától el nem ízakadt: ak
kor két, tudniillik Juda és 
Izrael Orfzága lett abból. A’ 
Juda Orfzága magába foglal
ta az Orfzágnak egéfz Déli 
réfzét; állott a’ Juda és Ben- 
jamin, és Dánnak és Simeon
nak Judával elegyedett nem- 
zetfégéböl, mellynek fő vá- 
rofa volt a’ Benjamin’ földén 
fekvő Jerufalem. Az Izrael 
Orfzágához tartoztak, az Or- 
fzágnak közép és Éizaki re
ize, a’ Jordánon túl való tar
tománynyal, mellyek a’ több 
nemzetfégekböl állottak; 
mellynek fő várofa vólt Sa
maria, az Ephraim’ nemzet
légében. De ennek a’ kü- 
lönbbfégnek vége lett, midőn 
az Afsyriai Király Salmanas- 
fár a’ tíz nemzetfégeket fog- 
fágra el · vitte , ’s azoknak 
földöket idegen népnek adta. 
Midőn a’ Szent Főidet a’ Sy- 
riai Királyok el - foglalták : 
azt akkor Palasfiinának ne
vezték a’ Philiflaeufokról; 
melly nevezetet leg - elöfzör 
Herodotus említ, de azután

mind a’ Görög, mind a’ Ro
mai írók, gyakran emlegetik. 
Akkor öt tartományokra ofz- 
tattatott - fel a’ Szent Föld: 
mellyeknek hámok napnvú- 
gotra , kettejek pedig túl a’ 
Jordánon feküdt. 1.) Galilaea 
Éfzakfelé, Syriával és Phoe- 
niciával határos , a’ négy 
nemzetfégnek Afernek, Na- 
phtalinak, Zebulonnak, Ha
diárnak régi lakó-hellyek. 
a.) Samaria, mellv Galilaeá- 
nak Déli réfze felé efett, a’ 
közép-tengerrel határos, E- 
phrairanak és a’ Manafsé fél 
nemzetfégének réfze. 3.) Ju
daea, melly Samariának Dél 
felé való réfzén efett; magá
ban foglalta Benjamin, Juda, 
Dán , és Simeon nemzetfégét. 
4.) Trachonitis. Galilaeának 
napkelet felé való réfzén, 
Syriával határos, a’ Manas- 
fé fél nemzetfégének hellye; 
e’ nem olly termékény vólt 
mint a’ több réfzek. 5.) Pe
raea, melly névvel neveztette
tek fokfzor az egéfz Jordánon 
túl fekvő tartomány, Tra- 
chonitisnak Déli, Samariának 
pedig napkeleti réfze felé fe
küdt, Gád és Ruben réfzeit 
foglalta magában.

így vólt ez az Orfzág a* 
Chrifius’ idejéig, midőn ehez 
a? Romaiak Idumseát adták, 
melly Judaeának Déli, és 
Arabiának nemelly részeiből 
állott. Ezen öt Tartományok 
kÖzzúl, a’ Zsidók tsak lu 
dasát bírták , főt azt fém 
egéfzen ; minthogy Őket a’ 
fzomfzéd nemzetek minden 
felől nyomták, kiváit ama’ 
Görög Birodalomból ízár- 

ma-
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inazott két hatalmas nemze
tek , a’ Syriaiak és Egyipto
miak. A’ Zsidók a’ magok 
földökön kívül lévő minden 
más Orfzágokat az ég alatt 
tifztátaltmnak tartottak ; ki- 
vévén Syriának vagy Mefo- 
potamiának eggy réfzét, 
melly az Euphrates vizének 
napnyúgot felöl való réfzén 
efett, mellyet Dávid nyert, 
és az Izrael* Orfzágához ra- 
gafztott vólt. Ezen tarto
mánynak vóltak némelly kü
lönös Privilégiumai: tudniil
lik , ha valaki Syriában va- 
lamelly jófzágot vett , azt 
úgy tartották, mintha Jeru- 
lálemnek külfő várofában vett 
vólna: attól az ember déz- 
mát adott, *s a’ Szombat 
efztendönek törvénye alá 
vólt vetve, de nem tarto
zott Pünköstkor a’ zsenge 
kenyeret, *snémelly mác ál
dozatokat be-miitatui,melly e* 
két az Izrael’ földén végbe 
kellett Vinni. Ezt a’ földet 
a* Zsidók az ő el puíztúláfok 
után is olly nagy buzgóiig- 
gal fzerették, hogy Hadria
nus Tsáfzár azt látván, a* 
Zsidókat nem engedte ott 
lakni, hogy így annak vifz- 
fza - nyereíe felől a’ Zsidók
ból minden reményféget ki
venne. Ma ugyan ez az Or- 
fzág nem olly termékeny, 
mint régen vólt: de az a’la- 
kcííoknak kevés voltoktól és 
korhelí'égektöl vagyon, a’ 
mint Schatv meg mutatja a* 
maj>a útazáfáról írott ΑΊ un
kájában.

A’ Syrufok’ hatalmokba es
vén a* Zsidók, onnan meg-

igs, F öl.
fzahadították őket az Ő nem
zetekből fzármazott híres 
Hasmonseus Fejedelmek. E- 
zek Julius Tsáfzár’ idejéig 
uralkodtak, a’ ki nekik An- 
tipatert adta Fejedelemül, 
azután pedig Auguflus He- 
rodest. Ennek halála után 
Archelaus lett Judseáoak 
u ra ; de kegyetlenfégéért Gal
liába ízámkivetésbe kellett 
neki menni, és azután Ju
daea Romai Provinciává lett. 
Agrippa Majornak vifzfza- 
adta ugyan Caligula Judaeát; 
de Claudius Tsáfzár alatt 
újra Romai Provinciává lett. 
ISÍero Tsáfzár’ idejében ak. r- 
ták ugyan a’ Zsidók a’ Ro
mai jármot nyakokból ki
vetni; de Jerufalem’ meg vé 
tele után egéfzen a’ Romaiak 
hatalmokba estek, Ve'p&fia- 
nus,’ vezérfégs alatt; mikor 
(a’ mint Jofephus írja/eggy 
millió fzáz ezer Zsidók vefz- 
tek-el, kilentzven - hét ezer 
pedig rabíagba efett. Ha
drianus alatt eggy Barcoch- 
ba űevü hamis Mefsiás alatt 
újra fel-támadtak, ’s Jerufa- 
lemet el-akarták foglalni; 
de akkor úgy meg-verettet- 
tek, hogy Zsidó Orízágból 
kéntelenek vóltak az egéfz 
világra el-ofzlani. Attól az 
időtől fogva, a’ Romaiak’ bi- 
rodalmokban maradt Zsidó 
Orfzág, míg nem a’ Romai 
Birodolom két réfzre fza- 
kadván, az a’ Görög Biroda
lom alá ment. a " Sarace- 
nuíbk a’ VII Században el
foglalták ezt az Orfzágot, és 
noha a’ Kerefztes had eggy 
néhányfzor el nyerte legyen 

is ,
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is, tsak ugyan a’ Saracenu- 
fok a’ X11Í. Században ki
űzték onnan a’ Kerefztyéne- 
ket, ’s mind e’ mai napig 
ok bírják.

i Mos. Bír. Maccab. 
Mát. Márk. Luk. Ján. Jo- 
Jephus. Philo. Eus. Sulp. Sev. 
Ádriohom. Quaresmius. Cu- 
nceut. Hejdmann. Menoch. 
Se fukar d. Dapper. &c.

f  F r a n c isc a n u so k . Eggy 
a’ leg-hírcfebb és leg nagyobb 
Szerzetek köztt a’ Romai Ek- 
kléíiában. Szent Ferentz 
Izármazott Olafz Orfzágban, 
Umbriának Afsifi nevű vá- 
rofában, nemes l’züléktől; de 
a’ ki fzentí'égével nagyobb 
érdemet nyert magának, mint 
fzármazáfával. A’ maga fok 
gazdagfágának , melly volt 
neki, ’s e’ világi minden 
gyönyöriifégeknek bútsíit a- 
dott; Önként-való fzegény- 
féget vállalt magára , ’s leg- 
lanyarúbb életet követett. 
Mezítelen lábbal já rt, Apo- 
ftoliá lett, vaíarnapokon ’s 
innepeken predikálít. 1206- 
ban , vagy 1209 ben fel tette 
magában, hogy eggyklaítro- 
mot állítson-fel, ’s III. Inno
centius Pápának be mutatta 
azon regulákat, mellyeket a’ 
maga Szerzetefeinek kéfzí- 
tett. De midőn a’ Pápa látná 
az Ö alávaló állapatját, ’s 
regulájinak keményfégeke.t, 
azt felelte neki, hogy az ö 
reguláji inkább difznókhoz, 
mint emberekhez illenek. 
Ekkor el ment Szent Ferentz, 
és a’ difznóknak fertöjökbe 
keverödzött; illy motskofan 
a’ Pápához vifzfza-ment, ’s

elébhi kéréfét meg-újította. 
Ekkor annyira meg ílletodött 
a’ Pápa, hogy az Ö kéréfét 
meg adta, ’s az Ö Rendét 
megerőltette. Ez időtől fog
va Szent Ferentz’ híre egéfz 
Olafz Orfzágban el-terjedett; 
fok Fő Űri emberek az Ö 
példáját követték , e’ világot 
oda hagyták, ’s az ő fenyí
téke alá adták magokat.

A’ Szent Ferentz’ Szerzete 
egéfz Európában tsak hamar 
el-terjedt; az Ö Szerzetes tár
fai varotokban , falukban 
predikálltak, ’s az eggy fi gyű 
népet tanították. Némellyek 
el mentek a’ Saracenu tokhoz 
és a’ Pogányokhoz, kik köz- 
ziil fokán Martyromi koro
nát nyertek. A’ Sz. Ferentz’ 
éleiének Iróji befzéllik, hogy 
kevés idővel az Ő halála előtt 
az Ő lábain és kezein a’ 
Chriítus’ (ebeihez hafonló fe- 
bek látfzottak , mellyekből 
fzűnielen vér folyt; de mi
nek utánna meg halt, azoknak 
femmi nyomok nem maradt. 
El temetrettetett Ő Romában, 
a’ maga Oratóriumában , ma
ga pedig a’ fzentek feregekbe 
ízámláltattatott.

A’ Sz. Ferentz’halála után, 
az Ö Szerzetefeinek maga 
Innocentius P. írt némeliy 
regulákat, mellyek fzerént 
meg engedődött nekik, hogy 
a’ várótokban és falukban 
predikállhafsanak; úgy pedig, 
hogy a’ magok tanítáfokat 
magok fzect és alázatos vi- 
feiéfek által tegyék fogana- 
tofsá: parantsoítattato»' ne
kik, hogy a’ magok aláza
tos és fzegény álíapatjokkal 
N meg-



F ran . F r a n .

meg-elégedjenek, és foh-a fem- 
mi méltófágra ’s elfő fegte ne 
rágvjanak; magokat a’ pre- 
dikállásra erűvel ne ajánlják, 
tanársot k érdeden fenkinek 
ne adjanak. Sz. Ferentz ma
ga a’ melly regulákat tanít
ványainak adott, azok rövi
deden ím’ ezek : A’ Fracci- 
fcacufoknak mindenek eggy- 
máfsal köz legyen ; Szűz 
életet kövefsenek; a’ Sz. Pá
pának engedelmeskedjenek: 
a4 kik δ hozzájok álltának, 
azok előfzör adják-el jó sá
gaikat , ’s ofztogafsák a’ fze- 
gényeknek ; a’ ki eggyfzer 
6 hozzájok állott,annak többé 
Őket oda nem lehet hagyni: a’ 
Papok az Isteni tifzteletet a’ 
Komái Ekkléíiának fzokáfa 
fzerént tartoznak véghez-vin- 
n i , Minden Szentek’napjok. 
tói fogva Karátsonig, tartoz
nak böjtölni: űtazmok nem 
fzabad, hanem tsak mikor 
a’ fziikfég hozza magával: 
alamisnából kell élniek, 
mellyet kóldúlhatnak: min
den gyanús tárfalkodást el
keli kerülniek. V a’ t. (a) 

Ennek a’ Szerzetnek leg
elfő klaftroma vólt Soubazo- 
ban Olafz Orfzágban, hol a’ 
Benedictioufok a’ Portiuncu
la’ templomát Szent Ferentz- 
nek adták. Nem foká azután 
fok heliyeken fok klaftromo- 
kat építettek a’ Sz. Ferentz’ 
fijai; főt maga Sz. Ferentz 
fokakat fund ált Spanyol és 
Portugaliia Orfzágban. is is 
ben a’Lateranumi Concilium 
tneg.eröfálet'e ezt a’ Szerze
tet. Ezekután Sz. Ferentz 
Afsifibe ismét vifzfza· ment,

1 9 4

Oenerale Capitulumot tartott; 
Frantzia, Német, és Anglia 
Orfzágba JVlifsionariufokat 
küldött. Ez a* Szerzet olly 
gvorfan fzaporodott, hogy 
midőn 1219-ben Afsiliben Ge
nerale Capitulum tartatta- 
tott, abban öt ezercn jelen- 
tek-meg, kik fokkal nagyobb 
fzámú Tárí'afá goknak küldöt
teik vóltak. Ma ennek a’ 
Szerzetnek hét ezernél több 
klaftroma vagyon, mellyek- 
ben fzáz tizen öt ezer Bará
toknál többen laknak: vágy
nak a’ Franciscäna Apátiák
nak is minteggy kilentz 
fzáz klaftromaik. Ezen Szer
zetből, a’ fok Tudófokon és 
Mifsionariufokon kívül, let
tek öt Pápák, negyven - öt 
Cardinalifok, fzámtalan Pa- 
triarchák, Érfekek , és két 
Elector Érfekek a’ Német Bi
rodalomban. A’ Francifca- 
nufok még Szent Ferentz’éle
tében, III. Henrich alatt el
terjedtek Angliában.

Szent Ferentz a’ maga Szer
zetét három rendre ofztotta; 
a’ mint az ö Innepén való 
Antiphoniából meg tettfzik.
Tres ordines hic ordinat, 
Primumque Fratrum nominat 
Minorum pauperumque.
Sit Dominarum medius;
Sed poenitentium tertius 
Sexum capit utrumque.

Az első Rend a’ Minoritád 
ké, melly fok-féle Congrega- 
tiókból á ll: illyenek : 1 .) a’
Fratres Minores, vagy a’ tu- 
lajdcDképen neveztettetett 
Francifcamifok. E z e k n é l 
mind e’ mai napig tart Sz.

Fe



F kán. F r a t .

Ferentztől fogva, az egéfz 
Szerzet’ Generalifáinak íuc- 
ccfsióiok. Ezekhez tartoznak 
az Obfervantes, Reforman
tes , Difcalceati, Recollecti. 
Ezekből fzármaztak a’ Con
gregationes & Reformationes 
Cdfareanorum, Clarenorum, 
Amadeorum, Narbonenfium, 
Collectaneorum de S. Evange- 
lioyfeu Capudo's a' t. mellyek
X. Leo Pápáig virágoztak, 
ö alatta pedig a* Bulla unio
nis által: lte & vos in Vine
am 's a' t. az Obfetvantefek- 
hez foglaltathattak. Ezekhez 
tartoznak a’ Fratres Clauftra- 
les, vagy Eratres de Commu
nione , vágy Conventuales. 2.) 
EUfpenfati Fratres Minores, 
kik nem követik ízorofan és 
betű fzerént a* Sz Ferentz’ re- 
gulájit, hanem a’ Pápai meg- 
határozálokhoz tartják ma
gokat, különös Generalifok 
vagyon, kit régen a’ nagy 
Generalis Minister erősített· 
meg, most pedig független. 
3.) A' Capuciriufok, kik 1225- 
ben vették eredeteket, ’s kik
nek hafonlóképen a’ Generá
lis Ministertől nem függő Ge
neralifok vagyon.

A’ II. ReDd az Apátiáké; 
magában foglalja a’ Sz. Cla- 
r.y Rendét minden klaíiro- 
mokkal, akar a’ fzorofabb, 
akar a’ XI. Gergely, IV. In
nocentius , IV. Sándor, VI. 
Urbanus Pápák által meg- 
lágyíttattatott regulákat kö- 
vefsék, mellyért is, és más 
okokra nézve, különbbözö 
neveket vifelnek , p. o. vágy
nak Urbanifldk, Damianitdk, 
Minorifsák ’sa lt. kiket kö-

zönféges néven Clarifsdknads. 
hívnak. Ide tartoznak a’ Con- 
ceptionifták is, kiket Portu- 
galliában Beatrix de Sylvia 
íündált.

A’ III. Rend a’ Poenitenfe- 
ke\ mellyben vágynak Bará
tok , és Apátzák. Ezekhez 
tartoznak a’ férjfi és afzfzony 
fzeméllyek, kik a’ magok 
házokban lakoznak,és a’ roe- 
nitenfeknek harmadik regulá- 
jokat, mellyet Sz. Ferentz 
tsinált , követik. Illyenek 
vóltak, Sz. Lajos Frantziai 
Király, Ivó, Conrad, Elzeár 
kik mind Canoniíáltattattak.
2.) Minden Congregatiók, 
mellyek az három Szerzetesi 
fogadást-tétel alatt élnek,mint 
a’ Fratres Tertii Ordinis S. 
Francifci,Ftitaxxia. Orízágban, 
's a' t. az Elifabethánák , és 
minden Tertianák, Német, 
Olafz, és más Orfzágokban. 
3·) A’ TertiariuCok, mellyek 
a’ Minoriták’ klaftromokban, 
Francifcanus Öltözetben lak
nak. Ide tartoznak a’ Cordi- 
gerek , kik a’ Sz. Ferentz’ 
Övét, hordozzák , ’s a’ Sera- 
phicus Sz. Ferentz’ Archi- 
EraternitájAban vágynak.

Wading, annal. Hiít. des 
Ord. Mon. Math. Paris. Rib- 
lioth. Cotton.

fFRATRiCELLI. vagy Fra
tres de Paupere vita. Eretne
kek a’ XIII. Században,Olafz 
Orfzágban , kiknek Szerző
jük volt Hermann Pongilup 
Francifcanus Barát, kinek 
hóltt testét Vili. Bonifacíus 
ki - áfat.la és meg - égettette, 
minekutánna húfz efztendeigj 
minteggy Szentet úgy tiíztel- 
« ték

*9S
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ték vólna ötét. Nagy fzent- 
féget mutattak; a’ fzentfég 
alatt vétkes életet követtek. 
Mert a’ mint írjak felölök, 
éjjel eggyüve mentek, tifztá- 
talankodtak; a’ melly gyer
mekek pedig tölök fzárntaz- 
ta k , azokat mikor eggyütt 
vőltak, eggymásnak kézről 
kézre hajigálták, ’s a’ kinek 
kezében az meg halt, azt tet
ték magok köztt Pappá. Né
ha pedig az illyen gyerme
ket raeg-égették, annak ham
vát borban azzal, a’ kiTár- 
faPágokba állott, meg - itat
ták. Sok tévelygő értelme
ket is tulajdonítanak nekik, 
p. o. hogy tsak a’ Kere&tfé- 
get tartották Sacramentom- 
nak; hogy a’ lelkek az íté
let’ napja előtt az Istennek 
látáfára nem botsáttattatnak. 
A’ Pápát és a’ Romai Ek- 
kléliát meg vetették ; a’ Car- 
dinalifokat és Püspököket 
nem Páfztoroknak, hanem 
farkaroknak tartották. V a' t.
VIII. Bonifacius, és XXII. Já
nos P. keményen üldözték 
őket: mindazáltal minden fe
lé igen el - terjedtek. Fran- 
tzia Orfzágban Frerotoknaik. 
hívták őket: Francifcanus 
ruhában jártak, azért írják 
némellyek Őket a’ Francifca- 
nufok közzül Pzármazttaknak 
lenni , Ludovicus Bavariai 
Hertzeg nagy pártfogójok 
volt nekik , XXII. Janos P, 
ellen. Sok tudós emberek 
vóltak közttök. Philippus 
Mornams du Plefsis, menti 
Őket azon vádok alól, mellye- 
ket ellenek írnak.

Pratceol. El. Haer. Sander. 
Haer. 159. Spondan. Bzov. Rei
nald. Mór meus. Bayle.

* F raus, vagy a’ Tsal'árd- 
Jág. eggy Isten a’ régi Pogá- 
nyoknál, kit akkor hívtak 
PegítPégül, mikor vagy vala
kit meg - akartak tsaloi ma
gok , vagy mátok’ tsalárdfá- 
gát akarták el - kerülni. A’ 
képe Pzüz leány ábrázatot, 
dereka pedig kígyót muta
tott, mellének Skorpió far
ka volt. Leány képe, a’ tet
tetést, kígyó dereka, a’ tsa- 
lárdíágot, Skorpió farka, azt 
az álnok tagot jelentette, melly 
lappang a’ tsalárd emberben. 
Struv Synt. Ant. Rom.

* F r ey m a eu r er . F r a n c s  
MASSONS. Szabad Kömíve- 

fek. neve eggy bizonyos Tár- 
fafágnak, melly 1735- hen 
lett esmeretefsé. Meg - volt 
ugyan ez előtt is ez a’ Tár- 
fafág Angliában ; de minden
kor titkolta magát. Mint
hogy pedig a’ nevezett eíiz- 
tendőben kezdte magát más 
Orfzágokban is ki adni; fel- 
nyílttabb fzemekkel kezdet
tek mindenütt reájok vigyáz
ni, félvén hogy valamelly 
rofzfz következére legyen a’ 
dolognak. Kitudódott, hogy 
ezen TárfaPágnak a’ neveze- 
tefebb vároiokban minde
nütt Logdjtk, vagy Gyft'éfek 
vagyon: valamelly esküvés’ 
módja is jött világohágra, 
mellyllyel ezen TárfaPágnak 
tagjai magokat kötelezték a’ 
Tárfafágban meg esni fzokott 
dolgok felöl való hallgatás
ra. Azonban az is közön- 
íégefsé lett, mitsoda fzoká-
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fokkal vefznek Ők be valakit 
a’ magok Tárfafágokba. Eb
ből a’ lett, hogy nem tsak 
az Amíterdami Magistratus 
tiltotta-meg az Ő ölzve-gyü- 
lél'eket, hanem az Hollandai 
Rendek is 1735-ben, Novem. 
3 0 .  n. eggy rendelést tsinál- 
tak , mellyben ezen Táría- 
fáguak fok környül- áltálait 
adják-elö. Említik hogy ez 
a’ Tárfafág a’ maga Coníli- 
tutiójit.vagy rendeléfeit, 1723- 
ban Londonban Wilh. Hau
tet nél ki - nyomtattatta, a’ 
midőn már Londonban húfz 
Lőrék vóltak, mellyeknek 
különösen is Fejeik vóltak, 
kozöníégefen pedig minde- 
niknek eggy Nagy Mesterek 
volt, kit a’minden efztendö- 
ben meg esni fzokott közön- 
féges gyűlésben vagy meg
hagytak tovább is, vagy vál
toztattak. A’ Tárláíág’ tag
jainak vágynak bizonyos 
meg-rsmertetö jeleik,mellyek- 
röi eggymást meg-esmerik. 
Minden-féle Vallálú embert 
be - vefznek a* Tárfafágba, 
tsak tiíztefséges életű embe
rek legyenek, ki-vévén az 
Atheufokat, és a’ törvénynek 
meg útálójit. Ez a’ Tárláíág 
1737-ben Angliában Gróf 
Darnleyt váiafztotta Nagy 
Mesternek. Frantzia Orfzág- 
ban is fokán vóltak már ak
kor ezen Tárfafágból. Az 
első Logdt Parisban az An- 
glufok állították-fel, mellybe 
lök Fő emberek adták ma
gokat, és mind e’ mai napig 
tart; noha fok kemény Kirá
lyi parantsolatok jöttek lé
gjen is ki ellenek. Már ma

ez a’ Tárfafág úgy el-fzapo- 
rodott, hogy még Conílanti- 
nopolisban is legyen , melly
ben fok Törökök vágynak. 
Olafz Orfzágban nevezetes 
Logéik vágynak nekik , Ro
mában, Florentiában, Livor- 
nóban V a' t. Minthogy a’ 
Pápa úgy nézte ezeket, mint 
tettetett Epicureufokat, kik 
ellen femmi törvényt nem le
het hozni, melly elég kemény 
légyen: azért 1738-ban Má
jusnak 29. n. az Ekkléfiából 
ki-rekefztette őket. A’ Frey 
MdurerekrbV többet lehet ol
vasni in Relation ^ipologique 
&  FUfiorique de la Soeiete 
des Francs Macons par I. G. 
D. F. J\\ a Dublin, chez Pa
trice Odonoko 1738. Confuta
tions Hiftoires , L o ix , Char
ges , Reglemens & UJ'ages des 
Frans Macons traduits de l* 
xinglois par Jean Kuenen in 
8. Haye 17 41. Mer cur es Hi- 

floriques & Politiques. Let« 
tres Hiftoriques. &c.

F r u c t u o s u s . Ezen Szent
nek Reguláji. Vólt ez Bragai 
Érfek, a’ ki Spanyol Orfzag- 
ban a’ Barátokat és klafíro- 
mokat igen el fzaporította; 
új regulákat tsinált a’ maga 
Szerzeteiéinek és Apátzáji- 
nak , midőn látná, hogy még 
az házas emberek is mind a’ 
két nemből gyermekeikkel 
eggyüit ö hozzájok menné
nek. A’ regulák vagy közön- 
fégefek , vagy kiilönöfek vál
tak. Az ellök fzerént fenki- 
nek fém vólt fzabad a’ Con- 
gregatiónak tanátsa és a’ Püs
pöknek engcdelme nélkül 
klaftromot építeni. Ha házas 
3 eto-
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emberek akartak az 8 gyer
mekeikkel klaftromi állapat- 
ba menni, az Atyák ltjaik
kal, az anyák leányaikkal 
mentek valamelly klaítrom- 
ba , hpl holtig engedelmes- 
fégbsn tartoztak élni. Mind a’ 
Barátoknak, mind az Apá- 
tzáknak különös Oratóriu
maik vágynak. Magokat ar
ra kötelezik, hogy a? Isten 
és az ő Biuljárójik eránt hü- 
fégefek lefznck, 's az Apo
llótoknak parancsolatjaik, és 
pz Atyáknak regulájik fze- 
ránt élnek ; ha pedig ellen
kezőt .selekefznek, el-fzeny. 
védik, ha a’ klaftrpmból ki- 
vettettetnek. A’ kit tömlötz- 
be tettek, annak egyebet nem 
adtak , hanem tsak kenyeret 
és vizet. A’ böjtről nem em
lékeznek ezeknek regulájik, 
hanem tsak hogy a’ kik va
lóméi y nagy vétket tselekefz- 
nek, azoknak ne adjanak húst, 
bort , és íért. A’ Barátoknak 
máfodik regulájok meg-egy- 
gy szett a* Bcnedictuféval. 
J Útja az húst, és tsak a’ be
tegeknek és utazóknak enge
di -meg a’ madár húst, ba
bot, és zőMíégct, néha az ha
lat :s. Böjtben tilalmas vólt 
a ’ bor és az olaj. Septem- 
bertiek 14. n?:pjától fogva 
Húsvétig böj öltek. Hiß. des 
Qid Rei. T. $. c. 4.

F udo. Eggy Isten Japo- 
piában. Ez eggy nagy Szent 
vélt a’ Jammriboßufok.' Ren
déiből; inigat úgy fzeny- 
ved'.ettc , hogy mindennap’ 
eggy nagv rakás tűzbe’ült, 
fje a’ melly neki ['emmit nem 
|rfott. Bűnek a z  Istennek

képe előtt ég eggy lámpás, 
melly eggy mérges Inari ne- 
vil állatnak, vagy vízi fás
kának olajával vagyon tele. 
A’Japonok fzabadon befzé l
nek ezen Isten előtt azok 
rél a’ vétkekről, mellyekkel 
őket valaki vádo ja. Ennek 
képét eggy rakás tűz’ köze
pébe tefzik, a’ tselekedetet 
azon házban, mcllyben az 
efett, meg-visgálják. ElÖfzÖr 
némelly babonás fzókat mon- 
danak-el; ha így a’ dolgot 
világofságra nem hozhatják, 
a’ »tűzi próbát vefzik - elő, 
tudniillik a’ gyanús fzemélly- 
nek a’ tüzes vafon háromfzor 
kell által - menni: ha a’ tűz 
lábait meg-nem férti, ártat
lan ; ha pedig meg égeti, 
bűnös.

Koempf Hifi. Jap, 1. 3. c.
*  F u l g u r i t u m . így hív

ták a’ Pogány Romaiak az 
oliyan kelly eket és dolgokat, 
mellycket a’ mennykő meg
ütött. Quafi Fulgure ictum. 
Az íllyeh hellyeket és dolgo
kat fzenteknek tartották; 
azokkal nem lehetett úgy 
élni, mint más közöníéges 
dolgokkal: azok mellett eggy 
óltárt tsináltak , mellyen eggy 
két efztendós juhot áldoztak; 
az honnan az illy hellyeket 
Bidentalidíitik nevezték. A’ 
Görögök az illyen hellyekre 
eggy be fedezett U rnái helly- 
heztettek, melly be tették a’ 
mennykö által meg-üítette- 
tett dolgot, vagy annak va- 
lameily réf'zét. Ezt az Au- 
gurok vitték-végbe, a’ kik 
arra rendeltt emberek voltak, 
hetgy a’ mennykö által meg-
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üttettetett fákat ismét meg- 
tifztítsák, azokat Strufcrta- 
77'nfoknak hívták, Azoknak 
testeket, kiket a’ mennykő 
meg-ütött, nem fzabad volt 
megégetni, mint az egvéb 
hóltt testeket, hanem a’ Nu- 
ma’ törvénye Izerérsf, azon 
az hellyen kelleti azokat el
temetni, az hol azok meg hal
tak, és azután azokon az hel- 
lyeken nem fzabad vólt járni. 
Különbbözlek a’ nappali 
mennykő-iitéfek az éjjeliek
től : amazokat Jupiternek, 
ezeket pedig Summanus Is
tennek tulajdonították- De 
ha nappal és éjjel eggymás- 
után mennydörgő« , azt 
Fulgur provoijiimnak hívták, 
’s azt hitték, hogy akkor min
den Istenek eggyütt dörgöl
tek. A’ mennykö-iitéfekbŐl 
jövendöltek is , az honnan 
azoknak fok - féle jeleik 
voltak.

Juven. Sat. 6. Plin. 1. is. 
yírtemidor. 1. 2. yhnmian.
Marcell. 1. 23. F'eftus. PauJ'an. 
in Eliacis. Lucan, de bello 
Civ. 1. i. Statius in Thebaid. 
1. 10. Salmas, ad Solin. S ca
liger.

f .  F u n e r a l ia , Temetéíi 
ceremóniák. A' hclttak eránt 
való utóllÓ kötelehíég, min
den időben és minden nem
zeteknél eggy réí’ze volt a’ 
Keíigiónak, úgy hogy azo
kat , kik ezen kötelelségeket 
el múlatták , átkozottaknak 
tsitcttak. Innen a’ Romaiak
nál lujia , a’ Görögöknél, 
Dikaja , JSomiria, iiojia vólt 
azoknak ne vek , mellyek azo
kat a’ kötelcí'ségekct jelen

tették, mellyeket a’ termé- 
fzetnek törvénye fzerént az 
élők a’ hóittak eránt tartoz
tak véghez - vinni. Nem is 
lehet tsudálni, hogy kivált 
a’ Romaiak, olly nagy gon
dot tartottak az hóítt testek
re. Mert ők azt hitték, hogy 
a’ lelkek addig az Elyfaeum- 
ba nem mehetnek, míg a* 
testek a’ földbe nem te
tettetnek, úgy hogy ha va- 
Iamelly test el-nem temettet. 
tetett, annak lelke az Ely- 
faeumba fzáz efztendeig be- 
nem mehetett, (a) Azért lát
juk olly fok példáját a’ Po
gány íróknál, hogy az hal. 
dokiók, és a’ meg-híalttaknak 
leikeik , kefervefen kérik az 
élőket, hogy az Ő testeket 
temefsék-el; mint Homerus- 
nál az E;penor’ árnyéka kéri 
Ulyfsest. (b) Innen nagyobb 
átkot nem tudtak ók kíván, 
ni, mint mikor azt kíván
ták valakinek, hogy annak 
teste maradjon temetés nél
kül. Az utazóknak köteles, 
légek vólt, ha az út félen 
hóltt testet találtak , arra 
háromfzor földet vetni, (c) 
És az illyenekre nézve ez a* 
kevés fold elég vólt, hogy 
ezeknek leikeiket Pluto a* 
maga Orfzágába be-botsálsa. 
A* Régiek nagy fzerentsét. 
lenfégnck tartotlák azt, ha 
ók nem az ö Elejikhez, ha- 
sem idegen földön temettet. 
tettek el. (d) A’ légiek né- 
mcily embereknek testeiket 
nem engedték el-temetni,. 
Illyenek voltak. 1.) A’ nyil. 
ván való vagy titkos ellen, 
légek. Hurut nusnál fenytg- 
\  pM
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geti Ulyfses Socust, Hector 
Patroclust, bogy testétel nem 
temetted: Achilles hal'onló- 
képen bofzfzúHa-meg magát 
ezen vitézen. Midőn a’ Spár
tai Fö Vezér Lysander az 
Athenebelieknek hajós lére- 
geket meggyőzte, azoknak 
vezéreket meg ölte , négy 
ezeret elfogott, ’s eggyet 
fém temetteíett el. a j  Az ha
za-árulók, vagy az ellen öfz- 
ve esküvők. Ariftocrates az 
A r c a d e f e k e t  elarúlta; 
mellyért meg köveztettetett, 
’s teste temetés nélkül az ha
táron kívül vettettetett. Pho- 
ciont midőn az Athenebe- 
lick ok néikűl halálraítélték, 
Atticából ki küldöttek , ’s 
testét kemény büntetés alatt 
el temetni nem engedték, (e) 
(z) A* Tyrannufok. Midőn 
«’ Pheraeaniaiak Alexandert 
meg ölték, testét az ebeknek 
vetették. Neftor ezt mondja 
Honierusnál Telemachnsnak, 
hogy Menelaus Aegiflust a’ 
My cenufokon véghez - vitt 
kegyedenfégéért, el-nem te
metted. (f) 4 ) A’fzentfég-tö- 
rök. Azt hitték a’ Pogányok, 
hogy azokat az Istennek is 
ezen bűntetéfsel fzokták néha 
meg-büntetni. Midőn Archida- 
rruis Spártai Király Olafz Or- 
fzágban meg verettftett , ’s 
tes e el nem temettsttetett, 
Puufaniás azt hozta - ki be
lőle, h* i r ötét az Istenek 
bűntettéit így meg , minthogy 
<3 a’ Phocisbelieknek fegítfé· 
gül vóit, midőn azok a’ Del- 
phifi Apolló’ templomát .fel- 
predálták, 5.) Az adóink, kik
nek testeik a’ Creüitoroknak

adattattak , kik azokat mind
addig cl nem hagyták temet
ni, míg nekik elég nem té- 
tettetett. 6.) Némelly gonofzt- 
tévők, kiket halállal büntet
tek-meg, kivált azok kiket 
vagy kerefztre fefzítettek, 
vagy fél - nyárfoltak ; mert 
ezeket a’ madarak és vadak 
emélztették-ineg. (g) 7.) A’ 
kiket λ’ mennyiö ütött-meg, 
azokat úgy néztek, mint az 
I s t e n e k n e k  ellenlégeiket; 
azért is a z o k n a k  tefte- 
ket különös hellyre temet
ték , hogy azok máfokat meg- 
ne fedeztetnének. 8·) A’ kik 
Atyai örökfégeket el-vefzte- 
gették. Azért igen nagyon 
félt Demosthenes ettől a’ bün
tetéstől ; minthogy atyai 
örökfégét idegen Orízágokon 
költötte-el, az hova útazott 
a’ tanulás’ kedvéért. Ha pe
dig az illyenek közzül lehe
tett valakinek az a’ fzeren- 
tféje, hogy az Ó testét vala
ki el temette, az ollyannak 
temető - licllyére köveket 
hánytak, melly tselekedettel 
az hóht ellen való gyülöifé- 
geket jelentették„ mint Eu
ripides meg-jegyzi. (h) Néha 
a’ főid alól is ki - ásták a’ 
gonofzt - tévőknek testeket, 
rhrynicusnak testét, kit ha
zája’ el-arúláfáért kárhoztat
tak, fok idő múlva fel-ásták, 
’s Attica’ határaiból ki-vit- 
ték. fi)

A’ Zsidóknál tsak azok
nak testeket fofztották - meg 
a’ temetéstől , kik magokat 
meg-ölték; az illyenek a’ föld’ 
fzíuen roihadtak el. A’ kiket 
fel-axütü'io'.iak , azoknak te

il:-
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íieket el-temették : mellyet 
azért tselekedtek a’ Rabbi
nusok fzerént, mert az em
ber az Isten’képét vifeii. (k)

Noha a’ Kerefztyének is 
fzerették a’ tiíztefséges teme
tést: mindazáltal nem fzor- 
gaimaoskodtak ok olly igen 
az ϋ hóitt testek felöl, mint 
a’ Pogányok, mintha ök el- 
veíinének azért, ha az ő 
testek el nem ternettettetik; 
mert hitték azt, kogy az ő 
fel támadándó testeknek fem- 
mi nem árthat. A’ régi Ke
refztyének tsak azoknak tes
teket nem temették - él tifz- 
U is égés temetésiéi, kik vagy 
Kcreíztíég nélkül, vagy az 
Kkkléíiából ki - reíztettetve 
lévén haltak meg.

A’ Temetésnek módja olly 
fok-féle volt eleitől fogva, 
a’ raelly fok· féle volt a’ nem
ieteknek fzokálók és Reli- 
giójok.

A’ régi Görögök a’ meg- 
haltfnak fzájába eggy pénzt 
tettek , méllyét Charonnak 
kellett fizetni, hogy a' Po
kolbeli folyó vize« által vitte 
f i ’ lelket az Elyfeeumba. De 
ha olly an heilten halt-meg 
az ember, a’ meíly felöl azt 
gondolták, hogy az a’ Po
kol’ környékéhez nem mefz- 
íze vagyon, és az honDan 
oda egyenes úfon lehetett 
menni, akkor ezen pénzre 
nem volt fzükfég. A’ meg- 
hólttnak fzájába eggy mézes 
pogáífát is tettek, mellyet 
·.’ Pokol’ fiáján álló három 
fejű Cerberus kutyának kel
lett vetni , hogy a’ lelket 
tsendeléa be-eieizfze az Ely-

fajumba. így tett az a’ Sy- 
billa, a’ ki Aeneást Pokolba 
le-vezettet mert különbben 
be-nem erefztette volna a’ 
Cerberus őket. (1) Míg a’ test 
az házban vólt, mind addig 
eggy vízzel tellyes edény ál
lott az ájtó előtt, hogy azok, 
kik a’ test körül forgolódtak, 
magokat meg - moshatnák: 
mert a’ Pogányok is azt hit
ték , a’ mit a’ Zíidók, hogy 
a’ hóitt testnek illetéfe tilztái· 
talanná tefzi az embert, (m) 
A’ Pogányok fok jelek által 
mutatták-ki a’ meg-hólttakoa 
való íiomorúfágokat. Meg
tartóztatták magokat a’ ven- 
déeítgeskedéstöl, minden é- 
keíséget le tettek ruhájokról, v 
hajókat fzaggatták, el mett- 
fzették, borotválták, azt a’ 
hóitt testtel eggyütt meg éget
ték : néha a’ földre le-feküd- 
tek , ott hentergettek , feje
ket porral, hamuval be - hin
tettek, mellyeket verték, té
liekét í’értegették: az Istenek 
ellen panalzoikodtak, fökfzor 
azokat átkozták, főt lökfzor 
annyira mentek, hogy azok
nak oltáraikat ’s templomai
kat is le rontották. Neopto
lemus midőn meg tudta, hogy 
az ö atyja’ halálának oka A- 

ollo vólt, fel-tette magá- 
an , hogy ennek az Istennek 

Delphisbcn lévő templomát 
el rontja; de ez az ő íiándé- 
ka íieUette az ő vefzedelmét. 
Mikor yalamelly nagy hiva
ta li ember, vagy Hadi Vezér 
halt - meg; az egéfz város 
gyáízolt: meg-fzüntek min
den közöniéges gyiíléíék : az 
Oskolák, ferdó hellyek, kal- 
$ mar



αο2 Fun. Fun.
már bőltok, templomok, és 
minden közönféges hellyek 
be-zárat.t Utak.

Ügy látfzik, hogy a’ leg ré
gibb időkben a’ Görögök az 
hóltt testeket el-temették, no
ha annakutánna meg - éget
ték (n) Az Athenebeijefc, va
lamint inás dolgokra, úgy 
erre nézve is minden Görö
gök felett leg-mértékletleneb- 
bek vóltak: melly ért is né- 
melly törvényt-tévők ke
mény büntetés alatt határt 
mértek nekik, hogy az hólt- 
takra költött nagy pompával 
az élőknek kárt ne tenné
nek. (o)

A’ Rogust, vagy a’ test
nek meg-égetéfere való rakás 
fát, a* meg-hólttnak atyjafi- 
jai közzül valamellyik gyúly- 
totta - meg, mellyet a’ ízéi 
fél-éleízlven, a’ testet hamar 
hamuvá változtatta. A’ meg- 
hólttnak atyjafijai és baráti a’ 
rakást körül-áílották, mint 
itali áldozatot, bort töltöget
tek, kiáltottak, ’s a’ meg
holténak lelkét hívták,(p) Mi
kor vaiameliy hóltt testet el
térnének, azt mindenkor artz- 
tzal az ég felé fektették: 
mert illendöbnek ítélték,hogy 
az é'ip Istenek felé nézzenek, 
mint a’ föld alatt valóknak 
fstétes hellyeikre. Midőn 
piogenes Cynicust /halálos 
t/etegíégében meg kérdették, 
lipgy akarná hogy testét 
lkellvhezteisék ? azt felelte: 
artzt ’.al a’ fúld felé: imdűin 
pedig okát kérdenék tőle: 
azt mondta : mert a’ Világ
nak felső réfze nem foká alá 
leié fog fordulni, pitify fe

leletével kétfég kívül a’ Gö
rögöknek babonáfságokat 
tsúfolta. (rj) Az hóltt testek 
felöl azt tartották a’ Pogá- 
nyok, hogy azok minden kö
rül - lévő dolgokat meg fer- 
téztettek: azért is vége lé
vén a’ temetésnek, tifztúlás- 
hoz fogtak, melly abból ál
lott , hogy a’ Pap eggy Olaj 
ágat vízbe mártott, ’s azzal 
az embereket meg - hintette. 
( r ) Míg ez meg nem efett, 
addig a’ tifztátalan embernek 
nem fzabad vólt templomba 
menni, ’s az Isteni tifztele- 
ten lenni. A’ meg-hólttakért 
áldozatokat és Libatiókat is 
tsináltak: az áldozatra való 
állat vólt eggy fekete meddő 
tehén, vagy fekete juh, és 
így épen öllyan, a’ miilye
neket a’ pokolbeli Isteneknek 
froktak áldozni. A’ Libatio 
vólt vér, méz, bor, tej 'sa't- 
Vóltak az efzíendőben bizo
nyos napok is a’ hóittaknak 
emlékezetekre.

Midőn Numa a’ Romaiak
nak Religiójokat meg-jobbí- 
to tta : a’ temetést a’ Ponti- 
fexekre bízta, ’s parantsol- 
t a , hogy annak módjára má- 
fokat is tanítsanak, (s) A’Ro- 
maiaknál az halotti ceremó
niák ezek voltak. Midőn már 
valaki meg-akart halai, va
laki az haldoklónak izéméit 
be-fogta, ’s eggy néhány ízor 
kiáitpít az emberhez,azt akar
ván próbálni, benne vagyon- 
é még a’ lélek. Minekután- 
na meg halt az ember , me
leg vízzel meg-mosták, azu
tán fejér rphátia fel-őltöztet- 
tek, az ajtóba ki-tették, laü- 

bai
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bal az utfza felé: az ajtókba 
ciprus fát teltek, melly as 
ha'álnak jele volt. Ez a’ ce
remonia hét napokig tartott, 
a’ nyóltzadik napon ki - vit
ték az hóltt testet az égetés
nek hellyére, a’ testet kiférő 
lereg előtt meat eggy íipos, 
a ki eggy keíerves nótát fújt: 
a’ gazd igokat eggy báríouy 
ágyon vittek, mólokat pedig 
eggy fedeleden koporlöbsn: 
a' Tíáfzároknak, Confülok- 
nak 's a t testeiket,Tínátsbe- 
li U ak, az alá-va?ókst pe
dig VejpiUok vitték, kik ar
ra a’ végre voltak rendelve, 
hegy az bóltt testekethordják- 
ki,’steuirfsék e l; a’Pzlnciu- 
foknak, Fö Magiflratefi fze- 
méllyeknek, fanuliájokuak ’s 
méFofágoknak tzímereket a’ 
test elő t vitték; ide tartoz
tak azok a’ prédák is, mellye- 
ket az ellenlégtól veitek el; 
a’ koronák, mellyehkel vi
téziig« kéri koroöáztatt&ttak 
meg, és azok a’ ízolgák, ki
ket &' meg hóltt Izabadíaggal 
ajándékozott-meg. Ezeket kö
vették a’ meg hólttnak gyer
mekei és aty ja fijai, fekete 
ruhában, a’ Íérjíiak fejeket 
fedéllel be-vonták, a’ leá- 
nvek pedig hajókat fzéllyel- 
fzórva le botsátották , kik, a’ 
mint Phitsrchus írja, fejér ru
hában vóh&k : jelen vóltak 
a’ Praeficák is, kik a’ halot
tat pénzért fíratták , halotti 
énekeket mondtak, mellye- 
ket a’ nép eggyütt éneklett 
velek. A’ nagy obb lendúek- 
nek testeket, minekelötte az 
égető hellyrc vitték, vala
mely piatzán a’ városnak le·

Furr,
tették, ’s ott vagy eggy an
nak atyjafijai közzül, vagy 
más valaki, eggy dítsérő be- 
fzédet mondott: onnan vit
ték a’ Rogushoz, melly min
den-féle fuí'zerfzámmal Öfz ve- 
kevertt jó illatú fákból ké- 
fzütít rakás vők. mellyen a’ 
hóltt testet meg égették. Ser
vius azt írja, hogy a’ Romai 
fvözönféges Táriaiagnak kez
detében , az hóltt test a’ ma
ga lakó házában teraettette- 
tett-ei; de azután a’ XII. Táb
lákon levő törvények tiltot- 
ták-msg, hogy fenkit a’ vá
rosban lem ei ne temefsenek, 
fém meg ne égelsenek; de 
tsak - ugyan némelly Fő em
berekre nézve ezen törvé
nyek ki - fogást lzenyvedtek. 
P. o. a’ Tsáizárokat, és a’ 
Veílalis Szüzeket, a’ városban 
egették-meg, ’s temették · e l: 
mindazáltal a’ közönléges 
ízokás meg maradt fok idő
kig; mint a’ Theodofius’ és 
Juíhnianus Tsáfzár’ paran- 
tsoíatjaikból meg tettfzik. A’ 
Romaiaknak temetö-heliyeik 
leg inkább az q magok jolzá- 
gaifbüii, vagy az út feleken 
vóltak. Midőn már az hóltt 
testet meg kellett égetni, azt 
a’ regusra fel-tették, eggy 
hoízlzú ruhába fcl-őltoztet- 
ték, drága báliammal meg
kenték , abrázattal az ég fe
lé heiiy iieztették, fiájába a* 
Charon’ Rámára, mint a’ Gö
rögök is tseiekectek, eggy 
pénzt tettek; a’ rogust Cy
prus fával be-ketíteítek, az 
atyafijuk azt, attól hátrafor
dulván , fáklyákkal meg
gy úly tolták , melly miheíiyt 
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Égni kezdett, abba a’ meg- 
liólttnak ruháját, fegyverét, 
’s mindenét, a’ mit az életé
ben kedvellt, bele hányták; 
a* leg-régibb időkben az Ha
di - vezéreknek temetéfeken 
azoknak rabjaikat meg - ál
dozták, a’ később időkben 
pedig azok hellyett a* gladiá
torok viaskodtak, ’s ugyan.· 
akkor Tragoediákatis játízot- 
tak. Midőn pedig a’ test 
meg-égett, a’ meg - maradtt 
tsontokat téjjel és borral meg
mosták, mellyeket eggy Ur
nába. raktak. A’ jelen - lévő 
Pap a’ népet vízzel három- 
fzor meg - hintette; a* leg
főbb Prasfioa a’ népet ezen 
fzóval botsátatta-el; Ilicet. A’ 
meg-hólttat pedig annak aty- 
jafijai és baráti így fzóllítot- 
ták - meg. vletcrnum vale ! 
Nos te ordine, quo natura 
jujferit, cunőti fequemur: a’ 
nép pedig így kiáltott: Sal· 
v e , vale. Az Urnát, a’ ben
ne való tsontokkal és hamu
val, el vitték a’ temető helly. 
re , hol eggy kis óltárt áiií- 
tottak-fei, mellyen a’ meg- 
hőlttnak leikéért jó illatot tet
tek. Haza menvén az atya
fijak, és a’ meg hólttnak bará
ti , előfzör meg - fürdőitek, 
magokat meg-tifztították, az
után vendégléghez ültek. Ha 
nevezeteí’ebb ember halt-meg, 
a’ népnek nyers húst ofztot- 
tak , mellyet Vifceratiónak 
hívtak: a’ temetés után ki- 
lentz nappal, ismét halotti 
pompát tartottak, mellyet 
Novcmdiaiiának hívtak: a’ 
halottas házat meg-tiíztítot- 
t á k ,  meily inneplést JJcnica-
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lirínak és Exverridnak hív
tak. A’ gyáfz tíz hólnapig tar
tott, néha kevefebb ideig, 
midőn vagy a’ várost, vagy 
a’ meg-hólttnak atyjafijait va- 
lamelly öröm vagy jó fze- 
rentse érte. (t)

A’ Zsidóknál a’ temetés 
igen pompás vólt. Midőn 
valaki meg halt, annak atyja- 
fijai és baráti ruhájokat meg- 
fzaggatták, fzomorúfágoknak 
jelentéfére. Az újabb Zsi
dók az Ő elejiknek fzokáfo- 
kat hidegen követték ; mert 
ezek fzomorúfágoknak jeléül 
ruhájoknak teák valamelly 
darabját vágták-el. A’ meg 
hólttnak hüvelykét a’ tenye
rébe hajtották, mert így az 
Istennek Saddoj nevét mu
tatta néminemuképen a’ kéz, 
meily névben azt az erőt 
tartották lenni, hogy ahoz 
az Őrdög nem mer közelí
teni. A’ testnek balsam
mal való be-tsináláfát, va
lamint más fok fzokáfokat is, 
a’ Zsidók az Egyiptomiaktól 
vették, Minekelötte a’ tes
tet a’ temetÖ-hellyre vitték, 
a?t meg-mosták , hogy a? 
Isten előtt tifztán jelenhetne- 
meg : a’ temető - hellyre el
érvén, a’ testet így fzóllítot- 
ták-meg, „Hálá legyen Isten
nek, a’ ki téged’ formált, 
táplált, megtartott, és az 
életet el vette tőled. Óh meg- 
hóltt! Ő esmer téged’, és eggy 
napoq ő adja-vifzfza ismét 
a’ te életedet. Áldott legyen 
az, a’ ki az életet adja, és el- 
vel'zi. ” Ez után a’ meg-hóltt- 
ról eggy díisérő befzédet tar
tottak, imádkoztak, meily - 

ben
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ben hálákat adtak Istennek 
azért , hogy ő a’ hólttakat 
igazán meg ítéli. Ekkor a’ 
hólttnak ortzáját az ég felé 
fordították,’s így fzólttak neki: 
„ Menj - el békefséggel. ” (u) 
Midőn a’ Zsidó valamelly 
liázban vagy latorban meg
halt , minden abban lévő do
log hét napigtifztátalan volt. 
Ezt a’ tifztátalanCágot a’ FŐ 
Pap annak a’ veres tehén
nek hamvával törőlte-el, 
mellyet a’ Nagy meg-tifztú- 
lásDak napján égetett-meg. 
Ebből a’ hamuból a’ Pap va
lamelly réfzt vízbe vetett, 
’s azzal az házat, ’s az ab
ban lévő fzeméllyeket és dol
gokat meg-tifztította. (x) A’ 
Rabbiroifok azt mondják, 
hogy az hóltt test, ha az nem 
Zsidó vólt, meg-nem fertéz- 
tette az embert. Mert azt 
mondják, ho^y a’ Pogány 
tsak úgy ferteztette - meg az 
embert, ha ahoz életében 
közelített; de minekutánna 
az meg halt, annak teste tifz- 
ta , és így fcnkit meg-nem 
fertéztet. Ma, minekutánna 
a’ templom el-pufztűlt, nem 
tartják a’ Zsidók azt, hogy 
az hóltt testnek illetéfe őket 
meg-fertéztetné. (y)

A’ régi Kerefztyének nem 
követték abban a’Pogányok- 
nak fzokáfukat, hogy az hóltt 
testeket meg-égették vólna, 
hanem azokat egéfzen el
temették. Ez a’ fzokás a’ 
Kerefztyén Tsáfzárok alatt 
közöníegeísé lett. Szokás 
volt nálok, avagy tsak a’ 
Martyroknak testeket be-bal- 
samozni. MinekelŐtte a’

testet el-temctnék, azt víz
zel meg-mosták ’s fel-őltöz- 
tették, azt az atyafijak, vagy 
a’ jó barátok, vagy máfok, 
a’ temető - hellyre ki-vitték; 
némelly nagy Ekkléfiákban 
a’ C’ipiaták és Fnrabolariu- 
fok vifeltek gondot a’ fzegé- 
nyeknek el temetéfekre. (z) 
λ ’ Kerefztyéneknek temeté- 
feken . leg' - főbb ceremonia 
vólt, a’ Zsóltárokat énekelni. 
Midőn a’ testet a’ temetőbe 
ki-vették, ott a’ meg-hóltt
nak tifztefségére eggy dítsé- 
rő Befzédet tartottak , a’ 
miilyen Befzédek még ma is 
meg vágynak a’ Tudófok’ ke- 
zeikben .Illyenek,azEufebius- 
nak Conftantinus Tsáfzár’, 
AmbroflusnakTheodofius’ és 
Valentinianus’, Gregorius 
Nyfsenusnak Antiochiai Püs
pök’ Meletius’ hóltt teste fe
lett mondott Befzédeik. Ha 
a’ temetés Délelőtt efett, az 
egéfz Ekkléfiai Isteni tifzelet 
is végbe ment: ha pedig dél 
után efett, tsak énekeltek 
és imádkoztak: néha a’ te
metéskor az Úr’ Vatsoráját 
is ki - fzolgáltatták, kivált 
ha a’ temetés Communio’ ide
jén efett. Ezt pedig annál 
inkább tselekedték, mert a’ 
Communiókor közönfégefen 
imádkoztak a’ meg - hólttak- 
ért, hogy az Isten az ő bű
nöket botsáfsa-meg, ’s lel
keket vigye-be a’ nyugoda
lomba és bóldogfágba. Vi
rágokkal is meg ízokták né
ha a’ fírt hinteni: a’ gyáfz 
kinek-kinek fzabadlágábaa 
állott, (jj

(a)



206 Fub.F ür.

( a )  Virg. Aen. 1. 6. ( b ) 
ÓdyíT. 1 i i . (c) Herat. 1. i .  
od. 28. (d) Antholog. Epigr. 
1. 3. c. 25. ep. 7s- (e) Hóm. I!. 
ti. 16. 22. Paus, in K eo'. 
Diod. Sic. 1. 16 c. 6. Paus in 
Mefsaiin. Plui. & Corn. Nep. 
in Phocione, (f )  Homer. 
Odvff 3. Paus, in L'con, (g) 
Hör. 1. i. cp 16. Juven. Sat. 
14. V. 77. (h) in Electra v .  327. 
(i) Lycv.rg. or ct. in Leo erat, 
(k )  Jac Pontan. Progymn. 
L a t 1. 4, s.Mós ai: 2% (1)Virg. 
Aen. 6 .  V .  417. fm ) Eurip. 
Alcest. V. 99. (r) Homer. II. 
s?. V. 164. (0) Plui. in Lyc. 
& Sol. (p) Horn. II. 23. v. 218.
( q ) Laert. in Diogene. ( r ) 
Virg. Aen. 6. v. 229. (s) Plut. 
in Numa. ( t )  Pofin. Pitifc. 
Gather. de jure manium. Joh. 
Kirchmanh. dé inner. Romen, 
(u )  Buxt. Syn. Hebr. (x )  
4 M 0 S .  19: 3. 4. 5 6. 14. 1$. r6. 
(y) Basnag. K.íft. des Juiis. 
I. 7. c. 25. Leo Mutin. P. 1. 
c. 8- (z) Bingh. Vol. tö. ( j)  
Canft. A  pofi. 1. 6. c. 30.

F üriáx. Fu riri?, Dirce, Eu- · 
menides. Pokolbeli Istenek, 
kik az el-kárhozott lelkeket 
Pokolban gyötröttek. Ezek 
abból a’ vérből leltek ; tnelly 
a’ főidre tsorgott,mikorSatur- 
mis - ki heréké magát; ma- 
fok az Éjfzaka’ vágy az Nox’ 
leányinak tartják őket. Fú
riáknak azért nevezték, mert 
a’ gönofzt - tévőket Furor, 
riiiböíség fzokta követni: a’ 
fejeken haj hellyett kígyók 
vóltak, Pzemek villámást^u- 
ta to tt, eggyik kezekben vas 
lántzot és korbátsot, a’má- 
íikban égő fáklyát tartottak;

á’ fáklyává! még kéretik a’ 
bűnt, a’korbát^tsai meg bün
tetik azt; lábok rézből volt, 
mert fok'zor Jafisan mennek, 
de bizonyofan el-érkezrek; 
a’ Plútó’ pokolbeli palotájá
ban , és a’ Jupiter’ tbronuíá- 
nál fzoigálnak ezek; &' Plútó’ 
palotája előtt meg büntetik 
az hamifán esküvőket, és a’ 
kik a’ /regényeket el nj^om- 
ják, a’ Jupiter’ thronuíánál 
vefzik kezekbe azokat a’ 
büntetéseket, me.líyekkel az 
embereket meg büntetik. A’ 
Fúriáktól annyira féltek a’ 
Pogányck , hegy kevefen 
merték azoknak ts&k neve
ket is ki-mondfini: azt hit
ték felölök, hogy azok min
denkor a’ nagy gonofzt-tévök 
körűi járkálnak. A’ Fúriá
kat leginkább Arcadiának 
Cafina, és Peloponnefusnak 
Carmia nevű várofában tifz- 
telték. Athénében az Areo
pagus mellett vólt az ő tem
plomok, kiknek Papj -.ik az 
Areopagiták közzül vóltak. 
Arcadiának Telphuíia váróié
ban leg nagyobpompávaltífz- 
telték Őket, hol fekete juhot 
fzoktak nekik áldozni.Vofsius 
a’ Furia nevet a’Zsidó Fara 
fzótól hozza; melly bofzfzú 
állast telken. A’ FUriák hár
man vóltak: nevek Alette, 
Megcera, Tifiphone. A’ My- 
thologisták í’zerént, Tißphone 
a’ gyűlölfégből és haragból 
fzármazott vétkeket; Megce
ra, az írígyfégböl valókat, 
Alecto pedig az olly tsele- 
kedéteket jelenti, metlyek a’ 
gázdagíagnak és gyönyörű-
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fegnek telhetetlen kívánfágá- 
ból folynak.

firg . Aen. 1. 12. v. 469. 
Voss. de Theol. gent. c. 18. 
Ovid. Met. 4. Svidas. Struv. 
Synt. Rom. Ant.

* F u r in a . Hafonlóképen 
eggy bofzfzú - állásnak Isten-

Afzfzonya a’ Régieknél, ki
nek templomai és Papjai vál
tak. De már Varró’ idejében 
olly esmeretlenné kezdett 
lenni, hogy nevét is alig tud
ták. F'arro. L. $. de L. L. 
Cic. de Nat* Deor.

G.

Ga b r i e l , Eggy Arcíi-Aií- 
gyal, kinek neve annyit 

lefzen, mint Isten’ ereje. Ezt 
kű döfte volt az Isten Da 
niel Prophetához, hogy a’ 
kosnak és ketske baknak, és 
az hetven heteknek titkos ér
telmeket meg világosítsa, fii 
mondotta meg Zachariásnak 
is a’ Kerefztelö János’ fzület- 
tetéfét, ugyan ez jelent-még- 
azután hat hólnappal Szűz 
Máriának, ’s meg mondotta 
neki, hogy Ő fogja fzűlni a’ 
Jefus Christust. Á’ Napkele
ti írók ezekhez fok környül- 
álláfokát tóldanak., Á’ Ma- 
hummedanuí'ok Gábrielt hü- 
féges Léleknek, a’ Perfák 
pedig Mennyei pávának ne
vezik. A’ Koránnak máfo- 
dik réfze azt mondja: „ A’ 
ki Gabriel Angyallal ellenfé- 
geskedik, az meg fzégyenűl.“ 
Továbbá azt hi fzik felőle a’ 
Mahummedanufok, hogyMa- 
hummednek ő hordta az Is
teni jelentéfeket,’s ngyanövit- 
te fel Mennybe is Mahumme- 
det a’ Eorak nevű állaton. Li
byan ö felőle írják, hogy mi
dőn a’Themudiiák, kik Arabi
ában laktak , Solah Patriar- 
ehának tanítáfát meg-vetették

meg fenyégette Sketa’Patriar
cba; hogy három nap múlva 
mind meg halnak.Bzen három 
napokon eggy nagy barlan
got tsináltak ők, hogy a’reájok 
jövendő vefzedelem elől abba 
rejtezzenek ; negyed napra 
a’ magok házokba mind vifz- 
fza-mentek, azt gondolván, 
hogy a’ büntetésnek ideje 
már el-múlt. De Gabriel 
Angyal meg-jelent, lábai a’ 
földön állottak, fejével az 
eget érte, fzámyai napkelet
től nap-nyúgotig értek', ’s 
kláris fzínfi haja az egéfz 
horizont el-fogta. A’ The- 
muditák ezen látásra meg
rettentek, ’s a’ magok bar- 
langjokba el-rejteztek : de 
Gabriel kiáltott nekik: „ Hall
jatok meg ! mert ti átkozttak 
vagytok, kiket Isten el-káL- 
hoztatott ” ! Ekkor nagy főid 
indulás lett, melly az ő há
zaikat le-rontotta, magokat 
pedig a’ barlangban el-te- 
mette. D' Herbelot, art. Gé- 
brail.

Co n g r e g a t io  S. Ga b r i
e l i s . Eggy T árfafá^ . melly 
nemes emberekből ad Fraa- 
tzia Orízágban Bologna Vá- 
roíaban, mellynek tzelja a’ 

Ke-
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Kerefztyéni tudományban és 
virlufókban való elő menetel. 
Szerzetté ezt Caefar Bianchet- 
ü , ki cggy régi híres fő Ház
ból fzármazott. ElŐfzör a’ 
a’ Sz. Donatus’ temploma 
vólt ennek hellye, azután 
pedig más hellyet válafztott 
magának, hol a’ Tárfáfág 
Gábriel Angyalnak eggy ká
polnát épített, az honnan ne
vezetét is vette, 1646-ban. A* 
Tárfafágnak tagjai nem egy- 
gyütt laknak , hanem bi
zonyos napokon gyűlnek- 
öfzve, hol magokat a’ ke- 
gyefség’ munkájiban gya
korolják. Ezen Congregatió- 
ban, mellyet VIII. Urbanus 
P. erősített-meg, különös az, 
hogy ez egéfzen Laicufokból 
áll, és ruházatjck tsak feke
te fzínére eggy ez-meg eggy- 
máfsal. Ebbe be-vefznek 
mindent, tizen-nyóltz efzten- 
dőtől fogva öíven efztende- 
ig: a’ Novitiatus három efz- 
tendeig ta r t : a’ ki már társ, 
az is még három efztendeig 
tartozik várakozni, míg a* 
T  árfafágtanátskozáfába fzóll- 
hat:a’Congregatiónak vagyon 
eggy Superiora, kinek négy 
tanátsofí vágynak. Hifi. des 
Ord. Rel. T. 8- c. 22.

* Ga b r i e l i t í k , Eggy kü
lönös Tárfáfág az Anabapti- 
fták köztt, melly Morvában 
fzármazott, ’s nevét eggy 
Gabriel Scheriing nevű em
bertől vette, ki i j ;o  ban Ja
cob Huttennel oda ment, 
midőn már mafuttnem fzfny- 
vedték Őket: maga Gabriel 
Lengyel Orfzágban halt-meg.

Arnolds Ketzer historie. 
P. a. 1. 16. c. a 1. §. 3$.

* Ga l a t e a . Eggy tengeri 
Isten - Afzfzony , Nereusnak 
és Borisnak léanya. Ovid. 
Metam. 1. 13.

Ga l il jb u s o k . EggySecía 
a’ Zsidók köztt, a’ Chrihus’ 
fzülettetéfe után eggynéhány 
efztendűkkel Zsidó Orfzág- 
ban, mellyet eggy Galiiaeá- 
bol való Judás Gaulon állí
to tt, mellyet ő róla Gauio- 
nitáknak is neveznek. Mi
dőn a’ Romaiak Zsidó Or 
fzágot confcribálnák, ez a’ 
Judás azt mondta, hogy ez 
nem egyéb hanem rab-fzol- 
gai'ágnak jele, mellynek nem 
illik hogy a’ Zsidók mago
kat alá-vefsék. Ezen beízé- 
dével úgy fel lármázta Judás 
a’ Zsidókat, hogy azokat le
nem lehetett tsendesíteni Je- 
rufálemnek utólíó el-pufztú- 
láfáig. Ezeket Herodianu- 
foknak is hívták , mert Gau- 
lonnak némeily heflyei is a’ 
Herodes Tetrarcha’ birodal
mában estek. Julianus Tsá 
fzár a’ Kerefztyéneket fzokta 
vólt Galilseuíóknak nevezni; 
a’ mint az az ö Munkájiban 
fok hellyekböl meg-tettfzik. 
L. Herodianufok. Jojeph. Ant. 
1. 18. c. 2.

Ga l l i . A’ Cybele Isten- 
Afzfzony’ Papjai; ezek heréitt 
emberek voltak, ’s neveket 
Phrygiának Gallus nevű foly ó 
vizétől vették. A’ Gallulók 
elöfzör Phrygiában kezdőd
tek, ’s Görög Orfzágba on
nan terjedtek-el, onnan pe
dig Syriába és Africába, és 
az egéfz Romai birodalom
ba. Mikor valamelly ifjat 
ezek a’ magok tárfafágokoa
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be-veltek, a’ mezítelen vet
kezett, ’s magát ki beréltet- 
te , azután az útfzára fzaladt, 
ki - keréltt réfzét eggy ház
ba vitte, ’s ott afzfzony 
ruhába öltözött. A’ Gallu- 
fok az Atis’ tifztefségére he
réitek ki magokat, ki Cybe- 
lénekFavoritája vólt,ki magát 
eggy fa alatt ki herélte azért, 
hogy Cybelének hóltig való 
ízüzefséget ígért, de azt eĵ gy 
Sangaris nevű Nymphaval 
való tselekedete által meg
rontotta. Cybele’ képet 
fzélíyel hordozták, alamisnát 
kéregettek, verléket énekel
tek. Ezeket hívták más né
ven Agyrtdknak , Mctragyr- 
tdktxsk. , Menagyrtdka&k , az 
Elöljárójokat pedig Archigal
lus^ ak. A’ Cybele’ kepét 
fzamár háton hordozták. 
Romában fenkinek nem vólt 
/zabad alamisnát kérni, ha* 
nem ts,»k e z e k n e k ,  a’ 
mint Cicero meg-jegyzi a’ 
törvényt. Printer Dea: matris 
famulos, eosque juftis diebus, 
ne quis flipem cogito. Hierony
mus heilytelenűl tartja őket 
Galliából valóknak. A’ Cy
bele tifztelete ugyan is , meg
volt Afiában a’ Galluí'oknak 
oda menetelek előtt; ’s nem 
is lehet fel tenni, hogy Afiá- 
ba Galliából vittek vólna 
Papokat. Soha eggy Romai 
lakos fém állott a’ Gallufok 
közzé. Ezeknek tsalárdfágo- 
kat ’s undok életeket vilá
górán le-írta Apulejus. L. 
Agyrtce. Cybele.

Lucret. 1. a. v. 614. Lucian. 
de Dea Syria. Plut. Moral. 
Aug. de C. D. 1. i. Cicer, de

leg. 1. 2. Hier. Com. in Hos. 4. 
Apui. Ros. A. R. 1. 3. c. ai. 
1. 4. c. 4 Struv. A. R ra.

Ga n g a  G r a m m a . Eggy 
Isten - Afzfzony a’ Napkeleti 
Indiai Braminoknál. Ennek 
képe eggy főt, négy keze' 
m utat: hal kezében eggy ivó 
tséfzét, a’ jojbban pedig eggy 
három ágú villát tart. Ennek 
tifztefségére fok Pagodák 
vágynak, mellyekben Ötét 
tifztelik. Reggel meg-főzik 
fzámára a’ riskáfát, dél után 
pedig a’ képét fzekeren hor
dozzák : négy keíske - bakot 
áldoznak neki: a’ kik v&Ia- 
melly vefzedelembeö vagy 
betegfégben Gangának foga- 
dárt-tettek, az innep’ alkai- 
matofságával magokat ostor
ral fzokták verni. Máfok még 
kegyetlenebb dolgokat vifz- 
nek-véghez: p. o. két vas 
kaptsot akftfztatnak hátokba, 
mellyeken fel-akafztva függe
nek ; az alatt pedig függvén 
holmi nevctféges dolgokat 
tsinálnak, lövöldöznek, kar
dot forgatnak. ’l a ’ í . Sokfzor 
az afzíönyok is reá adják ma
gokat ezen kegyetlenfégre; 
a’ fokafág nevet,' kiáltoz, 
hogy a’ ízenyvedöknek fza- 
vokat ne hallhafsa : máfok va- 
lamelly fpárgát öltenek által 
testeken; mólok a’ Gangát 
vivő fzekér előtt az úton le- 
feküfznek, hogy az menjen· 
által rajtok, ’s L-podja - öfz- 
ve Őket. Mihellyt a’ nap fel- 
jő , azonnal eggy borjút ál
doznak Gangának, mellynek 
vérét eggy tálba veízik, ’s 
Ganga’ elébe tefzik. Régen- 
ten Gangának embert áldoz- 
O ta k ;
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>ak : de némellyeknek fok ké- 
rél’ekre, már most az hellyel 
eggy borjúval vagy tehénnel 
is meg-elégfdk.

DiíT. on the Relig. &c. of 
the Bramins apud Rel, Cer. 
Vol. a.

G a r iz im . A ' Garizim he
gyén vóltt templom. Ez vált 
az az helly, hol a’ Samarita· 
nufok az Istent tiPzteíték. A* 
Samaritanufok fő-képen az 
AiTyriaiaktól fzármaztak, ki
ket Salmanafsár Zfidó Or- 
fzágba küldött a* főidnek mí- 
veléfére, minekutánna onnan 
a’ tíz nemzetféget fog Tágra 
el-vitte. Ezek eredetekre néz
ve Pogányok váltak: de mi« 
dőn a’ Zfidókkal öfzve-ele- 
gyedtek, laisánként a’ bálvá
nyozást oda hagyták, ’s az 
igaz Istennek buzgó tifztdöji 
lettek: a’ Környul - metélke- 
défsel éltek, a’ Mófes’ Tör
vényét meg- tartották, az Ő 
öt könyveinek .Isteni erede
teket hitték, de a’ több Ca
nonicus könyveket meg - ve
tették, némellyé knek értelmek 
fzerént. Váltak Papjaik és 
áldozatjaik , mint a’ Zfidók- 
nak ; de azt nem hitték, hogjr 
Jerusalem lett vólpa a’ ko- 
zönléges Isteni tifzteletnek 
hellye. Hogy tehát a’ népet 
a’ Jerufalembe való menetel
től meg -tartóztathafsák, a’ 
Nagy Sándor’ engedelmével 
eggy pompás templomot épí
tettek a’ Garizim hegyén, Sa
maria mellett, a’ Babilóniai 
fogfág után 204 , Chsiíius 
előtt pedig 332. eiztenriükkel.

Ezen templom fel-ép ülvén, 
a’ Zíidó likkléfiát nagyon

meg crŐtelenítette: mertmin- 
den goaofz életű ’s az Ekklé- 
íiábol ki - vettettetett Zfidók, 
a’Samaritanufokhoz mentek, 
’· azoknak Valláfokra állot
tak , melly nagy egyenetlen- 
léget tsinált a’ Zfidók és Sa- 
maritanufok köztt. Minteggy 
két fzáz efztendökkel ezután, 
Joannes Hyrcanus maga ha
talma alá hajtotta a’ Sama- 
ritanui'okat, ’s azoknak tem
plomokat el rontotta: mind- 
azáltal Ők mindenkor a’ Ga
rizim hegyét tartották az 
igaz Isteni tifztelet’ helly ének, 
és a’magokValláfokban mind
addig meg - maradtak, vala- 
mí^ Titus a’ Zfidókkal eggy- 
ütt őket ki nem gyomlálta.

A’ Samaritanusok azt hit
ték , hogy Abrahám és Já- 
kób a’ Garizim hegyén tsi- 
náltak óltárt, és így azt a’ 
magok áldozatokkal Isteni 
tifzteletnek hellyévé változ
tatták, ’s az Isten is azért 
választotta azt olly hellyé, 
az honnan áldást mondjon : 
Josué pedig a’ Jordánon ál- 
tal-menvén, tizen két kövek
ből eggy óltárt épített azon, 
a’ mint Isten Másesnek meg- 
parantsolta.

A’ Zsidók két-féle bálvá- 
nyozáísal vádolják a’ Sama- 
ritanusokat, mellyet a’ Ga
rizim hegyén gyakoroltak : 
azt mondják, hogy ők eggy 
galamb képet, és fok más
féle bálványokat imádtak. 
De mind a’ kettő hazuglág; 
mert mióltától fogva ok Ma- 
nafsétól a’ Móses’ Törvényét 
vették, mindsnkor igaz tífz- 
telöji maradt-k fik az Isten

nek,
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nek, és a’ bálványozástól 
inkább ifzonyodtak, mint a’ 
Zsidók. Midőn Antiochus 
Epiphanes a’ Zsidókat üldöz
ni kezdette, folyamodtak Ők 
6 hozzá, hadd ízeatelhefsék 
Ők Jupiternek a’ Garizim he
gyén lévő templomot, melíy 
eddig az esmereílen Istennek 
volt fzentelve; mellyct An
tiochus meg is engedett. Ma 
is vagyon ollyan régi pénz, 
mellyen ezt a’ templomot fok 
gráditsokkal lehet fzemlélni. 
Ezen templomra tzéloz a’ Sa
maritana aífzony a’ Christus- 
fal való befzédében , midőn 
így fzóll: „ A’ mi Atyáink ez 
hegyen imádták az istent, ti 
pedig azt mondjátok, hogy 
Jeruíalemben vagyon az 
helly, hol az Istent imádni 
keli. “ L, Samaritnnufok.

JofephA. ti .  c. 8. Prid. Con. 
P. 1.1. 6. I Mos. ia: 6. 7—33. 
ao. j Mos. ay: ia. 27. Jan. 4: 
ao. Cellar. Collect. Hifi. Sa
mar. et Not. Orbis. Ant. 1. 3. c. 
13·

Garmanok. Szerzetefek 
a’ Banianuíoknál, Napkeleti 
Indiában. A’ nép ezeket oily 
nagyra betsilli, valamint a’ 
Bramíneket. Erdőkben la
koznak, hol tsakgyümőltsöt 
elitnek; a’ testi gyönyörilfé- 
gsket meg-vetik, mezítelenen 
járnak, ízemérmeket pedig 
tsak fa-héjjával fedik ; a’ leg
nagyobb dolgokban fzoktak 
tölök tanátsot kérdeni ; a’ 
magok kemény életek és 
fzentfégek álták akarják a’ 
népnek az ég’ áldáfát meg
nyerni.

O

DiíT. on the Relig, of the 
Banians apud Rei. Car. V0Í.4.

Gaurok. így hívják Per- 
fiában a’ régi Magúink’ ma
radékaikat. Gaur telken hi
tetlent. Gauroknak hívják a’ 
Törökök mind azokat, kik 
nem az ö Vállalókon vágy
nak : de Perfiában a’ Magu- 
fokat hívják kiilönöfen Gau
roknak, Ispahannak is bírják 
eggy külső várofá1, mellyel 
Gaurabadn&k , az az Gf.urok’ 
varofoknak hívnak: fokán 
az Orfzágban fzéllyel laknak, 
’s kézi mesterfégekböl élnek. 
Leg többen laknak Kermaa- 
ban, melly Perfiának leg fo- 
ványabb réfze, hol Valláfo- 
kat telly es fzabadfágban gya
korolják ; máfutt pedig úgy 
bánnak velek, mint az ebfck- 
kel, melly gyalázatot ók ál- 
mélkodásra méltó békefséges- 
tőréfsel fzenyvednek. Sokan 
közzillök ez előtt már eggy- 
néhány fzáz eíztendökkel In
diában kerestek menedék
hellyel; nevezetefen Suratbaa 
telepedtek meg, hol most is 
meg-vagyon az ő maradékok 
Némellyek Bombayba men
tek , hol Valláíökat fzafcadoa 
gyakorolják. Ez igen Ize- 
gény, eggyúgyü , ártatlan, 
buzgó, jó erkőltsü, fzorgal- 
matos nép : eggy Istent hifi
nek, hifzik a’ testnek fel-tá- 
madáfát, a’ jövendő ítéletet; 
a’ bálványozást utálják, no
ha a’ Mahummedanufok bál- 
ványozóknak tartják őket; 
Isteni ti íz telet eket tűz mel
lett, nap’ fel - jövetele előtt 
vifzik-véghez; de ők fém a’ 
napot, fém a’ tüzet nem imád* 
a jak,
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iák, hanem azt mondják, 
hogy ezen két dologban az 
Is'enféget inkább lehet fzem- 
lélni, mint egyebekben. Zo
roaster eránt olly tifztelettel 
vágynak, mint a’ Zfidók Mó- 
íes eránt, és ötét Isten Pro
phet ájának tartják.

Thevenot, Tavernier. Oving- 
ton. Chardin.

G a u v r i d e v i . Eggy in- 
nep a’ Napkeleti Indiai B:a- 
mineknél, mellyet az ö Is
teneknek Efzvarának fele- 
légének Parvatinak fzentel- 
nek. Ekkor a’ felefégek az 
δ férjeiknek hofzfzú életet 
kívánnak, és hogy özvegyek
ké ne legyenek. A’Parvati’ 
képét veres riskáfa lifztböl 
ki - tsinálják, azt virágokkal 
fql - ékesítik, kilentz napig 
nagy tifzteletben tartják, az
után a* városból ki-vifzik, ’s 
egry fzenteltt tóba vetik.

DiíT. on the Rel. &c. of the 
Bram, apud Rel. Cer. Vol. 3.

Ga z a r e s e k . Eretnekek, 
kik 1197-ben Dalmatiának 
Gazare nevű vároíában kez
dették magokat ki mutatni. 
Az Albigenlefekkel azon-eggy 
értelmek volt, az honnan hi
hető , hogy tudományokat 
az Albigeníefektöl vették. Az
zal vádolják Őket, hogy Ök 
e* világ’ Teremtőjének az őr
dögöt hitték lenni, nem kü
lönbben az házafság’ ízerző- 
jének is az ördögöt tartot
ták, hogy a’ maga munkáját 
a’ bűnt. a’ világon örököué 
tehetné. De fő tudományok 
az vált, hogy feofeit iémmi 
bűnért halaira nem fanba d 
ítélni. III. Innocentius P. kár

hoztatta őket. Reynier ( ki 
közzulök való vo lt, de Őket 
oda hagyván, Dominicanus- 
fá lett; ) írt ellenek. Spondan.
ad. a. 1198.

G e m a r a . így hívják a’Zfi
dók azt a’ könyvet, melly a’ 
Mifchnát világosi ja , mellyet 
Rabbi Jehuda a’ II. Század
ban fzedett rendbe. Gemara 
annyit tefzen, mint valamelly 
dolgot el végezni, vagy tö- 
kélletefségre vinni : ezt a’ 
könyvet tehát azért nevezik 
így, mert az ebben való vi- 
lágositáfok elégfégefek és tö- 
kelletefek. Ezt a’ VI. vagy 
VII. Században fzedték ab
ba a’rendbe, mellyben most 
vagyon. Bartoloe. Biblioth. 
Rabb.

• G e n e r á l is . Így neve
zik az ollyan fzeméllyeket, 
kik va l ánae l l y  Szerzetnek 
egéfz Európában közönféges 
fejek. Ezeket a’ Szerzetnek 
közönféges ^yüíéfében vox 
fzerént i'zoktak válafztani, ’s 
az hivatalt vagy holtig, 
vagy bizonyos éfztendőkig 
vi l e l i k ,  ’s hivatalokban 
a’ Sz. Pápa fzokta őket 
meg - erősíteni. Az illyen 
Generálisoknak rendes lakó- 
hellyek Roma. De Frantzia 
Orfzágban laknak a’ Ciíterci- 
táknak, Carthufianuí'oknak, 
Pracmonfiratenfifeknek , / a’ 
Patrum Oratoriinak, a’ de 
la Mifsion Feuillantefeknek, 
Sz. Maurus, Sz. Rufus de 
Valence, de Grammont és 
Sz. Antojne de Vienne Con- 
gregatiójolrnak Generalifok. 
Piaion de Trevoux.

* Ge-
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* Ge n e t  YLEiDáK.Némelly 
Isten Afzfzonyok Athénében, 
kiknek a’ neveken kívül egye
bet nem lehet tudni, hanem 
tsak azt, hogy a’ kiket a’ 
régi Görögök Genetyllidák- 
nak nevezlek, azokat nem 
leg jobb embereknek tartot
ták. A’ Genetyllida Isíen- 
Aízfzonyokatjés Venust.eggy- 
ütt hívták fegítfégül. A’Pho- 
cisbeliek a’ Gennaides Isten- 
Afzfzonyokat tifztelték, kik, 
a’ mint látfzik, a’ Genetylli- 
dák voltak. Pauí'anias is azt 
írja, hogy a5 Phocisbeliek a’ 
Gennaidefekét tifztelik, kik 
azokkal az Isten-Afzfzonyok
kal , kiket Atticának eggy 
Colias nevű hegyén Genetyl- 
lides név alatt t i í z t e 11 e k, 
eggyek vóltak. Hafonlók 
vóltak ezekhez a’ Dii Geni
tales. Cicer. Orat. 3. *8.

Sz. G e n e v ie v e , vagy Gb- 
n o v e f a . Paris várofának 
Patronája; Innepe efik Janu- 
ariusnak 3. n. A’ Legenda 
azt mondja, hogy ezt a’ Szen
tet, az ő fok tsuda - tételei
ért, mellyeket már több mint 
tizen-két ízáz efztendöktöl 
fogva tselekfzik, nem lehet 
eleggé tifztelni. Gyri azt ír
ja, hogy az 6 Izíilettetéfe nap
ján az Angyalok innepet tar
tottak, és az egéf'z Menny 
örömben volt. Ez a* Szent 
Szűz eggykor halálos beteg- 
légben volt; de mikor teste 
leg - nagyobb fájdalmakat 
tzenyvedett, akkor ragadtat
tam« Ö fel az Angyalokhoz, 
hol ki-mond hatatl an ditsöfé- 
get látott, mellyet ezen tör
ténetnek írója fel-nem jegy

zett , tudván a z t , hogy ha 
fel-fegyzette vólna is, ezt 
az emberek el nem hitték 
vólna. Sz. Genevieve egéfz 
életét fíráfsal töltötte, és olly 
bövféges könyveket hulla
tott , hogy azok az egéfz ház’ 
földét meg-nedvesítették; az 
ö temető nelly én él is foktsu- 
dák estek. Midőn 1131-ben
VI. Lajos Kiváy’ idejében 
nagy pestis uralkodna Pa
risban, (mellv betegféget Sz. 
Antal tüzének hívtak) ak
kor az oda való Püspök a’ 
Sz. Genevieva ereklyéjéből 
eggy darabot vett, és azt 
Procefsióval a* Szűz Mária’ 
temploma felé vitte, ’s az 
egéfz nép egélzfégére tért. 
Ezen Szent Szűznek ereklyé- 
ji ma is a’ Szűz Mária’ tem-
Etornában vágynak, arany- 

a és drága gyöngyökbe fog
lalva,azon az hellyen, mellyet 
1241-ben Robert de la Ferte 
Miion az ő klaífromának Ab- 
báfa kéfzíttetett neki. Tsak 
a’ n a g y o b b  Procefsiókon 
fzokták azokat a’ Király’ pa- 
rantsolatjára Királyi pompá
val hordozni.

Bolland. Sigebert. Petr. dó 
Natal. Claude. Alóli nat. Wal- 
Un.

t  Ge n iu s o k . Istenek a ’ ré 
gi Pogányoknál, a ’ Larestk- 
nél kiíl'ebbek; m ert ezek e- 
géfz famíliáknak , am azok 
pedig tsak  eggy eggy fze- 
méllyeknek vóltak óltalm a- 
zójik. Nevek vagyon a ’ ge
no, vagy Gigno Deák fzótól: 
minthogy öfcef az em ber’ 
fzármazáfának eggyik fő o- 
kának tartották; vagy hogy* 
3 min-
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minden emberrel az ö Geni-
uía eggyüít Származik ; vagy 
hogy az embereket, mi- 
hellyt e’ világra jöask, mind
járt éhalmokba vefzik. Azért 
is a’ lakodalom’ idején a’ Ge- 
niufoknak tifztefségekre Le
ctus Genialiß , vagy ágyat 
tsináliak ; a’ Fzülettetés’ nap
ját Dies Genialisnak, Genius’ 
napjának nevezték. A’ Ge- 
niufokat néha kígyónak, né
ha kis gyermeknek, néha ö- 
reg embernek képében adták- 
elő. Kiki tartozott a’ ma
ga Geniufának áldozni a’ 
maga íziilettetéfe’napján; az 
áldozat állott virágokból, 
mézből, tömjénből, eledel
ből, meflyet Μοία Stílfának. 
neveztek, mclly kováfzos és 
fós téfzta volt; néha mala- 
tzot is áldoztak nekik. A’ 
Régiek azt hitték, hogy a’ 
Hell veknek is vágynak Ge- 
niusaik. Midőn Aeneas lát
ta , hogy az ö Atyjának An- 
chifesnek fírjáböl eggy kí
gyó máfzott-ki, azt annak a’ 
lírnak Geniufának gondolta 
lenni. Az Orí'zágoknak, vá- 
roíbknak, erdőknek, fáknak, 
forrótoknak , tudományok, 
nak is tulajdonítottak Geni- 
ufokat. Minden embernek 
két Geaiust tulajdonítottak, 
jót, és rofzfzat, vagy a’ mint 
lloratius fzóli, fejeret, és fe
ketét: amaz a’ jóra, ez pe
dig rofzfzra kéfztette az em
bert. Piutarchus befzélli M. 
Brutus felől, hogy azon üt
közetet meg előző éjlzakán, 
meilyben ő el-efett , %ggy 
igen nagy fekete emberi For
ma jeleut-meg neki, kit mi

414
dőn Brutus kérdett, ki le
gyen ? azt felelte, hogy az ő 
Cacodaemona, vagy roFzfz Ge- 
niuía, kit Ó a’ Philippi me
zőn meg fog látni. A’ hízel- 
kedés auayira vitte vólt a’ 
Pogányok kőztt a’ dolgot, 
hogy az emberek a’ Tsá- 
ízároknak Geniufokra esküd 
tek. Svetonius azt írja, hogy 
Caligula T sáfzár fokakat 
meg-öletett, a’ kik az Ő Ge- 
niulára nem esküdtek. A* 
Socrates’ Geniufa a’ Régiek
nél igen híres vólt: mert Ö 
a’ felöl azt befzéllte, hogy 
az neki mindenkor mellette 
vagyon, ’s minden ő tsele- 
kedetit az igazgatja. Apule
jus a’ Geniufokat így írja le: 
„Lelkek azok, és a’ testtel 
i'oha nem eggyesítik mago
kat. ” Plato azt hifzi, hogy 
minden embernek tulajdon 
Geniuía vagyon, a’ ki Ö reá 
vigyáz, és minden ő gon
dolatinak: ’s tselekedetinek 
bizonyíágok, ki az halál után 
az ember’ lelkét kiféri, ’s 
mikor a’ fzámadásra elö-áll, 
mellette vagyon: ha nem jól 
felel, meg inti, ha pedig jól 
felel, feleletét bizonyítja, és 
az Ő bizonyíága izerént ítéi- 
tett étik-meg a’ Lélek.

A’ Mahummedanufok azt 
hiízik, hogy Adám előtt fok 
ezer efztendőkkel, küíönbb 
különbb Fejedelmek alatt, a.’ 
Geniufok laktak a’ főidőn, ki
ket mind Salamonnak hívtak. 
De minthogy ezek idővel 
mind el fajultak, a’ földnek 
eggy meífze lévő fzegeletébe 
zárattaítak ; kik közzill tsak 
ugyan fokán meg maradtak
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a’ földön, kiket eggy régi 
Perfiai Király Tahcnnrath, 
eggy Kaf nevű hegyre el
kergetett.

A’ Geniu fokról való érte
lemhez némelly réízben ha- 
lönló ama’ Kereíziyének közit 
régtöl-fogva való értelem, 
mcíly már a’ Zsidóknál is 
meg-vólt, melly fzerént min
den embernek fzülettetéfétől 
fogva tulajdon Őrző Angya
la vagyon. L. -Angyal.

Augufi, De civ. Dei. 1. 7. 
Cic. de Orat. 2. de invent. Ifi- 
dor. g. etym. Plato, in Cratilo. 
Plat, in M. Bruti vita et de 
Orat. def. item de Is. etOlir. 
Pers. Sat. s- 6. Hornt. ep. a. 
1. a. Arrian, in Epict. Pál. 
Max. 1. i. Virg. Aen. 6. v 94. 
Sveton. in Cal. Apui. deDeo 
Socrat. Prudent, in Sym- 
rnach &c.

G e n t il  D on ne . Apátzák 
Venetiában , kiket azért ne
veznek íg y , mert mind FŐ 
és Tanatsbeli embereknek 
leányaik. Noha klafiromban 
élnek: mindazáltal fok fza- 
badfágok vagyon. Szabad 
őket a’ rostély mellett meg
látogatni ; ruházatjok vala
mennyire világi, melly a’ 
Benedictinákéhoz liafonló: 
hajókat fel-fodorítva fedezet
len vifelik, ’s mellyeket fém 
takarják-el. Hifi. des Ord. Kel. 
T. 6. c. 40.

S. G eo rg iu s  ex Cappado
cia. Ennek a’ Szentnek In- 
nepe a’ Görög Ekkléítában 
Aprilisnek >3, n. efik. Ez 
eggy a’ leg nagyobb Szen
tek közziíl, úgy hogy ha eggy 
városban két templom va-

O

gyón, az egggyik majd min
denkor ezé a’ fzenté. A’ Gö
rögök fzámtalan fok tsudá- 
kat tulajdonítanak neki. Ma- 
gn lilához nem mefzfze eggy 
faluban vagyon eggy kápol
na, hol ennek a’ Szentnek 
tsuda-tévö képe efztendön- 
ként nagy Procefsióval hor- 
doztattatik. Azt hifzik fe
lőle, hogy ha ezt a’ képet 
valamelly gonofzt-tévő hor
dozza , mind addig igen nagy 
fzorongatást érez, valamíg 
le - nem tefzi ; ha pedig 
valamelly ártatlan ember hor
dozza , ki-mondhatatlan gyö- 
nyörüféget tapafztal magá
ban. Ricaut. State of. the 
Gr. Ch.

S. Georgii Eqvites. Sz. 
György’’ Vitézei. Auflriában 
és Karinthiában, III. Frid- 
rich Tsáfzár állította ezeket, 
1486-ban, kiket II. Pál P. 
meg erősített. Ezeknek tzél- 
jok vólt az Istennek és Száz 
Mariának ditsőfége, a’ Ca
tholica Hitnek terjefztéfe, az 
Auftriai Ház’ fényének óltal- 
mazáfa. Fő hdlyek ezek
nek vólt Millftadt, a’ Salz
burgi Dicecefisben, mellyet 
az említett Tsáfzár ajándé
kozott nekik. ElŐfzör ugyan 
a’ Tsáfzár maga tett nekik 
Nagy Mestert; de úgy ren
delte azután, hogy a’ Vi
tézek mindenkor magok vá- 
lalzfzanak, az Auftriai Ház
nak hellyben - hagyáfával. 
FŐ regulajik ezek vóltak: 
A’ Káplánokat vagy Papo. 
kát eggy Praepofitus igaz 
gafsa : a’ Vitézek, a’ Prafi- 
pofiiustól, a’ Papok a’ Nagy 
4 Me-
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Mestertől függjenek : a’ Nagy 
Mester, a’ Vitézek, a’ Prag- 
poíitus, és a1 Papok, fzüzes- 
légre és engedelmefségre kö
telezzék magokat, de ízc- 
géDyfégre ne: ha ki közzű- 
lök meghal ,  jóí'zága azé a’ 
klattromé legyen, a’ melly- 
ben a’ meg-hóltt profefsiót 
tett , v3.gy valameily attól 
függő más klafiromé. Veres, 
zöld, és kék fzínen kívül, akar- 
melly fzínű ruhát vií'elhet- 
tek; de a’ Vigíliákon, Má
ria’innepein, és Szombaton, 
ruhájokon felül varas kereszt
tel fejér palástot vifeltek. 
Joannes Siebenhirter, a’ ki 
ezen Rendnek 1493-ban Nagy 
Mestere vólt, a’ Sz. György’ 
neve alatt eggy Tárfafágot 
áhított-fel, mellybe mind a’ 
két nemből való fzeméllyek 
be mehettek, ’s magokat fem- 
mi klaftromi regulához nem 
tartoztak kötni. Ezek tar
toztak vagy a’ magok , vagy 
a’ Tsáfzár’ kőltfegén, a’ Tö
rökök ellen hadakozni; Ma- 
ximüiacus Tsáfzár hellyben- 
hagyla ezt &’ Tárfafágot eggy 
arról fzólló levelében 1493- 
ban , VI. Sándor P. pedig 
1494-ben megerősítette, a’ 
ki ennek két Generalis Vica- 
riu iákat is adott,úgymint a’Sz. 
György VitéziRendének Nagy 
M eaterét, és a’ Gurki Püspö
köt. Ezeknek tzímerek vólt 
eggy arany kercízt, eggy 
koronával, eggy arany ke
rületben. Ezen Rendnek, már 
ma vége vagyon: jószágaikat 
£z Auíiriai Fejedelmek fog
lalták-el, FŐ klaílromokat 
pedig II. Ferdinand a ’ Papa’

cngedelmével a’ Jefuitáknak 
adta 1598 ban. Hifi. des Ord. 
Rel. T. 4. c. i i .

* S. G e O R G I I  E Q V I T E S .  Sz. 
György' Vitézei. Állította ezt 
VI. Sándor P. mikor Pápává 
lett, az hitnek óltalmazálára; 
nyakokban eggy arany íán- 
tzon vifelték a’ Sz. György’ 
képét, azon formában, a’ mint 
ö a* Sárkányt meg - ölte. III. 
Pál meg újította ezt a’ Ren
det a’ végre , hogy ez a’ Pá
pa’ birodalmához tartozó ten
geri partokat a’ tengeri tolva
jok ellen oltalmazná. L&kó- 
hellyek Ravenna vólt. A’ 
III. Pál’ halálával eggyütt, 
e n n e k  a’ Rendnek vége lett. 
Bonanni. Grjph. Ashmole. 
Ciaccon.

*S. Ge o r g ii  e q v i t e s  d e  
Alfama. Ezt a’ Vitézi Ren
det Arragoniában 1201 - ben 
Péter Király állította. XIII, 
ßenedktus í \  pedig, a’ Mon- 
tezai Renddel eggycsúelte. 
Zurita. Vauin.

* S. Ggorgiu3, vagy D’ 
Alga. Ezek Reguláris Ca- 
nonicuíök, kik Venetiábzu 
Vették eredeteket. Vili. Bu- 
mfacius által pedig meg-erő- 
fittettettek 1404-ben. Ennek 
a’ Rendnek fundamento mát 
Bartholomaeus de Colonna 
vetette-meg, 1396-ban. Leg
első tagjai voltak, Antonius 
Corratio, és Gabriel Condel- 
meri, a’ ki IV. Eugenius ne
ve alatt Pápává lett. Fő kia- 
11 romok vagyon Venetiától 
eggy fertályra, mellyet. S. 
Giorgio Maggiorenek nemez
nek. Mirasus. Hifi. Ord. Mon. 
Bullanutn.

GecR-
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G e o r g i á i  b a r á t o k  és 

APÁTzáK, kik Állának Ge
orgia nevű tartományában 
laknak : Sz. Bafilius’ Regulá
ját követik. Ezeknek Dama- 
iicusban két fzép klaílroinaik 
v-gynak. Az Apátzák is két 
igen gazdag fcíaltromot bír
nak Damalcustól eggv napi 
járó főidre. A’ Barátok ha- 
iónlók a’ Görög Barátokhoz, 
és nem olly tudatlanok mint 
a’ Mingreliaiak: merta’Geor
giái Kerefztyének íöbnyire 
a’ kladromokban tanulják a’ 
Kerelztyén Vallást, írást, 
olvaíást. ’s a' t. Minthogy 
egéfz Aliiban a’ Georgiái 
Aízfzonyokat tartják leg-fzeb- 
beknek, a’ leányokat az Ő 
atyiokfijai gyakran el lopják, 
’s Török és Períia Orfzágban 
el-adják. Hogy ezt el-kerül- 
hefuék, fokán a' Georgiaiak 
a’ magok leányaikat még 
kisded korokban klaítromba 
zárják, hol holtig laknak. 
Minekutánna ezek a’ Szer
zetbe állottak, kerefztelbet- 
nek. Öltözetek a’ több Ge
orgiái Aízfzonyokéhoz hafo'n- 
ló ; ki-vévén azt, hogy fe
ketében járnak, ábrázatjokat 
be-fedezik. Az Apátzáknak 
több klaftromaik vágynak, 
mint a’ férjfijakn&k : és az az 
oka, hogy az aízfzonyok a’ 
Vallásban tudóí&bbak mint 
f  férjfij&k. Hiß. des Ord. Rel.
T .  I . C . 3. 1 .

G e r b a h s . így neveznek 
a’ Ceylon fzigetben lakókné- 
melly Planétákat, mellyeket 
Ök Isteneknek tartanak , kik
től várják fzeremséjeket. Olly 
nagy hatalmat tulajdonítanak 
ök ezeknek, hogy a’ kikre

ezek vigyáznak, azoknak fém
Isten, lem őrdög femmitnem 
árthatnak. Midőn Ök ezeket a- 
karják tifztelni, annyi képeket 
tsináln&k agyagból, a’ mennyi 
Isteneket gondolnak ő reá- 
jok haragudni; ezeknek a* 
képeknek :ok-féle tsuda for- 
májik vágynak: a’ képek el- 
kéízillven vendégféghez kez
denek , ’s egéfz éjjel tántzol- 
nak ; a’ vendégíég végbe-men- 
vén, a’ maradott ételt és italt 
a’ nép közttel-ofztják, a’ ké
peket pedig az Orlzág útára 
Ki-hanyják./í/iaz’j-Deicription 
of Ceyian.

* Gh ia c u r . így nevezik 
a’ Törökök a’ Pogány okát 
és hitetleneket, kiváltképen 
pedig a’ Kerefztyéneket. L, 
Gaurok. Ricaut. de 1’ Empire 
Ottoman.

G i a b a RIOUR. Mahumme- 
danus Theologufok, kik az 
embert minden fzabad aka
rattól · meg - fofztják, ’s azt 
nfbndják, hogy akar jót, 
akar rofzfzat tselekedjen az 
ember, annak a’Fatum, vagy 
Isteni végezés ízerént, úgy 
kell lenni. Az Ascharianu- 
íok ezen Sectából valók, 
noha értelmekben mértékle- 
teíebbek. Ezekkel ellenkez
nek a’ Kadareíek, kik azt 
tanítják, hogy az ember ma
ga tettfzése ízerént élhet. X. 
udseharioun. D' Hcrbelot. R i
caut, de i’Empire Ottoman.

G i a g a n n a t . Eggy Indiai 
Isten, a’ kiről a’ Bengalai 
tenger parton eggy várost is 
neveznek, az hova az Indu
lok úgy fzohtak bútsúrajárni, 
mint a’ Mahummeilaruíok 
0  s Mse-
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Meccába. A’ leg-főbb Cere
móniák köztt, mellyek ott 
végbe - mennek, leg-nevezete- 
febb az, hogy az ege íz tar
tományban lévő Ieg-ízebb 
leányt ennek az Istennek fe- 
lefégül adják, ’s azon rejtek- 
heílyre zárják , hol az Isten’ 
képe áll. A’ Papok’ goudvi- 
lelefek az oka, hogy az illyen 
Szűz mindenkor teréhbe eíik.

D' Herbelot. Tkom. Corneil
le. Diction Geogr.

Gibon. Eggy nevezetes 
templom Japanhan, mellyel 
negyven apróbb templomok 
vefznek-körül: a’ templom’ 
kerítéíe kalmár bőltokkal va-
Kon tele, néhol pedig nyí

ló hellyek vágynak. A’ 
templom’ közepén áll eggy 
nagy bálvány kép, melly Kö
rül fok álló-képek vágynak, 
mellyek köztt eggy afzízony 
kép is vagyon. A’ templom 
fok más képekkel is meg va
gyon rakva. Kaempf. 1. 5. 
c. 13.

G i l b e r t i n u s o k . Eggy 
Szerzet, mellyet Angliában 
1. Henrich alatt Sz. Gilbert 
állított vólt, ki 1189-benhalt- 
meg, isos-ben pedig III. In
nocentius P. ötét canonifálta. 
Dugdal. Mon. Ang. v. a.

Ciliiül H a m m e t h im . A’ 
Zsidók eggy régi Traditio 
fzerént azt hi (zik, hogy Ők 
a’Mefsiás’ el-jövetelekor mind 
Zsidó Orízágban támadnak- 
fcl. De hogy azoknak is 
r éTzek legyen a’ fel táma
dásban, kik Zsidó Orfzágon 
kívül haltak-meg, azt mond
ják , hogy az Isten a’ főid 
al&tt fog útakat kéfzíieai,

QttJ.

mellyeken a’ hőltt testek Zsi
dó Orfzágba hempelegnek. 
Ezen dologról gyakran em
lékeznek a’ Rabbinufbk. Buxt.

Gi s b a r i n , Eggy Papi Rend 
a’ Jerufálemi templomban. 
A’ Gisbarinok háromnál ke
vesebben nem lehettek , ’s az 
Amarcalinok' tárfaik váltak. 
Ok fzedték-be a’ templom’ 
fzámára fzenteltt dolgokat; 
mint a’ fél Siklust minden 
Izraelitától ,j a '  t. A’ váltság 
pénzt is ők határozták-meg 
’s fzedték-be. Számot tar
toztak adni a’ hét Amarca- 
linokaak , kik amazokkal 
eggyütt a’ Fő Papnak és a’ 
Sagannak gondvifeléíé alatt 
vóltak.

Gi u m a a t . Gyűlés’ napja, 
így nevezik a’ Mahummeda- 
nuíok a’ pénteket , mellyen 
öfzve fzoktak gyűlni az Iste
ni tifzteletre , mint a’ Kerefz- 
tyének vaíárnap’. A’ Pogány 
Arabí’ok is betsűlik e’ napot, 
minthogy az Ő Traditiojok 
izerént, a’ teremtésnek mun
kája ezen végez^ettetett-el. 
A’ Mahummedanufok fok 
más dolgokra nézve is, 
nagynak tartják ezt a’ na
pot , és azt mondják, hogy 
az utólfó ítélet is ezen le
iken. Ό' Iíerbelot.

* Gius Chon. Törökül 
annyit tefzen, mint az Λ1- 
coránnak olvaíója. Illyenek 
minden Királyi kápólnákban 
harmintzan vagynalc, ’s min- 
denik eggy eggy réfzt tarto
zik el-olvasni. Minthogy
pedig az Alcorán harmintz 
rél’zből á ll, így hát azt min
den nap eggy ucr által olvas-
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iák. Ez pedig azoknak tel
keknek tsendcíségéért eíik, 
a’ kik a’ végre fundatiót tet
tek. Azért is az illyen ol- 
vafók azoknak temető - hel- 
lyeiknél Izoktak lenni, a’ 
kikért könyörögnek. Ricaut. 
de Γ Emp. Ottóm.

Glaucus . Eggy tengeri 
Isten. A’ Poéták azt írják, 
felőle; hogy Istenné léte előtt 
ez Anthedon várofában eggy 
haláfz vélt, ki midőn eggy- 
fzer igen fok halat fogott, és 
az hálót a’ partra ki - vonta, 
vette éfzre, hogy ott eggy 
különös fu volt, a’ melly· 
hez a’ melly halak éitfk, 
azok hirtelen vifzfza ugrot
tak a’ tengerbe. Ezt látván 
Glaucus, maga is hozzá nyúlt 
a’ fűhöz, ’s azonnal Ő is a’ 
tengerbe ugrott, ’s Tritonná 
vált, és tengeri Istenné lett. 
Innen vagyon a’ példa be
iz éd. Glaucus come fa herba 
habitat in mari. Ham. II. 2. 
Erasrn. adag. Ovid. Met. I.I3. 
Eirg. Aen. $.

* G l o m m a t z  Br u n . Mai 
neve Poltzfchncr J'ee. Eggy 
híres forrás a’ Meífseni Tar
tományban Német Orfzág- 
ban. A’ régi Pogánvck fok 
ízben ide jártak bútsúra, 
kiket fok ideig követtek az 
ittiakó népek, minekutánna 
Kereíztyénckké lettek is, 
míg-nem azt 917 ben Hen- 
ricus Auceps Tsáfzár meg
tiltott*. A’ Sorbui'ok ott ál
doztak az ő isteneiknek, ott 
volt az ő Oraculumok is. 
Nevezetefen ott tudakozták- 
meg mülyen fog·lenni a’ kö

vetkező efztendő ? Ha ter
mékeny efztendö követke
zett. akkor a’ forrás’ fzínén, 
mák, búza, á rpa, 's a' t. 
úl'zott. Ha hadakozás kö
vetkezett, akkor a’ víz vérré 
vá lt: ha peftis következett, 
akkor a’ vízben hamú lát- 
ízott. 's a' t. Unschuldige 
Nachricht. 17*«.

f .  Gw o st ic u so k . Eretne
kek a’ régi Kerefztyén Ekklé- 
fiában , kiváltképen a’ II. 
Században. Azért nevezték 
Őket így, mert ők máfokfe
lett nagy tudománynyal di- 
tsekedtek ; mellyre nézve 
ollyan dolgokat is fzabado- 
foknak tartottak magoknak, 
a’ mellyek mátoknak tilal
matok vóltak ; az honnan a’ 
következett, hogy fok go- 
nofzfágot lappangtattak ezen 
fedél alatt. A’ Tudófok
nak fok - féle értelmek va
gyon a’ Gnofticuíok felöl; 
mellynek oka a z , hogy ők 
ezen fzón nem mind azon- 
eggy dolgot értették. Theo- 
doretus mind azokat az Eret
nekeket érti a’ Gaofticufo- 
kon, valakik a’ Simon Ma
gus’ Oskolájából fzármaztafc. 
Néha a’ Simonianufok köz- 
zül ízármszott bizonyos 8e- 
ctákat, mint a’ Nicolaítakat, 
Bafilidianufokat V a’ t. tefzi 
a’ Gnoíticus név; a’ mint
hogy mind ezeket bizonyos 
tekintetben lehet Gnofiicu- 
foknak nevezni. Innen né- 
mellyek úgy vélekednek, 
hogy fólia lem vólt ollyan 
Secta, a’ mellyet tulajdon- 
képen Gnolticuioknak hívtak 

volna.
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vólna. Máfok ellenben úgy 
vélekednek, hogy a* Gnolii- 
cufokon azokat kell érteni, 
kik a’ Simon, Menander, Sa
turninus, Balilides, Carpocra- 
tes, Valentinus, és máfok’ ér
telmeket követték ugyan; de 
yalameily olly esmerettel 
ditsekedtek, melly által ok 
magokat meg különbböztet- 
ték. Sőt a’ Régiek gyakran 
a’ Gnoíticus néven jót érte
nek, ’s azzal a’ valófágos 
Kerefztyéneket értik , kik az 
Isteni igaziig által fzíveket 
minden gonofzfágtól meg
tisztítják, 's a’ tökélletefségre 
igyekeznek. A’ mi pedig a’ 
Gnoíticus Eretnekeket illeti, 
fok okok által meglehet 
mutatni, nevezetefen Iren3e- 
usbólmeg-tettfzik, hoj>y elő- 
fzör a’ Carpocrates’ es Pro
dicus* tanítványai nevezték 
m a g o k a t  Gnofticufoknak. 
Igaz az , hogy a’ Régiek 
azokat is Gnoíticufoknak ne
vezik , kik Carpocrates előtt 
éltek; mert onnan nem kö
vetkezik , hogy azok is Gno- 
fücuioknak nevezték volna 
magokat, hanem tsak tudo
mányokra nézve nevezték 
Őket úgy máfok; innen nem 
tsuda, hogy azApoítolok, és 
a ’ kik Iraeneus előtt éltek, 
a’ Gnofticu fokról nem emlé
keztek. Némellyek úgy ítél
nek, mintha Sz. Pál Leve
leiben a* Gnofticufokra tzé- 
loína, nevezetefen i Tim. 6: 
20. Igaz az , hogy Pál azokat 
illeti, kik a’ magok hamis 
tudományokkal ditsekedtek; 
de a’ Pál’ lzavaibói nem le
het még ki - hozni, hogy az

Ö idejében a’ Gnoílicufok es- 
meretefek lettek vólna.

A’ mi az Ő tudományo
kat illeti, nekik e’ követke
ző tévelygéfekettulajdonítják: 
Két Istent hittek, jót és go- 
nofzt; amattól a’jó, ettől pe
dig a* gonofz lzármazott e’ 
világon.’ nyóltz eget hittek, 
mellyek közzül mindeniket 
eggy eggy Fejedelem igaz
gatja : az hetedik égnek Fe
jedelme a’ Sabaoth terem
tette az hét egeket, a’ fői
det , és fok Angyalokat, et
től fzármazott a’ Mófes’ 
Törvénye is; ezt a* Sebao- 
thot fzamár vagy difznó for
májúnak képzelték, éstalám 
ezen értelemből vettek alkal- 
maíofságot a’ Pogányok arra, 
hogy a’ Kerefztyéneket azzal 
vádolnák, mintha ők fzama- 
rat imádnának: a’ nyóltza- 
dik égbe hellyheztették a’ 
Gnoílicufok Barbelót, kit most 
a’ Világ’ atyjának, majd any
jának neveztek; a’ Teremtőt 
az Istentől meg-különbböz- 
tettek, és az Istenről azt hit
ték , jhogy magát a’ maga íija 
által nyilatkoztatta-ki, kit a’ 
Chriftusnak tartottak. Tagad
ták a’ Chriítus’ meg-testesülé- 
fét, azt mondták, hogy ő nem 
fziiiettetett Szűz Máriától, és 
így neki valófágos teste nem 
volt, azért is valól'ággalfém 
nem fzenyvedett, fém mei
nem halt: tagadták a’ fel
támadást , ’s az ítéletet; azt 
mondták hogy azoknak lei- 
keik, kik az Ö tudományo
kat nem követik, a’ világra 
ismét vifzfza- jönek, és itt 
dilznókba ’s más oktalan ál

la-
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latokba mennek: az Angya
lokról és az Istenről íok 
tsuda költeményeket befzéll- 
tek : a’ lelkeket az Istenfég’ 
réfzének tartották: némellyek 
mind az Ó, mind az Üj Tefta- 
mentomot olvasták; de ab
ban tsak azt tartották igaz
nak lenni, a’ mi az Ö értel
mekkel meg-eggy ezett , a’ 
többeket pedig a’ világ’ lel
kének tulajdonították , azt 
tartván , bogy a’ jövendölé
sek fok-féle Istenektől Szár
maztak. Voltak nekik né- 
melly Apocryphus könyveik 
is. p. o. a’ Filep’ Evangéliu
ma , az Addin’ Apocaly- 
pfife. ’r a ’í.

A’ mi a’ Gnofticufoknak 
életeket illeti, azt felette fe
kete fzínekkel festik - le mind 
a’ régi, mind az újabb írók: 
a’ tifztátalankodáft ollyan 
m é r t é k b e n  gyakorlották, 
mellynél feljebb gondolni 
fém lehet: a’mértékletlení'ég- 
ben torkig úfztak: azokat, 
kik a’ Valláfért fzeny védték, 
bolondoknak tartották. Defi- 
derius Heraldus azt állítja, 
hogy fok dolgokra nézve fun- 
damentom nélkül vádolják 
a’ GuoftiCufokat. Más ne
veket is adtak nékik. p. o, 
Borboritas. Borboriani. Bar- 
beliotcc. Cadariani. Phibioni- 
tcc. Stratiotici. Zachcc i. 
mellyeknek nehéz az okokat 
ki - találni.

Ez a’ Gnofticufoknak rö
vid le - íráfok, Epiphanius, 
Iraeneus , és múlok után; 
mcllyből meg-tettízik, hogy 
a’ régi Eretnekeknek tudo
mányokat úgy lehet nézni,

mint a’ mellynek fzülöji a’ 
Gnofticufok vóltak.

Tillem. H. E. T. 3. art. 
Gnoft. Epiph. Haer. 37. c. 1. 
Eus. 1. 4. c. 7. Epiph. Haer. 
26. c. 10. 6. 4. 18. 13. -dug. 
Krer. 6. Tértül. Ápol. c. 16. 
ír  ceti. 1. 1. c. 33. 34. Theo dó
rét. 1. i. haer. fab. c. 13. & 
Homil. is. in 1 Epift. adTi- 
moth. Baron, ad. a. c. 170. 
soo &c. Thomas, in Sched. 
hifi. de Fin. Philos. %. 30. 
Hammond. ad ep. Pauli. Jo
vius. in Spécim. Conject. ad 
loca. quaed. Őrig. Colberg. de 
Őrig. haeres, c. a. 3. Ittig. 
de haerefiarch. Arnold. K. H.

Go e g h y . Eggy Secta a’ 
Banianufok köztt Napkeleti 
Indiában. Ezek eggy Istent 
és Teremtöt hifznek : nem 
hifzik a’ léleknek eggy test
ből másba való költözéfét, 
mint a’ Banianok; templo
mok nints , hanem magá- 
nofságban élnek, ’s idejefcet 
imádkozással töltik. Eggy 
Mecis nevű ember eránt nagy 
ti íz teletet mutatnak , kit Ők 
Isten’ Követének hifznek len
ni : foka nem házalódnak- 
meg, főt az afzfzonyokat 
még tsak nem is fzenyved- 
hetik : pufztákban és erdők
ben lakoznak,mezítelenen jár
nák, egéfz testeket hamuval 
fzokták dörgölni: némellyek- 
nek négy fzolgajik is vágy
nak , kik tsak azért tefznek 
körülöttük Szolgálatot, hogy 
az ő ízentfégekben réfzt ve
heti enek. Az ö tudományok 
fzorént, minden dolgokat a* 
Bmin Isten teremtett, a’ kit 
lénki ki nem ábrázolhat, fém 

nem
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nem láthat, mert 8 láthatat
lan világöfság: és minthogy 
ö a’ napot teremtette; nem 
lehet rajta tsudálkozni, hogy 
ennek a’ ditsőféges fényefség- 
nek fzerzö okát nem láthat
juk.

Mandelsloh. T.a. Olearius. 
Gokoulástemi. Eggyin- 

nep az Indiai Braminoknál, 
mellyet 8k az 8 Viftnou ne
vű Istenek’ fzülettetefének em
lékezetére fzentelnek. Azt 
befzéllik a’ Braminek, hogy 
midőn Kompja a’ világnak 
harmadik idejében a’ maga 
húgát ki - házasította, eggy 
Lélek meg mondta neki, hogy 
ötét az Ő húgának nyóltza- 
dik gyermeke vefzti-el: melly- 
re nézve fel-tette magában, 
hogyannak minden gyerme
keit meg-öli. Minekutánna 
hetet meg-ölt, a’ nyőltzadik 
négy kézzel le tt, és Kriftná- 
nak neveztettetett: ez tsudá- 
latofan meg · fzabsdúlt, ’s a’ 
jövendölést bé-tŐltöUe.

Dijfert. on the Rei.—o f the 
Bramins. ap. Rel. Cer. T. 3.

GoNNéK. Ceylon fzigeté- 
bea Papok: hoízfzú fárga ru
hát vifélnek, mezítelen fővel 
járnak: a’ nép nagy· tifztele- 
tet mutat erántok; valamint 
az Istenek előtt, úgy Ő elüt
tök is le - borúinak: az hol 
el-mennek, ott eggy fejér 
gyóltsból tsinálit fedelet von
nak - fel elöítÖk, melly tiíz- 
teíséget tsak a’ Királyok e- 
ránt fzaktak mutatni: meg- 
házafodni, főt tsak afzfzojnyt 
fém fzabad nekik illetni: bort 
nem ifznak, napjában tsak 
eggyfzer efznek: á’ Papi hi

vatalt le-tehetik, akkor ru 
hájokat vízbe vetik, ’s ma·
fok meg-ferednek : ha vala- 
i a’ maga leikéről valóban 

gondolkodni kezd, illven Pa-
{iot hívát: a’ Pap pompá
ba, négy emberektől kifér- 

tettetve meg jelenik, kik feje 
felett fedelet tartanak: az a’ 
ki hívatta, gazdagon meg
vendégeli, ’s meg Ajándékoz
za őtet. A’ Gonne, két ha
ránt napon ott marad, ’s az 
embert énekléfsel múlatta.ja.

Knoxs, Defcription of Cey- 
lan. P. 4. c. 5.

♦Gorgonok. Phorcusnak 
és Cetának három leányai: 
nevek Medufa, Euriale, és 
Stohno. A’ Helperiai kertek 
mellett laktak, *s minden em
bert , a’ kit meg-láttak, kő
vé változtattak. De Perfseus 
meg-győzte őket. Ezen a’ 
Régiek az erő fs éget értették, 
melly a’ leg-nagyobb vefze- 
delmet is meg győzi. Virg. 
Aen. 6. Ovid. Met. 1. 4. Diód. 
Sic. 1. 3. Mpollod. de Őrig. 
Deor. 1. a. Mat. Com. 1. 7.

Gortheniahusok. Eggy 
Secta a’ Samaritanufok köztt, 
kiknek az Elfe ufókkal meg- 
eggyezŐ értelmek vólt. Hi- 
hetö, hogy ezek Állának Gor- 
tyra nevű várofától vették 
neveket. Theodoretus, Si
mon Magus’ tanítványainak 
kifzi, Eulébius Zíidp Schis- 
matfculóknak tartja , Epi- 
phanius pedig viíágofan a’ 
Samaritanufokhoz Izámlálja 
őket. De F&b. Hser.

Görög BARaTOK és Ará- 
TzáK. L. Graeci Monachi.

Gr .*-
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Graeéek. Fanaticufok Né
met Orfzágban a’ XV. Szá
zadban. így nevezték Őket 
azért, mert az erdőkben és 
pufztákban barlangokat tsi- 
náltak, Isteni tiízteletre oda 
gyűltek ; ellenben a’ templo
mokat , Sacramentomokat, 
’s Papokat tsúfolták.

Du Pin. H. E, i$. Cent. c. g.
Grandmontain3. Szerze- 

tefek a’ Grandmonti Rend
ből. Ezt a’ Rendet fzerzette 
S. Stephanus de Muret, eggy 
Auvergnei nemes Frantz. Az 
Ö ízüleji, kik fokáig magta
lanok voltak, fogadást tet
tek, hogy ha nekik férj fi gyer
mekek lejénd, azt Istennek 
Izentelik. Nem foká azután 
fziilettetett ez a’ Szent, kit 
Izüléji Isteni félelemben fel
nevelvén, a’ Szent Rendbe ál
lítottak. 1073 ban el-ment Ő 
eggy klafiromba, onnan pe
dig 1076-ban Muretbe, hol 
a’ kőíziklák kÖztt eggy Cel
lát épített magának, ’s igen 
fanyarú életet élt. Az Ö vir- 
tufának híre el terjedvén, fo
kán gyűltek Ö hozzá, kikkel 
eggyütt élt, mígnem 11S4- 
ben meg-halt, *s a' Mureti 
templomban el-temettettetett. 
Midőn az Ó Szerzetes Fijait 
némelly fzomfzéd Barátok 
háborgatnák, el mentek azok 
Grandmontba, az hova az ö 
testét is magokkal el vitték. 
F.z a’ Rend kevés idő alatt 
igen el-terjedett, ügy hogy 
bármintz cfztendők alatt, har- 
mintznál több klafiromokat 
bírt, mellyek mind Grand- 
rnontanufokn&k nevezték ma
gokat , ’s leg inkább Aquita*

niában , Anjouban , és Nor- 
mandiában voltak. 1643-ban 
kéfzített ezeknek regulákat 
eggy Barny nevű Grandmon
ti Abb^s, mellyek igen ke
mények voltak, ügy hogy né
melly Pápák fzükfégesnek 
ítélték azoitat meg-Jáeyítani. 
Ezen Szerzetet némelíyek az 
Auguítinianus, máfok a’ Be- 
nedictinus Barátok közzill 
valónak tartják. Hiß. des Ord. 
Hel. T. 7. c. $4.

Gr a t is . Isten-Afzfzonyok 
a’ régi Pogányoknál. Né- 
mellyek fzerént Jupiternek és 
Eurynomenek, vagy Euno- 
miának az Oceanus’ leányá
nak; máfok fzerént a’ Nap
nak és Aeglának, leg-közön- 
fégefebb értelem fzerént pe
dig, Bacchusnak és Vcnusnak 
leányai. Görögül a* nevek 
Charites. Hárman vóltak, 
A ß a ja , Thalia, is Euphro- 

Jyne , vagy máfok fzerént, Pa· 
fithea , Euphrofyne·, és Aegia- 
le. A’ Gratiák Venusnak és 
a’ Nympháknak tárfaik vol
tak. Paufanias írja, hogy az 
Bleanufok arany ruhába Öl
töztették az Ő márvány ké
peiket; de közönfégefen me
zítelenen fzokták őket festeni; 
talám annak jeléül, hogy a’ 
mi valőfággaí kedves, azt 
nem kell ékesgetni. A’ Gra- 
tiáknak tulajdonították a’ Ré
giek mind azokat az erkől- 
tsi jófágokat, mellyek az em
bert máfok előtt kedvefsé te
hetik. A’ régi Romaiaknál 
a’ kik torkofahbak vóltak, a’ 
Műfík’ízámok fzerént kilentz, 
a’ Gratiáké fzerént pedig há

rom
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főm pohár bort fzoktak meg- 
inni.

Catull. de Aty. v. 4s. Herat. 
od. 4.1. i. Paus. Eliae. 1. f>.

Graeci monachi, et Ab
batissae. Görög Barátok 
és Apátzák. A’ Görög Ek- 
kléíiaban minden Barátok a’ 
Sz. Bafilius’ Rendén vágynak, 
kiknek az Ő regulájától leg- 
kiísebben is el távozni nagy 
vétek; de életek’ módjára 
nézve különbboznek. Né- 
roellyek Coenobitdk, Vagy 
ollyanok, kik eggyütt lak
nak, eggy afztaJro) efznek, 
eggy féle ruhát vifelnek, ’s 
eggy féle gyakorláfok és fog- 
lalatofságok vágjon. Ezek 
két félék: némellyek nagy 
ruhát vifelnek, és fzorofabb 
életet követnek: máfok kis- 
febb ruhát Vifelnek, ’s igen 
fzoros és olly fzent ele
tet, mint ü* többek, nem 
követnek. Ezen utolsékkőz- 
zül vágynak olly fzegények, 
kik hogy kenyerek legyen, 
egéfz klafiromi idejeket fzol- 
gai dologgal töltik. Más 
rendbeli Barátok a’ Görögök
nél az Anachoreták, vagy Re
meték, kik pufztákban lak
nak. Ezek bizonyos mefzfze- 
fégre valamelly klaftromtól 
magoknak kis cellákat tsinál- 
nak, mellyekhez eggy eggy 
darab föld tartozik. Itt él
nek Ök, és tsak innep napo
kon mennek-be a’ klaftróm
ba , az honnan egyenefen is
mét cellájokba vifzfza-tér
nek- A’ klaíircm eggyfzer 
vagy kétfzer minden hólnap- 
ban ki adja az ö eledeleket. 
JSémellyek az illyen Remeték

kÖzzi'il íráfsal kérdik kenye
reket.

A’ Görög Apátzák is a’ 
Sz. Bafilius’ Rendén vagvnak. 
Eggy Abbas vifel goadot 
reájok, a" ki nekik eggy tífz- 
tes öreg Bará ot rendel, a’ 
ki reájok gondot vifel, őket 
gyóntatja, ’s a’ Sz. Sacra- 
mentomot nekik k i-izo lá l
ta’ja. Fekete ruhában járnak, 
mint a’ Barátok, melly az 
8 testeket a’ körmökig be
fedi. Fejek meg - vagyon 
nyírve: üres órájikat var
rásban töltik, ’s munkáikat 
a’ Törököknek fzokták el
adni.

Leo Állat, de Cons. Ec- 
cles. Orient. & Occid. 1. 3. 
c. 8.

Gregorius Illuminator. 
Ezen Szentnek Rendén lévő 
Barátok Armeniában, kik ott 
1330-ban izármaztak. Eggy 
Dominicus nevű Dominica- 
bus Barát Bolognából XXII. 
János P. által kűldettetett 
Armeniába , hol eggy magas 
hegynek tetején magának és 
táriáinak eggy klaliromot 
épített. Dominicusnak ke
gyes életét látván az Eriva- 
ni klafiromnak amaz híres 
Superiora Isák, az Armeniai 
Ekfcléfiát el hagyván, a’ Ro
mai Pápa’ hatalmáról vallást 
tett. Az ö példáját más Su- 
periorok is követték, kik a’ 
Romai Hitnek fel-tartáfa vé
gett, eggy új Rendet kíván
tak fel állítani. Ez vólt ere
dete a’ meg nevezett Rend
nek, meLiy magát Sz. Ger
gelyről azért nevezi, mert 
ez a’ Szent vólt Armeniának 

Apó-
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Apoftola: minthogv pedig 
ennek: a’ Rendnek fel-alláfa- 
ra Dominicacus Barát adott 
alkalmatoíságot: azért vctte- 
be a’ Sz. Dominicus’ és Au- 
guftinus’ reguiájit. Ez a’ Rend 
igen el terjedett Armeniában 
és (Georgiában. De mióltá- 
t61 fogva a’ Törökök és Per
fák ezen Orfzágokat el-foglal- 
ták : attól fogva ennek a’ 
Rendnek, Nagy Armeniának 
Nakfivan nevű tartományá
ba kellett költözni, hol még 
tizen-két Catholica Ekkléfiák 
vágynak. 1336 ban VI. Inno
centius P. ezt a ' Rendet a’ 
Dominicans tokkal eggyesí- 
tette, ’s Nakii vani Provin
ciának nevezte , melly a* 
Dominicanufok köztt negy
ven-harmadik Provincia. Hifi. 
des Ord. Rel. T. 1. C. 30.

Gv a r d ia n . Némelly Szer
zetes Rendeknél az első Sze- 
mélly. Az Angliai Ekkléíiá- 
ban pedig Gvardiánnak azt 
nevezik, a ’ ki az Ekkléíiá- 
ban a’ Püspök’ Izeméllyét 
vifeli, mikor valamelly Dioe- 
cefisnek Püspöke vagy meg
halt, vagy más megyébe ál- 
tal-ment, ’taV. Ha az Ér
iek vagyon illyen állapat- 
ban, akkor a’ Gvardianfágot 
a’ Decanus és Capitulum vi
feli. A’ Püspök hellyet pe
dig az Ériek a* Gvardian. A’ 
Gvardian név jö a* Frantz 
Garder fzótól, melly annyit 
tefzen, mint gondot-vifelni.

GvASTALLiáNáK. Gva- 
flallai Grófné Lovife Jorelli, 
a’ Maylandi -Angelici Apá- 
tzáknak fundálójok, ugyan 
ott eggy fzép házat építtetett

klaílrom formára, eggy tem
plommal eggyütt, mellyet 
Gvaftallai Collegiumnak ne
vezett: tizen nyóltz árva leá
nyok vagyoak benne, kiket 
tizen két efztendeig minden 
fzükféges dologgal tarranak, 
míg vagy férjhez nem men
nek , vagy klaítromi életre 
nem adják magokat. Aján
dékba aooo. Frantzia font 
pénzt kapnak. Az Ö nevelő 
jikkel Apátza módon élnek, 
a’ Chorunban a’ Szűz Mária’ 
Officiumát éneklik; eggyütt 
efznek; azétel’ idején olvas
nak , néha hallgatnak, imád
koznak , dolgoznak: eggy 
fzóval, az Apátzáktól tsak 
abban különbböznek, hogy 
magokat fogadáfsal nem kö
telezik. Öltözetek fekete, ’s 
a’ világihoz hafonlít. Velu- 
mok, melly fejeket fedezi, fe
jér : gyűrÜjökon eggy kéz va
gyon , melly kerelztet tart. 
Hifi. des Ord. Rel. T. 4. c. 16.

GvMNosophisTáK. Így 
nevezték a’ Görögök az In
diai Philofophufokat, kik me
zítelenen jártak. Voltak illye- 
nek Africában is, nevezete
ién Aetbiopiában, a’ Nilus vi
ze’környékén, a’ kiket eggy 
Indiai régi Király Ganges, az 
ö gyilkosságokért kerge
tett oda. Midőn Apollonius 
Tyanasus ezeket meg látogat
ta , a’ fzabad ég alatt talál
ta Őket lakni, kiknek vóltak 
némelly főid kunyhójik , a* 
vendégeknek be fogadáfokra. 
Ezek nem eggyütt eltek, miDt 
az Indiaiak, hanem kiki ma- 
gánofan. Ha valaki véletlen 
|yilkofságba efett, ezekhez
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folyamodott, ’s a’mdlybün
tetést etek reá vetettek, azt 
örömmé! fzenyvedte : egye
dül tsak a’ földnek gyiimől- 
tsével éltek. Lucianus az ég- 
visgáláfában is jártatoknak 
írja őket.

Az Indiai Gymnofophistd- 
kat tíylobiufokaak is never
ték a’ Görögök, azért, mert 
erdőkben lakoztak, hol tsak 
a’ föld* gyümöltsével éltek; 
bort nem ittak, meg nem há- 
zafbdtak; némellyek orvod 
tudományt gyakorlottak, ’s 
átáztak: nevezetetek váltak 
arról, hogy a’ magtalanfágot 
meg - tudták orvofolni: né- 
meSlyek jövendő-mondók ’s 
Magútok voltak: az ő tudo
mányokból, ( mellyel a’ Hi- 
liorikufok fel - jegyzettek) 
meg-teUlzik, hogy ók fzép 
tehetfégü, ’s okos tudoma- 
nyú emberek vóltak: még a’ 
Királyok eránt fém mutattak 
Ök leg-kifsebb hízelkedcst is, 
mellyet Nagy Sándor tudván, 
midőn maga nem akarta őket 
maga fzeméllyében meg lá
togatni , ízolgájit küldötte 
hozzájok , hogy az ő állapat- 
jokat meg-vi*gálván, vigye
nek hírt neki félőlök. Az ö 
tanítványaik ő velek eggyütt 
fzoktak enni; az evés közben 
meg-kérdezték őket, mint 
töltötték el a’ reggelt, ’s min- 
deniknek meg kellett monda* 
ni, mi jót tselekedett, mit 
tanúit 's a’ t. ha ki pedig nem 
felelhetett, annak nem fza- 
bad vólt enni. Hitték a’. Lel
hetnek ê -gy testből másba 
való kóltózéfeket; melly tu
dományt hihető hogy Pytha

goras is δ tölök tanúit. A* 
betegfégtól ifzoryodtak; az
ért is hogy azt el- kerfiJhe·- 
fék, magokat fokán meg-écet- 
ték. így tett Calanus, ki ma
gát a’ Nagy Sándor’ tábora 
előtt meg - égette. L. Arámi 
nck.

Philollr. in Vit. Apoll. Diód, 
Sic. 1. 4 . c. I. Strab. 1. is. Luc. 
de Altról. Arrian. 1. η. Plu
tarch.

Gy e r t y a  Sz e n t e l ő . Bál- 
dog Afzfzony’ napja. Pur 'fi- 
catio. B. AL V. Ezen a ’ na
pon a’ régi Kerefztyének, 
mind a’ templomokban, mind 
a’ Proceísiókon, (ók gyertyá
kat gyúlytogattak - meg, a’ 
Simeon’ fzavainak emlékeze
tekre, a’ ki ez napon Jeíúst 
ölébe vévén, ötét Pogányok’ 
Világoíságoknak nevezte : ezt 
a’ fzoluist követi ma a’ Ro
mai Ekkléíia, melly a’ tem
plom’ J’züklégére való gyer
tyákat ezen a’ napon (zen
teli- meg. Romában maga a’ 
Pápa is jelen vagyon ezen 
Ceremónián , a’ ki a’ Car
dinali fok és máfok köztt 
gyertyát ofztogat, kik azt 
a’ Procefsión égve hordoz
zák. Ezt az Innepet Jufli- 
nianus Tsáfzár rendelte a* 
VI. Században; mellyet Hy- 
papantenek is nevezlek, mint
hogy Simeon és· Anna ezen 
találták - meg Jefust a’ tem* 
plombán.

Arany G y eRTYA-Ta r TÓ. 
Eggy a’ Sátorhoz tartozó 
Szent edények közzül,mellye- 
ketiMófes rendelt ; vólt ez 
tifzta aranyból, eggy talpa, 
’* bét ágai voltak , mellyek-
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ben meg-annyi ízövé! nekek 
égtek. A’ jó illatnak idején 
ezen fzövétnekeket meg-kel- 
lett gyúlytani, ’s reggel el
oltani. Jofephus azt mondja, 
hogy ezen Gyertya-tartónak 
három fzövétnekei egéíz nap* 
égtek, a’ negyediket pedig 
estve felé gyúlytották-meg : 
az hét ágait a’ gyertya-tar
tónak, az hét planétákkal ha- 
fonlítja eggybe. Ez a’ Gyér- 
tya - tartó állott a’ Szent 
Hellyen dél felől, ’s a’ jó 
illat tételnek óltárát, és azt 
az afztalt v i l á g ó  fi t ó t t á ,  
mellyen a’ fzent kenyerek 
voltak: a’ leg-tilztább ola
jat égették benne. Salamon 
tíz illyen arany Gyertya-tar
tókat tsináltatott a’ Jerufa- 
lemi templom’ ízámáta , ötöt 
a’ Szent Hellynek Éfzaki, 
ötöt pedig annak Déli réfzé- 
re. A’ Babyloniai fogfági 
ból való haza jövetel után,: 
ismét eggy gyertya-tartót 
tsináltattak a’ Zsidók annak 
formájára, melly a’ Sátor
ban volt. Midőn a’ Rorpaiak 
a’ templomot el-pufztították, 
azt az arany Gyertya tar
tót,az arany afztallal eggyiitt, 
tryumphustya el vitték Romá
ba, ’s a’ Békefség’ templo
mába hellyheztették; melly et 
VespafianuS építtetett : és 
ennek képét meg ma is le
het Romában látni, a’Vespa- 
íianus’ győzödelmi kapuján, 
a’ Palatinus hegy alatt, 
a M os. as: 31. 37. 4 Mos. 
4: 9. a Mos. 30: g, 3 Mos. 
«4:2. i Sam. 3: 3. i Kir. 7: 
49. Jofeph, Ant. 1. 3. J. H. 
Opitii. Disquis de candela
bri Mofaici Structura.

Gyüm ölts  o l t ó . B oldó%
. Sifzfzony napja, ylnnwicia- 
tio. Ez az innep élik Mar
iimnak 25. napjan, annak eiü~ 
lékezetére , hogy Gabriel 
Angyal ezen mondotta-meg 
Szűz Mariának, hogy Ő a’ 
Jefus Chriíiust fogja fzülni. 
Ez igen régi innep. Már 
Athanafius emlékezik felőle 
eggy Befzédében ; de a’ 
mellyet a’ Criticufok néni 
tartanak övének lenni, ha
nem kéföbbinek gondolják: 
Azonban bizonyos a z , hogy 
már a’ Trullumi Concilium 
előtt meg-vólt ez az innep: 
Mert ez a’ Concilium azt 
végezte, hogy a’ negyven 
öapi Böjt’ idején, femmi jnne- 
pet nem kell tartani, ki vé- 
Vén a’ váíárnapokat, és ezt 
áz innepet. Az honnan látni
való j hogy ez az Innep az
VII. Században vehette ere
detét.
. A’ Pápa ezen a’ napon 
bizonyos fzámú leányokat 
fzokott elő - álliarii. Ezek 
közzül némellyeket férjhez·: 
ád, némellyeket klattromba: 
küld. Ezek fejér ruhába öl
tő ztettetnek , ’s a’ Bella Mi
nerva nevű templomba vi- 
tettetnek, hol eggy Ízoígat 
éggy edényben apró erfzé- 
nyeket hoz - elő , azoknak 
kiknek férjhez menni vagyoni 
kedvek, ötvén, a’ kik pedig 
klaítromi életre fzentelik ma
gokat, fzáz Krori thallértád: 
az utólfók az elföktól azzal 
különbböznek, hogy amazok 
fejér kofzorút viíeinek feje
ken. Mifson, ki ezen Cere
mónián eggykor jelen volt* 
P * azt



2*8 Η'λβ. H a b .

azt mondja , hogy három Bingh. I. so. c. g. §. 4, 
fzáz ötvén fzüzek közzül, Voyage to Itali. Vol. a. 
tsak harmintz ketten válafz- 
tották a’ Szerzetes életet.

H .

T J abakuk. Habakuk Pro- 
·*■ *  pheta* Könyve. Eggy 
az Ó Teftamentoipi Canoni
cus könyvek közzül. A’ 
Szent írás femmit - fém 
fzó 11 az Habakuk’ életé 
röl ’s elejiröl. Minthogy ö 
is a’ Chaldaeufoknak Zsidó 
Orfzágba való menetelekről 
jövendöl, mint Jeremiás; 
tneg-lehet, hogy mind ketten 
azon - eggy időben éltek. 
Eggy Író, ki a’ Propheták- 
nak életeket írta-le , azt 
mondja, hogy Habakuk a’ 
Simeon’ nemzetfégéböl Beth* 
fakarban fzármazott. Mint
hogy ö előre látta a’ Jeru- 
lálemre következendő vefze- 
delmet, el-ment Arabíába, 
hol eggy ideig lakott. Mi- 
nekutánna pedig a’ Chaldaeu- 
fok gyözödelemmel meg-tér- 
tek hazájokba , ö is vilzfza- 
ment Judaeába: hol midőn a’ 
maga aratójinak az ételt vin- 
né a’ mezőre, eggy Angyal 
fel-ragadta ő te t, ’s Baby- 
lonba vitte, hol az ételt, 
mellyet az hratók* ízámokra 
kéfzíttetett , az Orofzlánok 
vermekben ülő Danteinek 
kellett adni: Babylonból lu
dasába ismét vií’zfza - vitte 
ötét az Angyal, hol a’ fog- 
fágnak vége előtt meg-lialt. 
(a) Sok jövendöléfeket tu* 
Ipjdonítanak neki , mellyek

ma nintsenek-meg Azokban, 
a’ mint írjak felőle , meg
jövendölte ö a’ Zsidó nép
nek a’ fogfágból való haza 
jövetelét , Jeruíalemnek a’ 
Romáik által lejendö el- 
puiztúláfát, a’templom’ kár
pitjának két - felé való ha- 
ladáfát, a’ két ofzlopnak 
a’ pufztában az Angyalok 
által való el-rejtettetéfet. Né- 
mellyek fzerént, ö írta-meg 
Sufánnának, Bélnek, a’ Sár
kánynak, ’s maga’ Babylo- 
niába való ragadtattaták*- 
nak hiíloriáját is. Sozome- 
nus azt írja, hogy az ő tes
tét Bethíákárban a ’ Nagy 
Theodolius Tsáfzár’ idejé
ben találták-meg (b)

Az ő valóíagos könyva 
három rélzekből áll. Pana- 
ízolkodik a’ Zsidók köztt 
való rendeletlenlégek felől: 
az Isten meg jelenti neki, 
melly kefeivesen meg fogja 
őket a’ Chaldaeufok által bün
tetni : meg mondja a’ Nabu- 
godonozor’ gyözódelmeit, az 
6 változáiat, a Zsidó Ki
rálynak ö ellene való igye
kezetének haízontalaníagát. 
Fenyegeti azt a’ Fejedelmet, 
a’ ki hamifán épít; hihető 
hogy tzéloz a’Tyruíi Király
ra ; Jajt kiált arra, a’ ki le-, 
lebarátját meg itatja, hogy 
annak ízemé, inét meg-lat- 

has
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harsa, a* kin érti az Egyip
tomi Királyt. Az harmadik 
Réfz eggy éneket foglal ma
gában, mellyben az Isten
nek felféget lxathatóíán le
írja a’ Propheta.

(a) Epiphan. & Doroth. 
de vita & morte Prophet, 
(b) Hilt. Ec. I. i. c. 49, 

H a b d a l  a h . A’Zsidóknak 
Szombat estveli ceremoniá- 
jok, mikor az egéfz familia 
mind eggyiitt vagyon. Két 
gyertyát meg gyúlytanak: a’ 
gazda eggy poharat vefzen 
kezébe, mellyben fii fzerfzá- 
tnos bor vagyon , 's minek- 
utánna eggy vagy két Szent 
Írásbeli hellyet el-mondott.
{). o. „ A’ háláadásnak po- 
latát fel-véfzem: ” vagy. 

„ öröm és vígafság lett a4 
Zsidóknak “ a’ bort meg
áldja ; azután a’ világofság- 
ra is áldást mond, ujjait, 
kö. rmei t  meg - nézegeti, 
mellyllyel azt jelenti, hogy 
ismét munkához kell fogni; 
mert a’ Szombatnak vége 
vagyon. Ugyan azért neve
zik ezt a* Ceremóniát Hab- 
daídhnak, vagy el-válafztás- 
nak. Cerem o f the Jews. P. 
3 ap. Rel. Cer. T. 1.

Ka d h e r  n a d h e r  Az Is
tennek meg mérhetetlen vol
ta. A’ Koran így fzóll; „Az 
Isten mindent lat, a* mit tse- 
lekefztek. ” Ezen Textusra 
Methnevi azt mondja : „ A’ 
ki azt hifzi, hogy az Isten 
ötét minden í’zempillantás- 
ban látja, annak megkell 
gondolni ízorgalmatofan min
den belzédéi és tselekedetét. ” 
Eggy Periiai Író ezen beízé-

dekre ezt a’ fzép jegyzést 
tefzi. „ A’ ki az Istennek 
mindenütt-jelenvalőfágát hi
fzi, annak tudni kell, hogy 
femmi kő falak meg-nem aka
dályoztatják az Ő látáfát, és 
fok ezer fedelek is az Ő 
fzemei elől az embert el nem 
takarhatják.” Eggy Dervis, 
az Istennek mindenütt jelen- 
valófágáról gondolkozván, 
fziintelen sí r t , és femmi ví- 
gafztalást nem akart be-ven* 
ni. Midőn ötét arra emlé
keztetnék , hogy az Isten 
meg-botsátja a’ DÜnt; azt fe
lelte : „ Azon ugyan örülök! 
de mitsoda fzégyen lefzen az 
nekem, hogy én az Isten 
előtt mint eggy bűnös úgy 
állok-meg?“ Némelly Ma- 
hummedanufok azt mond
ják: „ Minthogy az Isten 
minden hellyen jelen vagyon; 
azért Ötét akarmelly hellyen 
lehet imádni. ” Ezzel men
tette magát Mahummed is, 
midőn a’ Jerufalemi templo
mot el hagyván , a’ Mufel- 
manokat arra kötelezte, hogy 
Meccába járjanak imádkoz
ni. A’ Schiiták az Istennek 
mindenütt - j elenvalófágát a* 
magok értelmeknek erősíté- 
fére fordítják : mert így okos
kodnak : „ Ha aq Isién min
denütt jelen vagyon , úgy 
minden Individuumokban, 
minden dolgokban ’s em
berekben is jelen vagyon: az 
honnan ezt hozzák-ki, hogy. 
ha fzintén Ali nem Isten is, 
mindazáltal az Istenhez igen 
hafonló. D' Hecbeiot. Ri- 
blioth. Orient,

Ha-?
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H a d .i t . Mahumtnednek Ci
t á l  is Tradiüóji. Ezeknek Szer- 
zöjik közzul való Aifcha, 
Mahummed' feleíege, Abau 
Horajrah, Mahummed’ barát
ja , és az ö vér-fzerént való 
átyjafija Ebu Abbas. Ezen 
iTraditiókat tsak hallásból 
^ell meg-tanulni: de a’ kik 
elméjüknek gyenge volta 
miatt még-nem tanulhatják, 
azoknak fzabad le-írni. Ezen 
Traditiókat Kuarezmi fzedte- 
öfzve, mellyeknek fzámok 
5 266. D’- Herbelot. B. O.
' H a er es  m a r t i a . Az q- 
rökfégnek Isten- Afzfzonya a’ 
régi Romaiaknál, ki Mars
nak tárfa v o lt; mellyért is 
M a r t  le in tik  nevezték, mint
hogy fokikor az had tsinál 
örökféget. Mikor valaki az 
örökfégbe be-állo tt: ennek 
tett áldozatot. F eftu s .

HAFF.OHA. Eggy Isten az 
Aditáknál. vagy Boldog Ara
biának lakof'ainál, kik Houd 
Propheta’ idejében , ki alatt 
Heber Patriarchat értik,gyom- 
láltattaltak - ki. Ezen Isten
nek imádkoztak a’ fzerentsés 
utazásért JJ' H e r b e ío t . B. O.

* Haf ici . Ha fizna.  Hafiz· 
l e r  A’ kik a’ Mahumrneda- 
nufok közit az egéfz Ko
ránt fundamentornoían értik; 
kiket azért a’ nép Szenteknek 
tart mint ollyanokat·, kikre 
Isten a’maga t örvényét bízta. 
Hafici Arabiai nyelven o Ily an 
fzemellyt tefzen , a’ ki vala
mit őriz, vagy elméjében 
tart. Riv&ut. de 1’ Empir. Ot
tóin.

Η λ ο  H A S S Ü C 0 T .  Sccnop■?- 
j fia . F e jiu n t T a b e rn a c u lo  ru m .

*3°-
Sátoros, vagy Leveles Innep. 
A’Zlidók ezt az innepet fzen- 
telték az aratás után, a’ Tisri 
holnapnak is . napján. Eggy 
volt ez az három nagy innepek 
közzul, mellyeken minden 
Zíidó férjflnak az Úr elölt 
meg-kellett jelenni. Szentel
ték ezt az Istennek azon jó
téteményének emlékezetére, 
mellyet az Izraeliták eránt 
meg-mutatott az ó Egyiptom
ból való ki-jövetelek után, 
midőn ők a’ pufztában Sáto
rokban lakoztak, (a) Ez az 
innep pedig így ment-véghez: 
Az innepnek első napján fák
nak leveleikből kéfzultt Sáto
rokba költöztek, mellyekben 
hét napokon laktak. Ezek 
a’ Sátorok a’ fzabad ég alatt 
vóltak; fúrüen nem fzabad 
volt tsinálni, hanem úgy kel
lett kéfzíteni, hogy a’ nap’ 
világa be-füthefsen azon, ’s 
belőlük pedig a’ tsiliagokat 
lehefspn látni. Itt hállak, 
ettek,ittak, az egéfz innepen 
á lta l, ki-vévén a’ betegeket, 
kiknek fzabad vólt otthon 
maradni, az afzfzonyokkal 
és kis gyermekkel eggyütt: 
a’ férjíijak is haza költözhet
tek, ha vagy ollyan esős,vágy- 
hideg idő vólt, melly az Ő 
egélzfégekriek árthatott vol
na. Néhemiás’ idejében a’ 
magok házaiknak lapos tete- 
jeiken, udvaraikban, és a’ 
városnak útfzáin tsináltak a’ 
Zíidók illyen leveles Sátoro
kat. Minthogy a’ Törvény 
azt parantsolja, hogy az in
nep’ első napján vagdaljanak 
fa ágakat ; a’ Pharifaeufok és 
őadducaiuiok köztt vetélke

dés



H ag , H a g . S 3 !

dés támadt a* felól,mire valók 
voltak ezek az ágak ? a’ Sad- 
ductieufok azt mondták, hogy 
azokból Sátorokat kellett 
tsinálni; a’ Phariíteufok pedig 
azt állították, hogy azokat 
tsak kézben kellett hordoz
ni: azért is az első napon, 

alma, myrtus, és fúz-fa ága- 
at v a g d a l t a k ,  mellyeket 

arany és ezüst fonállal ölzve- 
kötöztek, ’s egélz innepen 
által kezeikben hordoztak. 
Mindenik napon eggyl'zer a’ 
templom’ kenteiébe mentek, 
az óltárt megkerülték, az 
ágakat azok felé hajtogat
ták, ’s ezen fzókat mondták. 
„ H o f á n n a ; vagy, Kérünk Lí
rain, tarts-meg most! Ké
rünk Uram adj jó elő-mene
te lt!“ (b) Az hetedik napon 
az óltárt hétfzer kerúlték- 
meg. Ezt hívták Nagy Ho- 
fánnának. Valahányízor más 
nap’ az oltárhoz mentek, min
denkor azt kiáltották kétfzer: 
„ Az óltár fzép legyen ! “ 
A’ leg - nagyobb öröm ezen 
a’ napon a’ vo lt, midőn vi
zet merítettek, ’s azt ismét ki
öntötték. Erről azt mondják 
a ’ Talmudiflák: a’ ki a’ víz 
merítésnek örömét nem lát
ta , az faha fém látott örö
met. Tudniillik, minekután- 
na a’ minden-napi áldozatra 
való ajándékot az óltárra fel
tették, eggy Pap eggy arany 
edénynyel a ’ Siloam tavá
hoz ment, ’s azt vízzel tele 
merítette. A’ víz kapun a’ 
templomhoz azzal viízfza- 
ment, kinek meg - érke/.éí'ét 
dob izóval adták hírül; az
után fél - ment az oltárhoz ,

P

hol két edény állott, eggyik- 
ben bor vótt, a’ malikba pe
dig vizet töltött; azután vagy 
a’ bort töltötte a? vízbe, vagy 
a’ vizet a’ borba; utóljára 
ped g a’ kettőt ölzve-elegyít. 
ve, mint itali áldozatot, ki
töltötte. Ezen ízokásra tzé- 
lozott a’ Christus, midőn e- 
zen innepnek utólsó napján 
így kiáltott a’ templomban. 
„ Ha valaki izomjúhozik, 
jöjjön én hozzám, és igyék. 
A’ ki én bennem hifzeri , a’ 
mint az írás mondta, élővíz
nek folyáíi folynak annak 
halából. “ ( c )  Nehéz meg
mondani , mi végre ízentel- 
ték legyen a’ Zíídók ezt a’ 
víz merítést. Talám annak 
a’víznek emlékezetére, melly 
a’ Zíidókat a’ pufztában kö- 
vette, melly nélkül nekik el- 
kellett volna vefzniek.

Midőn a’ minden-napi ál
dozat végbe-ment, más ál
dozatok k ö v e t k e z t e k ,  
mellyeknek fzámok két fzáz 
tizen - öt volt: mert ennyj 
efztendökig laktak a’ Zsidók 
Egyiptomban. Ezon a’ na
pon mind az hufzon-négy Pa
pi Kend meg-tette a’ maga 
Ízolgálatját. Az áldozat’ ide
jén a’ Leviták némelly Zsol
tárokat énekeltek; az elfő 
napon a’ ios- a’ máfodikon 
az 29, az harmadikon az 50. 
Zsoltárba’ 16 verstől fogva, 
az ötödiken a’ 94. a’ S- vers
től fogva, az hatodikon a’ 81. 
az 6. verstől fogva , az hete
diken a’ 82. az $. verstol fog·- 
va. ^\z áldozat után haza( 
meul a’ nép enni, el-énekel-, 
vén az óltár körül az Holán> 
4 hite
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nát. Ebéd után kiki a’ 
Törvényt olvasta, az estvéli 
áldozat’ idejéig. Estve ké- 
íon, víz meregetéfsel műlatta 
a’ nép magát. E’ végre fel- 
g^yülekezlek a templomhoz az 
afzfzonyok’ tornátzokba, hol 
a’ Leviták énekeltek, ’s mu- 
ficáltak , a’ népnek Vénei 
pedig, a’ Synedriutnnak tag
jai , a’ Synagogának Elöl- 
járóji, ’s más hivatalban levő 
emberek tántzoltak, énekel
tek, kezekben égő fáklyákat 
tartottak , melly múlatiág 
egéíz éjjel tartott. Végre az 
éjfzakának vége, felé a’ Ni
canor kapujánál két Pap 
ineg-fútta a’ trombitát; ak
kor a’ múlatfágnak, ’s azzal 
eggyütt az Innepnek is vége 
lett. Minden nap’ így ment ez 
míg az Innep tartott, ki-vé- 
vén a’ ízombat előtt való 
éjfzakát, melly az inneren 
eí'ett, és az innepnek utolfó 
éjfzakáját; mert ezeken nem 
tántzoltak: de az hetedik na* 
pon az ágakkal kétfzer ke- 
rülték-meg az óltárt, Jericho 
Várofának meg-vételének em
lékezetére : melly napot mint
hogy azon leg inkább pálma 
ágakat hordoztak , Pálma 
Innepnek neveztek. Noha 
pedig törvény fzerént ezt az 
ínnepet minden eiztendöben 
kellett fzentelni; mindazáltal, 
( mellyen igen lehet tsudál- 
kozni, leg-alább a’ nagyobb 
környül-álláfokra nézve tud
niillik ) hogy Sátorokban la
koztak volna, a’ Joíue’ ide
jétől fogva Nehemiás* ide
jéig, a’ Babyloniai fogfágból 
lett haza jövetei után, loha

*3  a

a’ Zsidók ezt azinnepetnem 
tartották, melly idő mint 
eggy ezer efztendöt foglal 
magába , mellyben Zsidó 
Orfzág leg-nagyobb virágjá
ban volt. (d) X. Sátoros 
innep.

(a) Mos. 23. és 24. (b) 
Zsolt, un: 23. (c) Jan. 7:37.
38. (d) Neh. 8:17. Gab. Grod- 
deck Difs. 1. a. De Ceremó
nia Palmar.

. H a g g e u s . Haggeus' P ro · 
phetiája. Eggy Canonicus 
könyv az Ó Teítamentom· 
ban, Ügy látfzik hogy Hag
geus B aby Ionban fzülettetett, 
’s onnan ment Zorobabellel 
Zsidó Orí'zágba. Intette a’ 
Zsidókat a’ templomnak épí- 
téfére, melly már tízen-négy 
efztendöktöl fogva félben 
fzakadt volt. Intélének volt 
haízna: bíztatta a’ Zsidókat 
azzal, hogy ennek a’ máío- 
dik templomnak ditsöfége 
nagyobb leí'zen, mint az ellö- 
jé volt; mert ebben fog meg
jelenni a’ Meísias ; noha kül
lő pompájára nézve ezt az 
utólló templomot áz elfóhöz 
hafonlítani nem lehetett. Az 
Haggeus’ haláláról í'emmi 
bizonyost nem lehet tudni. 
A’ Zsidók azt mondják, hogy 
ö Dariusnak utólfó efztenrie- 
jében Zachariáfsal és Mala- 
chiáí'sal eggyütt halt - meg, 
kikkel eggy ütt a’ Prophetai 
Lélek is a’ Zsidók köztt 
meg-fzilnt. Epiphanius azt 
írja , hogy az ő teile Jeru- 
falemben a’ Papokhoz temet- 
tettetett.

Eus. Dem. Evang. 1. 8- C. a. 
Jofcph, Ant. Jud. 1. a. c. 4.

Jiicron.
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Hieron. Cyrill. Alex. Auguß. 
de Civ. Dei. 1. ιβ· c. 4s· 
Hejdegger Knchir. Bibi. 1. 1. 
c. 33 Torniell. Ufier. Salian.

H a g io g r a p h a . L  Biblia.
Haictitäk Eggy Secta 

a’ Maiturnmedanulok. köztt, 
kik mind Ma'tiummedben, 
mind a’ Jefus Christusban 
hiíznek. A’ Cliristnst Mes- 
fiásnak tartják, ’s azt mond
ják, hogy neki valófágos tes
te volt, és ö örökké való. Hi- 
fzik hogy Ö ismét el-jö e’ vi
lágot ítélni, mellyet a’ Ko
ránnak ezen fzavaiból pró
bálnak. ,, Óh Mahummed! 
meg - látod- a’ te Uradat az 
égnek felhöjiben el-joni. “ 
Hií'zik hogy Ö azon testben 
jelenik-meg , mellyben e’ vi
lágon élt* az Antichristust 
el vefzti, negyven efztendeig 
e’ világon él, azután e’ v i
lágnak vége letzen. Ezeket 
ugyan ezen Kerefztyén Ma- 
hummedanufok nyilván nem 
vallják: de titkon így hifznek.

Ricaut. Hifi. of the Ottóm. 
Emp. 1. a. c. a. £>’ Herbelot. 
B.O.

HAiRETiTáK. Eggy Secta 
a’ Mahummedanufoknál, kik, 
minta’ régi Scepticufok, min
den dolgok felöl kételked 
nek, ’s azt mondják, hogy 
a’ valót az hamifságtól nem 
lehet meg-különbböztetni, és 
hogy a’ Demonftratio által 
íemmit-fem lehet meg-mutat- 
ni. Akarmelly kérdés adja 
magát elő, tsak azt fzokták 
felelni. „Uten tudja, mi nem 
tudjuk.” Ópiummal tsináltt 
itallal élnek, melly az ö fe
jeket meg-ízokta zavarni. E

zen Sectából fok Muftik vól- 
tak. Ricaut. 1. a. is.

H a r s , Eggy neve az Is
tennek a’ Mahümmedanufok- 
nál. A’ fzó Igazfágot ’s va- 
1·: Tagot jelent. A’ Koran azt 
mondja: „ Az Isten oltal
mazza az igazfágot, a’ gono- 
fzoknak boízfzúfágokra. “ 
Methnevi ezen Textusra illy 
jegyzést tefzen. „ Az lsen 
a’ maga barátit foha nem ad
ja egéfzen az ö ellenfégeknek 
gyülölí’égeknek és gonofzfá- 
goknak, mert végre ki-nyí- 
latkozik az igazfág. Az hold 
fénylik: az eb ugatja azt, 
de az eb’ ugatáfa nem árt a* 
háld’ világának. A’ fzemetet 
a’ folyó vízbe hányják, melly 
a’ víz* fzínén foly, de a’ víz’ 
folyáfát meg-nem akadályoz
tatja. A’ Propheta az hói
dat éjfélkor két - felé vágja, 
’s neveti minden tsalárdfá- 
gát Aboulchebnek, a’ ki az 
ö tsuda-tételeit kifsebbíti. A’ 
Mefsiás Lázárt ismét fel-tá- 
mafztja, mellyen való bofz- 
fzúfágokban a’ Zíidók kör
meiket rágják, ’s fzakállokat 
tépik. D' Herbelot.

1(,H a l i a . Eggy Innep Rho- 
dus fzigetének régi lakójínál; 
nevét vette a’ Habostól, 
melly a’ Doriaiaknál Görö
gül napot tett, mellyet ök 
Isten gyanánt imádtak, és 
mellynek Coloí’sufa vagy álló
képe nálok volt Ezen a* 
napon bajnok játékokat fzok- 
tak tartani, ’s a’ ki gyözö- 
delmes lett, kofzorú ajándé- 
k ot nyert. Ez az Innep efett 
a’ Gorpiamt» holnapnak 34, 
Si uaP*
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inapján, melly a’ mi Juniu- 
fuhkkal meg-eggyez.

Athen. 1. 13. Schohafies 
Pindari, in Olimp. od. 7. 
Arifiides in Orat. Rliod.

Hallat Αράτζάκ Tyrol- 
ban, kiket három Auítriai 
Fejedelem Afzfzonyok fun- 
dáltak , kik I. Ferdinand 
TTsdfzar’ leányai voltak. 
Ezek az Apátzak kötelezik 
magokat ízúzefségre , fze- 
gényfégre , engedelmefségre. 
A’ dél előtti időt könyörgés-
fel töltik, dél után pedig dol
goznak. Klaftrornba nintse- 
nek be-zárva , hanem ki me
hettek a’ Jefuitákhoz Mife 
hallgatni, gyónni, Szentféj*- 
gél élni : de mindenkor pa
rolán tartoztak menni.

Hifi. des Ord. K e l  T. 8· c. 7,
H a L L R L U J A H  D  its ér jétek 

az Urat. A’ régi Kerefztyén 
Írók gyakran emlékeznek 
ezen fzokásrql az éneklés
ben, mellyllyel tzéloztak vagy 
a’ Mennyei Seregnek példá
jára , vagy azokra a’ Zsól- 
tárokra, mellyek a’ Hallelu- 
jáhn végezódnek; miilyenek 
azok a’ mellyek 146-tól fog
va következnek. A’ Halle
lujah éneklél'sel eggyik a’ ma
iikat akarta az Isten’ dítsé- 
retére indítani. A’ Halle
lujah éneklésben megjegyez
tek a’ régi Kerefztyének ; de 
annak idejeben nem. Augu- 
flinus azt mondja, hogy azt 
némelly Ekkléliákban tsak 
Húsvétkor, és Pünköst előtt 
ötven napokon énekelték; de 
más Ekkléliákban más idő
ben is fzokták énekelni. So- 
jiomenus azt írja, hogy azt

a’ Romai Ekkléfiában tsak 
Húsvétkor énekelték. Né- 
melly időkben nem fzokták 
a’ Hallelujáiit énekelni, mint 

. o. a’ negyven napi Böjt- 
en; a’ Tol etumi Concilium’ 

végezéfe fzerént pedig más 
böjti napokban is. Ugyan 
az említett Concilium paran- 
tsolja, hogy azt az Evange
lium’ olvaláfa előtt kell éne
kelni. Ugyan » azt énekelték 
temetéskor is, a’ mint Hie
ronymus írja. Ezt kellett 
mind a’ déli, mind az estveli 
könyörgés’idején énekelni a’ 
Turonumi Concilium’ vége
zéfe fzerént. Hieronymus 
jrja , hogy kiki élt ezzel a’ 
Hallelujánval a’ közöníeges 
Isteni tifzteleten kívül is, 
főt a’ fzántó velő is a’ maga 
ekéje mellett. Ezen fzóval, 
mint valamelly jellel, fzokták 
a’ Barátokat is öfzve - hívni 
az Isteni tiízteletre; löt a’ ha
jófok is ezen fzóval indítot
ták eggymást az evezésre.

Jel. 19. Bingh. 1.14. c. 2.
f. Hamaurvad? s. Az élő

fáknak, nevezeteién a’ tölgy
fáknak Nymphájik vagy, Is- 
ten-Afzfzonyaik, kiknek éle
tek addig tartott, mig azok a* 
fák éltek, mellyek akkor kez
dettek lenni, mikor vala- 
mellyik a’ Hamadryadeíek 
közzul. Azért is a’ Hama
dryadefek nagy háládatofsá- 
got mutattak az ollyanok 
eránt, kik valatnelly tölgy
fát a’ ki-düléstöl meg-óltal- 
maztak, mert az által az ő 
életeket is meg-mentett ék az 
haláltól. Az Apollonius’Scho- 
lialielé írja , hogy midőn
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»ggy Rhcecus nevű ember 
eggy dúló félben való tölgy
fát látott, parantsolt a’ fijiá
nak , hogy azt támafzfza- 
meg. Eggy az Hamadryade- 
fek közzül nieg-jelent néki, 
’s parantsolta, bogy kérjen 
tőle a’ mit akar. Rhcecus a’ 
Nympha’ ízereimét kérte, 
mellyet · meg is nyert olly 
fel-tétellel , hogy ö kívüle 
iermni más alzlzonyt nem 
akar esmerni. De midőn ő 
ezen fogadálát meg-ízegte , a’ 
Nympha férjfifágától meg- 
fofztotta ötét. Jupiternek 
Callistótól való fija Arcas 
vadaik ván, látta hogy vala- 
mellynek az Hamadryadeíék 
közzül meg-kell halni, mert 
e8gy tölgy fa> mellyet eggy 
folyó-víz tövéből tsak - nem 
egeiken ki-molótt, dúló fél
ben volt. A’ Nympha’ kéré- 
fére Arcas a’ vizet a’ fa tö
véről más felé vette , ’s an
nak gyökerét földdel meg- 
hordatta , melly jó - téle- 
ményének jutalmául , ezen 
Nymphától, kit Prolpeleanak 
hívtak, azt kérte, hogy neki 
legyen felefege, kitol ofztán 
két gyermeke lett. Ellenben 
pedig azok , kik a’ tölgy-fá
kat le-vágták, a’ büntetést 
el nem kerülték , mint a’ Pe- 
ribeus atyja a’ maga fijai- 
va l , a’ mint Apollonius írja. 
A’ Hamadryadeíék minden 
halandók köz t leg-tovább 
éltek. Mert Heliodus ike
ré ti t, az embernél a’ varjú 
kilentzfzer , a’ varjúnál a’ 
fzarvas eggyfzer, a’ ízarvas
nál az holló liáromízor, az 
hollónál a’ PhgaiUi, kilentz

fzer , a’ Phcenixnél eggy Ha 
madryás tízizer tovább él. 
Ezt a’ fzátnlálást neveti Pli
nius.

Sérv. inVirg. Ec. io. Ovid, 
Met. I. s. Plut. de Or. def. 
ylujon, Tdylll. is. Quint. 1. io. 
C. i. Bayle.

* IlA V é r Ben HbJala. 
Eggy Mahummedanus Pro
pheta, ki Fez és Marocco 
Orízágát el foglalván, magát 
Africai Khálynak nevezte. 
A’ Maroccói Király Mulej 
Serdan meg-ütközött vele, 
hogy tőle Orízágát vilkíza- 
vehe f sede  tóle meg-veret- 
tetett; málbdfzor ismét hartz- 
ra kelt vele, a’ midőn ötét 
meg-gyözte, «’s birodalmát 
vilziza-vette tőle. D' Her- 
belot. B. O.

Hamu. A’ hamuval való 
élésfzokásban vólyés vagyon 
ma is néhol az Isteni trlzte- 
letekben. Sz Hieronymus 
említi, hogy az ő idejében 
a’ Zsidók hamuba hemper- 
gették magokat, fzomorúfá- 
goknak jeléül. Zsákban és 
hamuban tartani bűnön való 
bánatot, a’Szent Írás fokfzor 
emlegeti. A’ nagy meg-tifz* 
túlásnak napján, a’ veres te
hénnek hamvával elegyített 
vízzel hintette-meg a’ Papa’ 
népet, (a)

A’ Napkeleti Indiaiak a’ 
tehén ganéjának hamvát 
Szentnek tartják, és azzal 
homlokokat, váljaikat, és 
melly eket meg-hintik. Ugyan 
ezen hamuval áldoznak ők 
minden-nap’ az Isteneknek: 
Midőn a’ Calicuti Király a’ 
Pagodába megyen imádhoz



H a m v , H an.

n i , illően hamuval hintik, 
be az útját, (b)

(a^ 4 Mos. 19: 17. (b)  R e ,  
Ug. Ceremóniát o f all Na
tions. Vol, 3,

H a m vazó  s z e r k d a .D i e s  
Cinerum. A’ negyven napi 
Böjtnek elfő napja. Nevét 
vette a* régi Kerefztyén Ek- 
kléfiának fzokáfától, me Ily 
fzerént a’ Pcenitenfek, a’ ma
gok alázatol'ságoknak jeléül, 
ruhájokat hamuval fzokták- 
be - hinteni. Mindazáltal 
bizonytalan az , ha ezt a’ 
fzokást épen az említett na,
Í)on gyakorlották-é ? mint- 
logy erről a’ régi írók nem 

emlékeznek Az az Ekklé- 
Íiaí fenyíték, mellyllyet a* 
Böjti napokban a’ Pceniten- 
lekre nézve gyakoroltak, és 
a’ mint azt Gratianus le írja, 
(a) nagyon különbbözött a’ 
közöníege* fzokásban vóltt 
fény téktöl Mert Hamvazó 
fzeredán vastag fzőrből ké, 
fzűlti durva ruhába Öltözve 
mezítláb jelentek-meg a’ Piis, 
pök előtt: akkor az hét pce- 
nitentialis Zsoltárokat el-ene- 
kelték, a’ Püspök kezeit 
reájok vetette , őket fzenteltt 
vízzel meg-liintette, fejekre 
hamut hintett, ’s meg-mon- 
dotta nekik , hogy a’ mint 
Adáin a’ Paradítsomból, úgy 
ók is bűnökért meg-érdem- 
lik, hogy az Ekkléíiából ki- 
rckeíztetteísenek, melly fzók 
után a’ templomból ki-haj- 
tattattak. A’ Böjtnek végén, 
Húsvét előtt való fzombaton, 
a’ Diaconufok és Presbite
rek ismét a’ Püspök’ elébe 
állítottak őket, hogy az Ek-

236
kléfia’ kebelébe be-vetettefse- 
nek. De ez a’ fzokás a’ régi 
Ekkléíiában nem vólt-meg: 
mert az nem élt fzenteltt víz
zel, L, Szenteltt víz , fém más 
jroenitentialis Zsóltart nem 
enekelt, hanem tsak az ötvén- 
eggyediket. Az Hamvazó 
fzereda lem vólt a’ régiEk- 
kléftában a’Böjtnek ellő nap
ja ; hanem Nagy Gergely 
Pápa ragafztotta azt a’ Bojt
hoz, hogy így a’ Böjt, melly 
tsak 36. napból állott, 40. 
napra telne-κί, Nem is vólt 
femmi meg-határozott ideje 
a’ Pcenitentiának , hanem a’ 
Püspök mindenkor rendel
hette azt, ha arra a’ bűnöst 
alkalmatosnak ítélte, (b) 

Mitsoda Ceremóniákat 
tartson a* Romai Ekklélia 
Hamvazó Szeredán, azt bő
ven elő adja Pitcara. Cerem. 
Eccl. Roman.

(a) Grat, Dili. jo, c. 64. 
(b) Bingh. Ant. 1. iS. C. *.

Hanbalitök. Eggy Secta 
a’ M ah  um m e d au  uí o k- 
n á 1, mellynek fzerzője Ebn 
Hanbal. Ez a’ Secta nagy 
zörgést tsinált Bagdadban 
Moctader Calif alatt, az He- 
girának 317. efztendejében. 
Merouzi ennek a’ Sectának 
feje azt mondta, hogy az 
Isten Mahum.nedet a’ maga 
K i r á l y i  izékébe ültette, 
rnellyet a’ Koránnak ezen 
fzavaibólbizonyított: ,,A’ te 
Urad neked eggy méltófágos 
hellyett fog adni. ” I)e más 
Mul'ehnanok ezt hamis érte
lemnek tartják, ’s az emlí
tett belzédeken értik a" Ma- 
humrned’ iúvatalát. Ezen 

ver-



verfengés fegyverre került, 
melly miatt Tok ezeren el- 
vefztették életeket. 3ss-ben 
az Hanbaliták fegyveres fé
reggel Bagdadba be-mentek, 
’s a’ kalmár boltokat fel
verték , azt adván okúi, hogy 
azokban a’ Mahummedanu- 
fok bort ií'znak titkon. Cali- 
fa Radhi parantsolatot adott
ki ellenek , mellyben azzal 
vádolja őket, hogy Ők az 
Istennek testet tulajdoníta
nak, és ötét testi valófág- 
nak gondolják , eggyízer- 
Smind meg fenyegette Őket, 
ha a’ Mufelmanokat tovább 
is háborgatnák. £>’ Berbelot.

HANiFiTáK. EggjzSectaa’ 
Mahummedanufoknál, melly 
a’ maga l’zerzöjéröl Abou Ha- 
nifáhról nevezi magát. Eggy 
ez a’ négy Orthodoxa Secták 
közziil, mellyek köztt tsak 
némelly kevés Ceremóniák
ban áll a’ külÖnbblég. Ezek 
a’ Hanifiták leg-inkabb Tö
rök Orlzágbari, és az Usbe- 
ki Tatárok köztt vágynak. 
D' Berbelot.

Ha r a n g . Az Harang a’ ré 
gi Kerefzty éneknél nem volt 
IZokásban, mert az újabb 
találmány. Az három elsőbb 
Századokban íemmi közön- 
leges jellel nem éltek a’ Ke- 
reíztyének az Isteni tifztelet- 
re való ölzve-gyüléskor: mert 
minthogy éjlzaka fzoktak 
ölzve-gyülni, nein lehet fel
tenni , hogy ollyan jelekkel 
éltek vólna, mellyeket a’Po- 
gányok élzre vehettek vólna. 
Baronius ugyan azt mondja, 
hogy vóltak bizonyos fze- 
méllyek rendelve, kik az Is

teni tífzteletnek idejét az Ek- 
kléfia’ tagjainak hírül adták: 
de nem lévén a’ Régieknél e’ 
feled bizonyfág, fémmit nem 
lehet meg határozni. A’ kö
vetkezett időkben fok - féle 
d o l g o k k a l  éltek harang 
hellyett Az Egyiptomi Ke- 
refztyének. a’ Zlidókhak fzo- 
káí'ok fzerént, tromb.tával él
tek , melly fzokást a* Palae- 
ftinában lakók is még a’ VL 
Században követtek Né
melly klaflromokban az arra 
rendel« fzemélly cellánként 
já rt, ’S az ajtót eggy kala- 
pátstsal meg verte, mellyet 
fel-keltő kalapátsnak hívtak. 
A’ Jerufalemi Apátza kla- 
Rr ómban, mellyet eggy Ro
mai Paula nevű afzfzony fun- 
dált, eggy Apátza, Hallelu
jah énekléfsel adott jelt a’ 
templomba való menetelre. 
Más napkeleti hellyeken va- 
lamelly fa efzközzel éltek. 
A’ Napkeleti Ekkléíiában 865. 
efztendökig az harang esme- 
retlen vólt: akkor ajándéko
zott a’ Venetiai Hertzeg Ur- 
fus Patrifiacus Michael Tsá- 
f'zárnak eggynehány haran
gokat, a’ ki a’ Sophia’ tem
plománál eggy tornyot épít
tetett, ’s azokat abba fel
rakatta. Ki vitte legyen bé 
a* harangokat a’ Napnyúgq- 
ti Ekkléfiába, azt nem letiet 
tudni. Némelly ek Sabinia- 
nus Pápának tulajdonítják 
az t, a’ ki Szent Gergely P. 
után ült 604 ben: mátok No- 
lai Püspöknek Paulinusnak, 
ki Sz, Hieronymufsal eggy 
időben élt. J3e ennek az 
utólsó értelemnek fundamen- 

torna
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torna tsak az,, hogy Pauli
nus Nolában lakott, Campa
nia’ tartományában, hol az 
harangokat leg elöPzör talál 
ták, az honnan iVo/.f'-nak· és 
CampanAkna)i is hívják. Bö- 
ha azt liiízi, hogy mihellyt 
a’ Tsá fzárok Kerefztyénekké 
kezdettek lenni, az harangok
kal való élés is kezdődött a’ 
Romai Ekkléfiában; mint
hogy a’ Tintinnbulum, vagy 
tsengetvü, már az előtt is 
/Vékásban volt s’ Pogány ok
nál. I >e ezen értelemnek e- 
rőfégét eggy régi Írónál lem 
lehet találni, (a)

A’ Törökök, mióltatól fog
va a’ Görög Birodalmat el 
foglalták, a’ Görög KerePz- 
tyéneknek az haranggal va
ló élést meg tiltották, kik az 
hellyett néhol fából, néhol 
vasból tsináltt eí'zközzel él- 
rek,  ’s annak zörgéfével ad
nak jelt á’ templomba való 
menetelre, (b)

Az harangok, á’ Romai Ri
tuale fzerént, az Evangélium
nak tartóíagát példázzák* 
Valamint az harangnak hang
ja minden felé ei-terjedett, 
úgy az Evangelium’ hangja 
is mePzfzé el-hat az híveknek 
füleikbe. Példázzák az Ek- 
ldéíiát is , melly az híveket 
az Isten’ dítséretéré indítja, 
és az Evangélium’ (zolgajit, 
kik az Istennek Igéjét hirde
tik. Ezeken kívül több lelki 
dolgokat is példáznak az ha
rangok, melfyeket a’ Romai 
Rituale említ. Némellyejta’ 
harangoknak a’ levegő-égnek 
erején hatalmat tulajdoníta
nak. V a’ í,

Az harangot a’ Romai Ek* 
kléfiában meg-fzektáx szen
telni , hogy így anrak hang
ja ne tsak a’ füleket, hanem 
a’ ízívet is meg-i lefse. A’ 
melly harangot meg-akarnak 
fzentelni , azt fel-nkaPztják, 
úgy pedig, hogy a’ Püspök 
azt kerül- jári.asa : kélzea 
vagyon á’ ízentel t víz, Pó, 
tömjén, pamok, eggy keíz- 
kenő , eggy edény , eggy da
rab kenyér. ’.· n’ t. Azután 
következik az áldás: a’ fe- 
grest véből az harangig men
nek. ProcePsióvf.1, hol a’Pap 
le-űlvén, meg-mondja a’ je
lenlévőknek , mitsoda /zent 
dolog az j a’ melíyhez ak«r- 
nak fogni; azután énekelik 
a’ Miforerrft, azután eggy ke
vés löt és vizet megszentel 
a’ Pap , ’s eggy köoyörgést 
mond, mellynek értelme az, 
hogy az Isten adjon annak 
ez harangnak olly erőt, melly 
a’ Kerrfzfyéneket a’ Sátán
nak tsaláríiíágától oltalmaz
za j a’ gonoíz lelkeket űzze- 
e l , az égi háborút verje- 
fzéllycl, a’lelkekben a’buz- 
gófágot gerjeízíze. ’j «’ t. 
Azután a’ Pót a’ vízzel ele
gyíti , ’s arra háromlzor az 
Atyának, Fiúnak , Sz. Lélek
nek nevében hefeíztet vét, 
’s mind a* kettő felett azt 
mondja. Dominus Vobiscum: 
azután az harangot ízeoteitt 
vízzel meg-lunti, ’s az alatt 
Zsoltárokat énekelnek. Ek
kor eggy edényt fel nyitnak, 
mellyben a’ betegek’ ízámok- 
ra való olaj vagyon , az 
harang’ közepét meg keni, 
’s azt keuizUel meg-jegyzi 

azután
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azután éneklik az hufzon 
nyóltzadik Zsoltárt, a’ mi
dőn a’ Pap az harangra ismét 
hét kerefztst vét , ’s azt 
meg-kerel'zteli a’ Szent Ha* 
romiig’ nevében , ’s vala- 
melly Szentet nevez bizony- 
fágúl, a’ kinek nevéről ne
vezik az harangot is : a’ Ke- 
refztelés után a’ Pap az ha
rangot tömjénnel és myrr- 
hával meg füs öli, melly eggy 
illyenkor mondattatni fzokot 
könyörgésben, Sz. Lélek Har
matjának neveztettetik. Né
hol az illy alkalmalofsággal 
vendégféget is tartanak.

A’ Rituale fzerént az ha
rang ízentelés, a’ Papi feh 
fzenteltettetést példázza. Az 
harangnak meg mofattatáfa, 
a’ Kerefztfégnek meg-í'zentelő 
erejét jelenti : az hét kerefz- 
tek azt jelentik, hogy a’ Pa- 

ok a’ Sz. Léleknek több 
egyelmével bírnak , mint 

más Kerefztyének : és a’ mint 
a’ jó illat az harangot meg
tölti , úgy a’ Szent Léleknek 
ajándék ival telly es P?pon, az 
hívek’ könyörgéfeknek jó il
latja vagyon. (c)

Eggy Tudós az harangnak 
minden réf:· öt lelki értelem
re így alkaimaztja: Az értz 
jelenti a’ Papnak értelmét: 
az iitő, annak nyelvét: az ii- 
tónek títéíe, a’ feddőzést: az 
a’ réí'z, mellyhez az iitő va
gyon kötve azt, hogy a’ 
nyelvet zabolában kell tar
tani : az harang’ koronája, a’ 
Christus’ kerefztét, az a’ ré- 
í’ze az harangnak , melly a’ 
fához vagyon kötve, a’ Pro- 
phetáknakjövendőléléket; a’

vas, melly az harangot a’ ko~. 
rónához kaptsolja, a’ Papot, 
a’ ki a’ keretzt előtt áll: az ha
rang’ kötelének hármas réíze 
a’ Szent írásnak, históriai, 
erköltsi és példázó értel
mét. (d)

Baronius XIII. János Pá
pát tartja elsőnek, a’ ki az ha
rangokat kezdette meg-fzen- 
telni és kerefztelni. Ez a’ 
Pápa vélt a z , a’ ki 968-ban 
a’ Lateranumi nagy haran
got meg-í'zentelte. és Jánosnak 
nevezte. Menard és Bona, 
Nagy Károly Tsáfzár’ idejé
re vifzik ennek a’ l'zokásnak 
kezdetét; a’ minthogy bizo
nyos is az, hogy ez a’ fzo- 
kás akkor nagyon közöníe- 
ges volt: mert ezen Tsáfzár- 
ríak Capitulatiójiban ez va
gyon : ut clocas non bapti
zent, az az : az harangokat, 
meg-ne kerefzteljék. (e)

A’Mófes’Törvénye fzerénf 
a’ Fő Pap ruhájának alsó ré  ̂
Izén arany tsengetyük vól- 
tak, ( f )  mellyeknek hángjo- 
kat hallván a’ Nép* meg-tud- 
ta , mikor megyeh a’ Pap a’ 
Szentíéges helly be, és mikor 
jö onnan ki. A’ Zíidók nem 
eggyeznek - meg , hány tsen- 
getyü vélt a’ Fő Fap’ Tuhá- 
ján; némellyek tizenkettőt, 
máfok hufzon kettőt, máíbk 
ötvent, mátok hatvant, má- 
fok nyóltzvant mondanak. A’ 
tsengetyü a’ Napkeletiednél 
fzokásban vélt. Arábiábáit 
a Fő Aízfzonyok óldalokon, 
könyökökön, nyakukon tsen- 
getytrket vifeltek , meRyek 
igen fzép hangokat tsináluak, 
a’ tántz köztt. A’ Perfiai Ki

rályok
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rályok is , valamint a’ régi 
Zíidó Papok, az ö ruhájoknak 
alsó réfzén gránátokat és 
tsengetyüket vitelnek. (g) 

(a) Bingh. Or. Ec, J. 8- c. 7. 
§. 1$. Baron, an. je- Paohom. 
Regula, c. 3. apud Bibi. Patr. 
T. 15. Paliad. Hill. Lauliac. 
c. 104. Hier on. epit. Paulae. 
Baron, a. 865. (b) Tourncfort. 
Voyage, lettre. 3. (c) diet's. 
Ritual, (d) Durant, de Riti
bus. (e) Baron, a. 968. Me
nard. Nat. in Sacr. Greg. 
Bona. Rer. Lit. 1.1, c.aa. ( f )  
■ Mos. *8. (g )  M, Bugeron. 
Tratte des Caravanes.

Harbad. A ' Perfák köztt 
a’ Gauroknak, kik a’ régi 
Magú fok’ maradeki, leg - ál
ló bb rendű Papjok: hofzfzú 
fzakállat, tzúkor füveg for
májú kápát viliéinek , melly 
hátokon függ: övökön négy 
jelek vágynak, mellyek őket 
az ö Vállá lóknak négy fun- 
dametomára emlékeztetik. 
Az i.) H o g y  tsak eggy 
Isten Vagyon, a.) hogy &* 
Maguíóknak tudományokat 
egéfzen be-vefzik, 3.) hogy 
Zoroaster Isten’ Követe volt, 
4.) hogy a’ felöl fogadást 
teliznek, hogy Isten’ kegyel
nie által a’ jó tselekedetben 
fólia meg nem fáradnak. Ezt 
az övét Isteni rendelésnek 
tartják öl t , mellyet a’ nép 
tölök fzokott venni, és olly 
nagyra betsül, hogy ha va
laki ezt el-velzti, addig fém 
nem efzik, fém nem alfzik, 
lem l'emmit nem tselekl/ik, 
míg hellyette máfikat nem 
velzen. L . Gaur ok, Hyde. 
Rel. Pert. c. 30.

Szent HáRontsáG. A’ Szent 
Háromfágról való tudománya 
a’ Kerelztyén Ekkléíiának 
röviden ez : Eggy Isten va
gyon , eggymástól három 
kiilönbbözó fzemt-.llyekben, 
mellyek Atya, Fiú, Szent 
Lélek. A’ üzemé:ly itt azt 
jelenti, mellynek a’ málikkal 
eggy és épen azon termé- 
Izete vagyon, de magában 
fubsistál, vagy áll, mellyel a’ 
régi Görög Atyák Hypojta- 

J'unak neveztek, meliy ízón 
a’ fzeméllyllyel közö. he tét
len tulajdonfágait értik. Hifz- 
fzük hogy az .Atya, Fiú és 
Szent Lelek , három eggy
mástól kü önbbozö fze- 
méllyek az Isteni Terméfzet- 
ben: mert a’ Szent írás mi
dőn ezen háromról emléke
zik, ezeket eggymástól úgy 
meg-különbbözteti, a’ mint 
mi köz - befztdben három 
fzeméllyeket eggymástól meg 
kiilönbböztetünk. A’ Szent 
Háromfagot próbálja a’ Ke- 
reíztelésnek formája, melly 
izertnt az Atyának, és a Fi
únak , és a’ Szent Léleknek 
nevében kell kereíztelni: (a) 
az az áldás mellyllyel be-zár- 
ja Pál a’ Korinthuiiakhoz írtt 
máfodik Levelét. „ Az Úr 
Jéfus Kriltusnak kegyelme, 
az Istennek fzerelme, és a’ 
fzent Léleknek veletek való 
közöfülélé legyen veletek:” 
(b) és amaz három bizony- 
lágok Men yben, mellyek- 
röl Sz. János emlékezik, (c) 

A’ Szent Írás azt tanítja, 
hogy ezeu három Személlyel 
közzül mindemk Isten : mert 
mindeniknek Isteni neveket, 

tökéi-



H í r . H är.

tökélletefségeket és tftunká- 
kat tulajdonít. Az Atyának 
Istenfége felöl ránts kétfég. 
A’ Fiúnak Istenfégét, (más 
Sz. írásbeli hellyeket el-hall- 
gatván) mutatják im ezek: 
Az Ige testé lett: (d) Isten 
jelent-meg a’ testben, (e) A’ 
Chriftus örökké áldandó Isten 
(f) A’Fiúnak tulajdonít a’ Sz. 
írás örökké-valóíágot: A’ 
Fiúnak vagyon élete o ma
gában. (g) Esmeretnek tö
lt élletefségét: A’ mintesmer 
engem’ az Atya, én is es- 
merem az Atyát, (h). Mindén 
dolgoknak tererntéfeket: Min
denek az Ige által teremtet
tettek, és femmi ö nála nél
kül nem teremtettetett, va
lami teremtettetett, (i) Min
denek tifztelik a’ Fiút, mi-‘ 
képen tifztelik az Atyát, (k)

A’ Szent Léleknek Isten
fégét a’ többek köztt ezen 
HellyekbÖl próbálják. A’ 
Szent Léleknek hazudni an
nyit tefzen , mint Istennek 
hazudni. (1) Minthogy a’ 
Szent Léleknek templomai 
az hívek, Istennek templomai.
(m) A’Chriftus azt mondja a’ 
Tanítványoknak,hogy őket a’ 
Sz. Lélek tanítja , minden 
igazfágra vezérli, a’jövendő 
dolgokat nekik meg jelenti.
(n) Pál azt mondja, hogy 
a’ Sz. Lélek visgálja az Is
tennek méllyfégét is. (a) Az 
ö nevében kerefztelkedünk- 
meg. (p) Az 8 nevében kí
ván az Apoftol áldást.
J «’ t. (q)

A Szent Haromfág felöl 
való tudomány titoknak ne- 
veztettetik; mert az Isteni

Q

temiéfzetben IevÖ három fze- 
méüyeknek lételeknek külö
nös módját meg-nem foghat
juk. De noha ez a’ tudo
mány a’ józan okofság fe
lett való legyen is; nints a’ 
józan okofsag ellen : és mint
hogy az Isteni tökélletefsé- 
gek végelleaek, nem tsuda 
hogy á’ mi véges elménk 
azokat meg-nem foghatja. 
Azon nehézfémre, mintha a* 
Szent Háromíázról való tu
domány magával ellenkez
ne , midőn azt mondja, hogy 
eggy Isten vagyon a’ Sz. 
Háromfágban, és Sz. Három- 
fág vagyon az eggy Isten
kénben, az az , hogy az eggy, 
három, az három , eggy: 
ez a’ felelet: Hogy az Isten 
nem eggy és három, azon· 
eggy tekintetben ; hanem 
hogy tsak eggy Isteni ter- 
méfzet , és így nem több, 
hanem tsak eggy Isten va
gyon. De minthogy az írás, 
melly az eggy Isteaféget ta
nítja, az Atyához fzámlálja 
a’ Fiút és a’ Szent Lelket 
is , és ezeknek azon tökélle
tefségeket, munkákat, és tifz- 
teletet tulajdonít, a’ mellye- 
ket az Atyának ; az eggy 
Istenfegben, nem ugyan az 
Isteni terméfzetre, hanem a’ 
fzeméllyre nézve, kell lenni 
többfégnr k.

Az Ekkléíiaí Hiftoriákból 
világos az, hogy a’régi Kk- 
kléfia a’ Sz. Háromlágnak 
mind az három Személlyét 
imádta. Az elfő Martvr Sz. 
István , halála’ óráján a’ 
Chriftusnak ajánlotta a’ ma
ga lelkét, (r) Pál a’ Chriftus’ 

névé-
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nevében kerefztelt. fs) Pli
nius a’ II. Században azt 
írja a’ Kerefztyénekről, hogy 
azok midőn öfxve-gyúlnefc, 
a’ Chtiftusnak mint Istennek 
éneket mondanak, (t) Azután 
nem fok idővel élt Polycar- 
pus, a’ ki a’ kegyelemértés 
az áldáfért az Atyának és a’ 
Fiúnak köfyörgött (u) Ötét 
nem foká követte Juflinus 
Martyr, a’ ki Fogy a’ Ke- 
refztyéneket az Istent-taga- 
dásnak vádja alól meg-men- 
tené , azt mondja, hogy Ők 
az Igazfág’ Istenének, és az 
Ö Fijának, és a’ Jövendölés’ 
Lelkének Isteni tifzteletet tu
lajdonítanak. (x) Minucius 
Felix azon ellenvetéfekre a’ 
Pogányoknak , hogy a’ Ke- 
reí'ztyének eggy meg feízít- 
tettetett embert imádnak, 
azt feleli: (y) hogy a’ kit ok 
imádnak, az Isten vólt, és 
nem halandó ember. Midőn 
lrenseus azon tsudatételekröl 
emlékezik , mellyeket az Ő 
idejebeli Kerefztyének tsele- 
kedtek, azt mondja , hogy 
ok azt nem Magia vagy va
rázslás , hanem a’ Chriftus’ 
nevének fegítfégiíl való hí- 
váía által vifzik-véghez. (z) 
Ezekhez lehet adni az An- 
tiochiai Püspöknek Theo- 
philn snak, (j) Clemens Ale
xandrinusnak, (v) és a’ II. 
Században éltt utólfó írónak 
Tertullianusnak bizonyíago- 
kat« (aa) Az III. Században 
világos bizonyíágot tett a’ 
felöl,hogy a’ Chriítns mint 
Isten úgy tiízteltettetett * eggy 
Cajus nevű Romai Presby
ter, a’ kinek fzavait meg

24 * H ár.

tartotta Eufebius. (bb) Kű- 
lönöfen Origenes oltalmazza 
a’ Chriftus’ tifzteletét Celfus 
elieu, a’ ki a’ Pogányoknak 
fzokott ellen-vetéléket hoz- 
za-elő, hogy tudniillik a’ Ke- 
refztyének ollyan fzeméllyt 
tisztelnek, a’ ki nem régen 
élt az emberek köztt. (cc) 
Ide valók Cyprianusnak, fdd) 
Arnobiusnak, (ee) Lactan- 
tiusnak (ff) bizony fágaik. És 
a’ mint a’ régi Időkben a’ 
Martyrok fókák voltak: úgy 
fokán vóltak Sz. István elfő 
Martyrnak is követeji, kik 
az ő példája l'zerént, a’ Cirri- 
ílusnak imádkoztak, (gg)

A’ feljebb elő - hozott 
hellyekböl meg-tettfzik az 
is , hogy a’ Sz. Lelket is, 
mint Istent úgy imádták. A’ 
Polycarpus’ Doxologiája a’ 
Sz. Háronsfághoz vagyon 
intézve. Juftinus Martyr bi
zonyítja, hogy a’ Kerefztyé 
neknek tifzteíeteknek tzélja 
az egéfz Sz. Háromfág. Ide 
tartozik Origenesnek is vi
lágos tanúbizonyfága , a’ ki 
midőn a’ Pogányokat ésKe- 
refztyéneket eggybe - hafon- 
lítja, azt mondja : hogy ama
zok a’ teremtett dolgokat 
tifztelik, ’s a’ Teremtőt el
hagyják; ezek pedig femmi 
teremtett állatot nem tifztel- 
nek , hanem az Atyát , a’ 
f  iút, és a’ Sz. Leiket imád
ják. A’ Tertullianus’ idejé
ben olly hözönféges fzokás- 
ban vólt a’ Sz. Léleknek tifz- 
telete , hogy Praxeas, és a’ 
több Unitariufok. az Ortho- 
doxufokat Tritheismufssl vá

dol-
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dolták , mintha ök három 
Isteneket imádtak vólna. (bh) 

Sok Tudófok úgy tartják, 
mintha nem tsak a’ régi 
Zsidó Ekkléfia hitte volna 
a’ Sz. Háromfágról való tu- 
dományt, a’ mint arról írt 
Petrus Allix, hanem hogy a’ 
felöl a’ Pogányokaak is lett 
vólna valameily esmeretek. 
Plato , és a’ Platonicufok 
úgy fzóllnak, hogy a’ régi 
Atyákat azzal vádolták a’ 
Sz. Háromfágnak ellen fégei, 
mintha ök a’ magok Sz.Há- 
romfágról való tudományo
kat a’ Platonicufoktól vet
ték vólna. (ii)

(a) Mát. 28: 19. (b) 2 Kor. 
13: 13. (c) i Ján. j: 7. (d) 
Ján. 1: i. (e) 1 Tim. 3: 16. 
(f) Rom. 9: s· (g) Ján. $: 26.
(h) Ján. 10: 15. (i) Ján. 1:3. 
(k) Ján. j: 23. (1) Tsel. y
3. 4. (m) i Kor. 3: 16. (n) 
Mát. 10: so. Márk. 13: 11. 
Luk. ic: ír. (o) 1 Kor. 2:10. 
(p) Mái. 28: 19. (q) 2 Kor. 
13: 13. (r) Tsel. 7: 5. (s) 
i Kor. 1: 13. ft) Plin, Ep. 
97· 1. 10. (u) Pofyc, Ep. ad 
Phil. n. 2. (x) Jufi. Ápol. 
(y) Min· Fel. Diai. (z) íren. 
1. 2. (j) Theoph. ad Autol· 
1. 2. (v) Clem. Protrept. (aa) 
Tértül, ap. c. 21. (bb) Eus. 
1. s· c. 28. (cc) Őrig. c. Cél. 
I. (dd) Cypriaa. de bono 
patient.' (ee) ylrn. c. gént. 
1. I .  (ff) L act. 1. 4. c. 16. 
(gg) in Rom. (hh) Tértül, c. 
Prax. (ii) Cudworth Intell. 
Sylt. 1. i. c. 4. Spener. Von 
der ewigen Gottheit Chrißi. 
Bulli Judicium Kcclefiae III. 
priorum Ssecul. de Divin.

Q

Chrißi, ΛΙΙίχ, Jugement de 
1’ ancienne Eglife Judaique 
contra les Unitaires.

Sz* HáROMSáG’ TáRSASá- 
GA. Ezt a’ Szerzetes Tárfa- 
fágot fundálta Philippus Neri 
Romában, 1348 ban, melly- 
nek tzélja a z , hogy azokra 
a’ jövevényekre vifeljen gon
dot, a’ kik a’ világnak min
den réfzéböl Romába men
nek, a’ Sz. Péter’ és Pál* te
mető - hellyeiknek meg-láto- 
gatáfokra. E’ végre volt ne
kik eggy házok, mellyben 
a’ jövevényeket harmadna
pig tápláltak, ’s az hova be
fogadták az ollyan fzegénye- 
ket is , a’ kik az Ispotályok
ból hamar ki jöttek , ’s eléb- 
bi betegfégekbe vifzfza akar
tak esni. Ez a’Tárfafág elő- 
fzör tizenföt Szerzetetekből 
állott, kik minden holnap
nak elfő vafárnapján a’ Sz. 
Saviour del Campo nevű 
templomban öfzve - gyűltek, 
hol az ö kegyes fundato- 
roknak fzent Intéfeit hall
gatták. A’ Neri’ halála után
IV. Pál. P. adta ezeknek a* 
Sz. Benedictus’ templomát, 
mellyhez ök' eggy nagy Ho- 
fpitalét ragafztottak, a’ jöve
vényeknek és betegfégböl 
fel-gyógy álltaknak fzámokra. 
Ugyan ez a’ Pápa nevezte 
őket Sz. Háromfag’ Tárfafá- 
gának. Az említett Hofpi- 
talében vagyon eggy tizen
két Papokból álló Collegium, 
kik a’ jövevényeket, ’s má
tokat is, a’ lelkiekben oktat
ják. Ezek a’ Papok úgy él
nek eggyiitt, mint a’ Szerze
tetek a’ klaítromban. Ez a* 
a Tár-
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Tárfafág eggy a’ leg-neveze·* 
tclebbek közzül Romában, 
mel'ynek a’ fö famíliákból 
fok tagjai fzoktak lenni.

f  4 Harpocrates, a ’ Hall
gatásnak Istene Egyiptom
ban , a’ kit úgy adtak - eliS, 
hogy az ujjait fiájára tette; 
Ifisnei és Ófircsnek fíja. Ké
véiét lehet tudni felöle. Var
ro tsak nevezi ö té t, ’s azt 
mondja , hogy nem fzóll töb
bet felőle , hogy az Ő általa 
gdattatott hallgatásnak regu
láját által ne hagja. Az Har
pocrates’képe azííi«’ ésOíiris’ 
templomában az ö képek 
mellett állott, annak jelen- 
télére, a’ mint Auguítiaus 
Varró után vélekedik, hogy 
a’ népet a’ felől hallgatásra 
intene, hogy ezek az Iste
nek régen emberek váltak. 
A’ Harpocrates’ képét jónak 
tartották a’ régi rogányok 
a’ betegfég ellen ; mellyel is 
a’ Romaiak más Egyipto
mi Isteneknek képekkel, gyü- 
röjiken hordoztak. Kok Har- 

ocrateíeket lehet. Európá
én találni, mellyek egyéb 

réfzékre nézve ha kíiíönbböz- 
nek is , abban meg- eggyez- 
nek , hogy újjaikat mind 
fzájokon tartják. Némellyek 
vaiamelly régi Egyiptomi 
Phüoi’ophusnak tartják Har- 
pocratest, a’ kinek fö regu
lája vélt az hallgatás. Cuper 
Harpocratest a’Nappal azon- 
eggy Istennek lenni gondolj«; 
minthogy néinelly régi ké
peken, mellyeket Pantheák- 
nak neveznék, mind a’*ket- 
tőnek képét eggyiitt lehet 
látni. De az ő értelmét n.-m 
mindenek hagyják-hellyben.

«44
Aug. de C. D. 1. is. c. 5. 

Mont/. T. a. P. 2. 1. I. c. 12. 
Ovid. Met. 1. 9. Nat, Com,
Cuper,

* liARPYáK. Váltak ezek 
némelly tsudálatos ragadozó 
állatok, és a’ régi Pogányok 
fzerént Isten-Afzfzonyok, O- 
ctanúsnak és Tellusnak
leányai. Ábrázatjok leány 
formát mutatott, testeknek 
alfó réfze madarat, mellyek 
mindég éhen váltak, és foha 
meg nem elégedtek. Ezek 
némelly Izigctekben laktak: 
Nevek vált Aello , Ocypete, 
Celeno: ez az utólfó fziilte 
Zephyr üst, és az Achilles’lo
vait. Buli üst és Xanthust.

V irg . Aen. 1. 3. S érv , 1. 
Aen. Pomey. Panth.

H a s s a n . A ' H a/sárí ln n e- 
pe. A’ Perfák Innepet fzen- 
telnek az Hafsán’ és az ö 
testvére’ haláiácák emléke
zetére, kik Hali’ fijai váltak, 
’s Omártól Bagdádnál meg- 
ölettettek. Ez az Innep Au 
gufiusnak 23. n. kezdődik, 
’s tíz napokig ta rt, méllyé^ 
ken minden négy fzegeletá 
piatzok meg vágynak vilá
gosítva , ’s záfzlókkal éke- 
fítve, hol eggy Mullah vagy 
Pap fel - á l l , predikáll: az 
hallgatok veres és kék Öltö
zetben vágynak, fzomorúfá- 
gok’ jelének mutatáfára. Az 
afzfzonyok gyümőltsöt ’s rófa 
vizet adnak a’ Mulláhknak, 
melíyi ynkkel magokat újít
ják, mi kor a’ predikállásban 
elfáradnak. Eggyen ezen 
Innep napok kozzui eggy 
fzalma képet telznek - ki, 
meliyet Gniárrak hívnak, 

azután



azután azt eggy fzamárra fel
ültetik, mellyet minekutánna 
á’ várofon meg - hordoztak, 
agyon ütnek, a’ fzaltna ké
pet pedig meg égetik. Azt 
hifzik, hogy ezen tíz napok 
alatt a’ menny-oifzág’ kapu
ja nyitva áll , és a’ melly 
Mufelinanok akkor meg hal
nak , egyeneí'en mennek a’ 
Paraditsomba. G e m e l l i .  
Voyage.

Haudriettes. Apátzák 
Parisban , kiket Sz. Lajos’ 
Secretariufa Haudry állított
ál· Ez meg - látogatta Sz. 
Jakabot Cormpoílellaban: az 
alatt a’ felefége femmit nem 
hallván δ felöle, az Isteni 
fzolgálatra ajánlotta magát, 
eggy házba némelly afz- 
fzonyokkalbe-zárkozott, hol 
imádkozáCial ’s a’ kegyes- 
légnek más munkájival töl
tötte idejét. Sok időre vifz- 
iza-jött Haudry , felefégét 
kívánta magához, az pedig 
a’ maga fogadást-tételet ad
ván okúi, nem akart vele 
tovább házasfágban élni. 
Haudrynak a’ Pápa a’ fele
fégét vifzfza - engedte azon 
fel tétellel , hogy ö azon 
háznak fzámára, a’ melly- 
ben a’ felefége tárfaival 
eggyiitt ez ideig lakott, tsi- 
náljon olly fundust, melly- 
böl tizen két fzegény afz- 
fzoayok élhefsenek, kik az 
ö nevéről Haudriettéknek 
neveztetteltek. Ezeknek fzá- 
mok idővel nevelkedett, ki
ket fok Pápák meg erősítet
tek. XV. Gergely r . hatal
mat adott C ardinalis Rothe- 
faucau-nak, hogy ezeket az

O

Auguftinus’ Rendével eggye- 
sítse. Ekkor annyira kéz- 
dett ezeknek fzámok fzapo- 
rodnf, hogy lakó - hellyek 
már igen fzoros lévén, a’ Sz. 
Honorius’ úifzáján eggy 
hellyet kaptak, hol a’ Szűz 
Mária’ mennybe menetelének 
emlékezelére eggy fzép tem
plomot építtettek, az hon
nan Mennybe menetel’ Apá- 
tzájínak nevezteítetnek. Ma 
nyóltzvanan vágynak , öltö
zetek fekete , meíiyeken eggy 
fefzületet vifelnek , Augutti- 
nus’ regulájit követik , ma
gokat fzfgényfégre, fziízes- 
légre kötelezik. Hiß. des Ord. 
Sei. T. 3. c. S3,

HázASSáG. L. Conjugium.
HázASsáGi EL-váLas. L. 

Divortiwn,
HAVJBR.IOUN. így nevezik 

a’ Mahummedanuíokaz Apo- 
llblokat, Ez a’ név annyit 
téfzen, mint ruha festő, llé- 
melly Mahn turned anu fok azt 
mondják , hogy az Apoíto- 
lokat azért nevezik így, mert 
ők ruha fejérítök vóltak : de 
az értelmefebbek közttök 
azt mondják ezen nevezet’ 
okának; mert a’régi Kerefz- 
tyének az Apoftolokat fejér 
ruhában festették, és mint
hogy azt hifzik eggy régi 
Tr·* ditio fzeréat, hogy az hí
vek illyen ruhában fognak 
meg-jeienni. Sz. Péter, és Sz. 
János íeg-esmeretefebbek e- 
lőttok ; a’ többeket ritkán 
nevezik, kivé vén Sz. Mátét, 
kit Evangelifiának tartatnak. 
JT Herhelot.

Hebdomas .viAGWa. Nagy- 
Hét így nevezik a’ Kerei>;- 
3 - tyé<
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tjének az Húsvét előtt valő 
hetet, a’ melljen a’ Christus 
fzenjvedett és meg - halt. 
Chrjfoftomus így írja ezt le : 
„ Nagj Hétnek nevezzük ezt, 
nem azért, mintha ez hoí'z- 
ízabb volna,vagy több napok
ból állana, mint a’több hetek, 
hanem azért, mert az Úr a’ 
mi javunkra nagy dolgokat 
tselekedett ezen. Mert ezen 
az héten romlott-el az Ördög
nek régi kemény uralkodn
ia , e en erötelenedett-meg 
az halál’ hatalma , ezen kö- 
töztettetett-meg az erős, ezen 
vétettetett - el annak prédája, 
ezen tífztíttattatott-el a’ bún, 
az átok el · múlt, a’ Paradi- 
tsom meg nyílt, a’ mennybe 
való menetel fzabadofsá lett, 
az Angyalok és emberek közit 
való eggjefség fel-állíttattá- 
to tt, a’ koz-fal el romlott, a’ 
béketségnek Istene mennyen 
és főidőn békefséget ízerzett; 
ezekre nézve hívják ezt Nagy 
Hétnek. Es a’ mint ez minden 
más heteknek tejek, úgy en
nek feje a ’ Nagy Szombat. 
Ezen okból kétfzerezik-meg- 
íokan a’ magok ízorgalma- 
tc/ságokat; némellyek tovább 
böjtöinek, mátok tovább vi
gyáznak , máiök több piamis- 
nát o látogatnak, és az Isteni 
jóiágnak nagylágát, a’ magok 
jó-tseiekedetben való ízorgal- 
matofságok, buzgó fágofabb 
es ízentebb életek altat akar
ják magalztaini. A’ mint a’ 
Zíidók a’ Christusnak elébe 
mentek, mikor Ő Lázárt fel- 
támafztottaaz halálból,* úgy 
megyen most Ő elébe nem 
eggy város, hanem az egéfz
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világ, nem pálma ágakkal, 
hanem jó - tselekedetekkel, 
böjtöléfsel, könyörgéísel, és 
más kegyefségnek munkáji- 
val, meilyeket néki áldoznak. 
És nem tsak mi tifzteljük ezt 
az hetet, hanem a’ Tsáízárok 
is, kik ezen minden világi 
dolognak folytatáfátől meg- 
fzúnnek. Ezen olly Tsáízári 
parantsolatok mennek-ki, 
meliyek a’ foglyokat az ő 
lántzaikból meg - fzabadítják. 
Mert valamint a’ Christus mi
dőn pokolba le-ment, azokat 
meg - iizabadította, a’ kiket 
az halál fogva tarto tt; úgy 
az Ő fzolgaji is akarják ötét 
az irgalmasfágban követni, 
’s kívánják az embereket a’ 
testi fogfágból kiszabadíta
ni , ha a’ lelkiből ki nem fza- 
badílhatják is. “ (a) Ezekből 
világos, iiogj a’ régi Kcreíz- 
tyének ezt a’ fzent hetet igen 
nagyra betsúlték , ’s ezt na
gyobb buzgóiággal, hofz- 
ízabb böjttel, bővebb ala- 
mísnával, világi dolgaiktól 
való meg-fzúnéí’sel, a’ rabok
nak fzabadíággal való rneg- 
ajándékozáfokkal tifztelték: 
de ezen fzabadlagot nyertt ra
bokhoz a’ nagy gonoízt-tévö- 
ket nem keli ízámlálni. > 

Ezen hétnek tsötörtökén, 
mellyllyen a’Christus el-adat- 
tatott, bizonyos Ceremóniá
kat gyakoroltak. Némeíly 
Ekkléíiákban, a’ Christusnak 
példája fzerént, a’ ki azon 
az estvén ízérzetté az Úr’ Va- 
tsoráját, ki-fzolgáltatták azt. 
Azok a’ kik meg-akartak ke- 
reiztelkedni, a’ Püspökök 
vagy Papok előtt, az Ápolta-
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li Hit’ formáját el - énekelték 
a’ templomban. A’ fzolgák 
éltek az Úr’ VatsorájávAl. Az 
Új Ritualiíták ezt a’ napot, 
Diem Mandati, vagy Paran- 
tsolat’ napjának nevezik, (b) 
Ezen hétnek péntekét Pa fa ha 
Stajrojimonnak nevezték , el
lenébe tévén azt az Húsvét- 
nek, mellyet Pafcka Anajia- 
Jimonn&k hívtak. Illycnkor 
nem tsak a’ Poenitenfek ól- 
doztattattak-fel, hanem mind 
azok is közönféges bün-bo- 
tránatot nyertek, valakik ezt 
böjtöléfsel, könyörgélseí, és 
bűnön való bánattal töltöt
ték el. A’ Szombatot pedig 
‘Nagy Szombatnak nevezték. 
Ez az eggy Szombat volt az, 
a’ mellyen a’ Görög és né- 
melly Napnyúgoti Ekkléíiák 
böjtöltek, holott a’ többSzom- 
batokat innepeknek tartot
ták: nem tsak estig pedig, 
hanem egéfzen míg a’ kakas 
nem fzóllott^. addig bőjtöl- 
tek: mert azon idő tájban ta- 
madt-fel a’ Christus. Az éj- 
fzaka előtt való estvét, Iste
ni tiízleleltel, könyörgélseí, 
predikálláí'sal, Catechume- 
nufoknak kerefztelélékkeí töl
tötték. Eufebius azt írja, 
hogy ezen fzent estvét, Con- 
ftantinus Tsáízár alatt, igen 
pompáfon innepelték; mert 
a’Tsáfzár fzéllyel a’ várofon 
nagy vialzas karókat állítta
tott - fel, mellyek gyertya 
módjára égtek. (c)

A’ Szent Földön lakó Gö
rög Kerefztyének azt tartják, 
hogy a’ madarak az egéfz 
Nagy Hété» Jerufalem köríti 
nem énekeinek, hanem ízo-

Q

morúan mindég azon-eggy 
helíyben ülnek, (d)

(áj Bingh. 1. 31. c. i. Hóm 
in Piai. 145. (b) A ug.ep. 118· 
ad Jan, Cone. Laod. c. 46. (c- 
Chr. ep. i. ad Innoc. Conii) 
l.S.c. 19. Vit. Conii. 1. 4, C 3 3.. 
(dj Domenico Lajfi. Viaggio 
in Levante.

H e b d q m e . Eggy innep , 
meilyet a’ Régiek az Apolló’ 
tifztefségére fzenteltek. így 
nevezték, mert minden hói
nknak  hetedik napján fzen- 
telték; minthogy eggy illyen 
napon í'zülettetett Apollo, 
mellyért ötét Hebdomagcnes- 
nek is hívták. Az Athene- 
beliek ezen az iooepen az 
Apolló’ tifztefségére -énekel
tek, ’s kezekben borostyán 
ágakat hordoztak. Uvidas. 
Proclus, in Heíiodi Dies.

f  H e b e . A z ifjúfágnak Is· 
ten-Afzfzonya, Junónak és 
Jupiternek leánya, Homérus 
ízerént; de máí’ok lzerént nem 
volt neki atyja, hanem mi
dőn Juno Jupiternél ebéden 
volt eggykor, olíy fok vad 
fa’átát evett, hogy a* miatt 
azonnal tér éh be eleit, és He- 
bétfzíilte, a’ kit Jupiter ízép- 
íégéért maga pohár-töitöjé- 
nek választott. De történt, 
hogy midőn Jupiter a’ Sze- 
retseneknéí vendégíégben vol
na, ’s Hebe körülötte fzol- 
gálna, a’ lába ki-fitzamo- 
dott, úgy hogy a’ földre 
efett, tsak nem egéfz mezí
telen teste meg - látízoít; 
mellyért ötét Jupiter hivata
lából ki - tette , ’s hellyébe 
Gauymedest váíafztctta. Mi- 
neliutáiina Hercules Istenné 
4 lett,
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lett, felefégúl vette Hebét; 
mellyre nézve az Athenebe- 
lieknél mind a* kettőnek eggy 
közönféges óltárok volt. He
be az Hercules’ fcívánfágára 
Jolaust az Iphiclus’ fiját meg- 
ifiította Heb ének a’ Syci-
pnbeüeknél eggy híres tem
ploma vólt, mellyben Ötét 
Ώίη név alatt tifztelték. Co- 
rinthusban is vólt neki eggy 
temploma, melly közönféges 
menedék-helly vagy Afylum 
vólt. Cicero fzerént ezen mi
iének értelme ez: Midőn Ju
no, vagy a’ levegő ég, Apol
ló, vagya’ nap által meg-me- 
legfzik, akkor a’ föld gyü- 
möltsözövé kezd lenni, ’s 
Hebét, vagy a’ Virágokat fzii- 
li, mellyek Jupiternek í'zol- 
gálatjára vágynak, míg nem 
a’ nyárnak végével azok is 
el-múlnak, és Ganymedest, 
vagy a’ telet, vagy a’ vizes 
égi Jegyet az Aquariust, vagy 
a’ V'z-öntöt válafztja magá
nak.

Hóm. II. 1. 4 . Ovid. Met. 1. 9. 
Cio, Tufc. Quaeíi, 1. 1.

f  H e c a l e s i a . Jupiter’ in- 
nepe a’ régi Görögöknél, 
raeMynek neve vagy eggy 
Atticai Hecale nevű várostól 
yagy eggy Hecale nevű öreg 
afzízonytól vagyon , a’ ki 
Jupiternek eggy álló - képet 
emelt. Ez az .“.fzfzony igen 
nagy íifzteletíel fogadta The- 
íeust a’ maga házánál, mi
dőn a’ Marathoniai bikát 
meg akarta győzni, ’s kérte 
az Isteneket, hogy Thefeust 
iiozzak - vifzfza fzerentséfén. 
Yjlzíza-menvén Theíéus, már 

** aízízunyt halva ta

lálta : eránta való háládatos- 
íágának meg rautatáfára a- 
zért, neki és Jupiternek eggy 
innepet rendelt; a’ mellyért
Jupiter Hecaleusn&k nevez- 
tettetett. Step/ι. Byzant. Plut. 
in Thefeo. Ovid. Svidas..

f  He c a t e . Jupiternek és 
Ceresnek vagy Latonának 
leánya. Ez eggy Diánával, 
kit Triformisn&S, Tergeminá- 
nak hívnak. Mert az égen 
Luna , a’ földön Didna , a’ 
Pokolban Hecate vólt a’ ne
ve. Rémítő képben fzokták 
festeni : három feje vólt, 
eggyikló, máfikkutya, har
madik pedig középben difznó 
fö , melly eken hajak hellyett 
kígyók látfzottak: mellyért 
Ovidiusnál Tricepsntk , Vir- 
giliusnál Tergeminda&k ne- 
veztettetik. Az Athenebeliek 
nagy tifzteletet mutattak He
cate erant ; úgy tartották 
qtet, mint az ő familiájoknak 
és gyermekeiknek oltalma- 
zójokat, mellyért is a’ meily 
házaknál kis gyermekek vol
tak , azoknak ajtajaik előtt 
fzokták az ö képeit tartani, 
rfiellyeket Hecateáknak ii ív
tak. Miuden új hőidkor ven- 
dégí'égeket tsináltak a’ ke- 
refzt - útakon Kecaténak, 
mellyet a’ fzegéuyek eméfz- 
tettek - meg ; így bátraknak 
gondolták magokat minden 
ízerentsétlenfégek ellen. He- 
caténak nevezték, vagy a’ 
Hecaton Görög fzótól, melly 
fzázat jelent, vagy hogy neki 
cggyfzerre izáz áldozatokat 
vittek, vagy hogy felőle azt 
hitték, hogy a’ meg-haltt de 
el-nem temettettetctt embe-
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refcnek leikeiket a’ Styx vize 
mellett fzáz efztendőkig tar
tóztatja , minekelötte azok 
az E'yfaeumba be-mehetné- 
nek. A’ bofzorkány Tágnak 
és varázslásnak Istenének is 
ötét tartották. Euf’ebius le
írja neki eggy bofzorkányos 
átló-képét, mellyet Heca
te maga kéfzíttetett. A’ 
myríiát , Arabiai tömjént 
Stroraxot, és némelly alta
tókat, meliy eket Askalabo- 
iáknak hívtak , mellyeken 
némellyek Táskát , máfok 
gözűt , máfok vakondakot 
értenek, porrá törték, azokat 
íüzve-elegyítették, ’s a’ meliy 
téfzta belölök lett, abból a’ 
Hecate’ képét ki - tsinálták. 
Mind azok kik a’ Magiát 
gyakorolták, Hecatét fzok- 
ták fegítfégül hívni. A’melly 
Ceremóniát az Ö tifzteleté- 
hen gyakoroltak, azt eggy 
arra rendeltettetett lizemélly 
vitte-végbe, eggy ég ízípü ru
hában , éjfélkor, eggy folyó
víz mellett, eggy Lotus nevű 
fa alatt, a’ ki ott eggy mélly 
vermet áfott, eggy nőstény 
juhot meg ö lt , ’s azt a’ ve
rem’ fzájan felül eggy rakás 
fán meg-égette, a’ tűzre ízün- 
telen mézet öntözött, ’s He
catét hívta, a’ ki fok for
mákban megjelent, mellye- 
kct fíccatedknak hívtak. A’ 
Sabaeulók és Thraxok Hecate 
Trividn&k kutyát áldoztak. 
Hecate a’ maga atyját mé
reggel meg ölte, a’ mellyért 
eggy rokonához ízaiadt, an- 
Ufck felelégévé lett , meliy 
házafaágból fzármaztak Circe 

ÍVledea. A’MyfhoIogidok

azt mondják, hpgy Hecatén 
kell érteni a’ Parcdktxak pa- 
rantsolatjokat és hatalmo
kat % mellyeknek az embe
reknek életekben nagy erejek 
vagyon. Tibull. El. a. 1. i. 
Ariftoph. in Vefpis , & Plu
to. Eufcb. Praep. Evang. 1. j. 
c. iá. Ovid. Falt. 1. i. <7a- 
flellan. de Felt. Graec. Fa
jaid. de F. G.

f  H e c a t o m b ia . Eggy 
Innep, mellyet Jimó’ tifztes- 
fégére fzenteltek az Argos és 
Aeginabeliek. Nevét vette 
az Hecatombe tó i, mellyet az 
Innepnek elfő napján Junó- 
nak áldoztak, ’s az húfát pe
dig a’ népnek ki - ofztották. 
Ekkor játékokat is tartottak; 
a’ gyOzödelmefek eggy réz 
paist és myrtus kofzorüt nyer
tek. Az Archivufoknál Ar- 
chinus Király állította-fel ezt 
az innepet , azoktól pedig 
meg tanulták a' Lacedaemon- 
beliek, kik fzáz ökröket 
á ld o z ta k ,  az Ö tarto
mányokban akkor virágzó 
fzáz várótokért.

Pindari. Sehol. Olymp. 7. 
8. Meurs. Graec. Fér, jfajold. 
de Feftis Graec.

H e c a t o m b e . Eggy innep 
a’ régi Görögöknél, mellyen 
fzáz ökröket áldoztak , a’ 
minthogy a’ neve is az He- 
caton Bústól vagyon, meliy 
annyit tefzen, mint fzáz ökör. 
Széles értelemben tefzen ez 
minden áldozatot, mellyben 
Izáz állatokat áldoztak meg- 
akarmelly félék lettek le, 
gyen azok. Máfok ezt a’ 
nevet hozzák a’ Hecatonba 

J'cis Görög fzótól , meliy 
í fzáz7
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ízáz lábat tefzen: e’ fzerént 
az Hecatombére tsak huí'zon- 
öt négy lábú állat kellett: 
mátok azt tartják, hogy itta ’ 
fzázou, a’ Poéták ízokáfok 
fzerént, tsak kerek fzámot 
kell érteni, mclly fzerént az 
Hecatomben nem épen fzáz, 
liaaern tsak fok állatokat kell 
érteni : máfok pedig azt 
mondják, hogy az Hecatom- 
bén fzáz fzeméllyeknek kel. 
lett jelen lenni, ’s azokról 
neveztettetett az Hecatom- 
bének. (a)

Azt mondják, hogy midőn 
Pythagoras az Euclides’ elfő 
könyvében lévő negyven he
tedik Theoremát fel-találta, 
akkor áldozta Örömében há- 
ládatofságának okáúl a’Mu- 
fáknak az Hecatombét.

Julius Capitolinus azt írja, 
hogy mikor valaki Hecatom
bét akart áldozni, gyepből 
fzáz óltárt tsinált, és mindé- 
niken eggy állatot áldozott: 
azt is mondja, hogy a’ Tsá- 
fzárok lokfzor ízáz fafokat, 
orofzlánokat, ’s más akar- 
melly állatokat áldoztak, 
tsak-hogy a’ fzáz fzám ki
telt. (b )  Azt az holnapot, 
meliyben ezt az áldozatot 
fzokták véghez vinni, Heea- 
tornbeon nak hívták; melly 
efen Júniusnak végére, és Jú
liusnak elejére.

(a) Euftath. in II. i. (b) in 
Maximo & Balbio. Diog. 
Laert. Pitije.

* Hecatom pedost , Miner
vának eggy temploma Athé
nében: az Hecaton fzáz,· és 
Pus. láb , Görög ízótól va
gyon a’ neve; nem mindi.»
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fzáz láb hofzfzúfágú vagy 
fzélefségii lett vólna, hanem 
azért, mert igen fzép mérték
re vólt építve. Ezt a’ tem- 
plomot másképen Parthenon- 
nak hívták. Mert Minervá
nak a’ neve Parthenos vólt, 
melly fzilzet teízen : Meurs. 
Attic. Lset.

H ecatoüwphonia. Eggy 
innep a’ MeíTeniufoknáí, 
mellyet a’ Lacedajmonbelie- 
ken vett gyözödelenmek em
lékezetére rendeltek. Ezen 
a’ napon az oily an ember, 
a’ ki ízáz elienféget meg - ölt 
azhartzon, eggy embert ál
dozott. Eggy Corinthuíi A- 
riftomenes nevil ember illyen 
áldozatot háromfzor tett. 
Paus. in Meífen. Fulgent, de 
prifco Sermone.

Hegira . A’ Mahummed’ 
futáfa, vagy az az idő, melly- 
ben Mahummed a’ maga kö- 
vetőjível Meccából el futott, 
hogy a’ Coraifchitáknak ke
zeiket el-kerüiheífe, kik Jeg- 
hatalmaíálibak voltak a’ vá
rosban , és nem akarták, hogy 
az ö bálványozó Valláfokat 
Mahummed el-törőlje, ’s az 
hellyet a’ magájét állítsa-fei. 
Ez a’futás efett a’Mahummed' 
Prophetai hivatalának tizen
negyedik efztendejében. Ek
kor Meccábói Medinába fza- 
ladt Mahummed. A’ Ma- 
hummcdaculok fokát befzéll- 
nck ezen futásról; azt mond
ják , hogy midőn Mahummed 
el-végezte magában, hogy 
Meccat oda hagyja, a’ ma
ga Ipával Abuhekerrel egy- 
gyüttéjfzaka ment-ki onnan, 
kait mmd a’ ketten eggy bar

lang-
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lángban háltak , melly a’ vá
rostól eggy órányira volt. 
Mihellyt az ö el - menetelét 
meg - tudták a’ Coraifchiták, 
azonnal utánna mentek neki, 
’s reggelre a’ barlanghoz ér
tek , melly ben Mahummed 
Abubekerrel vólt. De azon 
éjjel eggy nagy fa nőtt tsu- 
dáiatolan a’ barlangnál, melly 
annak fzáját be-fedezte, az 
hol pedig valami ürefség ma
radt, azt eggy pók, hálóval 
be - kötötte. Minthogy ezen
Í'élből azt lehetett gondolni, 
íogy a’ barlangban lénki fém 

volt, a’ Coraiichiták tovább 
mentek, ’s Mahummed a’ 
vefzedelemtől meg-ízabadúlt. 
Azt mondják tovább. Mi
dőn Abubeker látná a’ Corai- 
íchitákat felfejek menni, meg- 
ijjedt, ’s Mahummednek így 
Szállott; „Ha ezek tsak eggy 
krvefsé le-hajtjákis magokat, 
minket azonnal meg-látnak.” 
De Mahummed bátrán így 
felelt neki: „Te azt gondolod, 
hogy mi teák ketten vagyunk 
a’ barlangban , de meg - tsa- 
iatkozol, mert velünk vagyon 
az Isten, ’s őriz minket,” Mi- 
nekelotte Mahummed Mec- 
cából el-menne, meg-enged- 
te tanítványinak is, hogy 
ennan el meheífenek, meny
ért is fokán el mentek onnan. 
A’ Coraifchiták ezen a’ köl- 
tözéfen tsudálkozván, taná
csot tartottak , mellyben az 
ördög eggy régi tapalztaiálü 
vén embernek képében meg
jelent. ' Midőn av gyűlésben 
valaki azt tanácsolná , hogy 
Mahummedct örökös fogfag- 
ra EeUeac veuii: az ördög

azt mondotta, hogy ez nem 
jó tanáts; mert Mahummed- 
nek a’ várofon fok baráti 
vágynak, kik módot fogná
nak az ö meg-fzabadítáfára 
keresni. Más azt tanátsolta, 
hogy Mahummedet fzámki- 
vetésbe kellene küldeni, ’s 
menjen dolgára, a’ merre a- 
kar: de az ördög ezt fém 
hagyta hcliyben; mert akar- 
bová menénd Mahummed, 
( így fzóllott ad Ördög ) min
denütt fog kővetőket találni, 
és meg lehet, hogy még fegy
verrel fordul ellenünk. Abou- 
gehel pedig, Mahummednek 
leg-nagyobb elleníége, azt ta- 
nátsolla, hogy Mahumraed- 
re törvényt kellene láttatni, 
’s ötét halálra kellene ítélni. 
Ezt a’ tanátsot heÜyben-hagy- 
ta az ördög; de ezt Gabriel 
Angyal meg-mondotta Ma- 
liummednek , a’ ki is a* vá
rost azonnal oda hagyta. 
Mahummednek ezen futárá
tól fzámlálják a’ Mahumme- 
danuíók az ö efztendejiket, 
melly a’ Christus után 622, 
eíztendövel kezdődött, Hera- 
clius Tsáfzár alatt.

I f  Herbalot. Bevereg. Indit. 
Chron. 1, a. c. 17.

He il , Eggy bálvány kép 
a’ Pogány Sasoknál Angliá
ban, melly et Auguftinus az 
Aaglufoknak Apodoíok tört- 
öfzve, ’á hellyén a’ Cernei 
klsíkomot építette, a’ Frome 
folyó-viz mellett. Cambden,

Hs l a , Eggy Isten-Alz- 
fzony a’ pogány Gothufok- 
nál, kik azt hitték, hogy 
mind azok, kik nem az har- 
ezon esaek-ti, hanem otthon 

Uen-
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tsendes életet élvén, vagy 
betegség, vagy vénfég miatt 
halnak meg, egyenei'en ezen 
Pokolbeli Istenhez Helához 
mennek, kit Vodan Isten a’ 
végre állított, hogy az illye- 
nexet éhl'éggel, fzükféggel, ’s 
más bőntetéfekkel kínozza. 
A’ Gothufok’ Theologiájok 
fzerént, Helának kilentz vilá
gon vólt hatalma: eggy fzol- 
gája és eggy Izolgálojft vélt, 
amazt Ganglatenek , ezt pe
dig Gangloetnek hívták, melly 
lafsan-jarót tefzen. Az ágya 
neve vélt K otr , vagy beteg- 
lég, paplana BUkaride, vagy 
átok. Sheringham. de Őrig. 
Ang. c. 14.

H e l e n a . Eggy nap 3’ Ro
mai Ekkléíiában, melly efik 
Ang. is. n. Sz, Helena Tsá- 
fzárnénak tifzteleiére, a’ ki 
a’ Christus’ Kerefztét meg
találta. Az V. Pius P. Bre
viáriumában a’ vagyon, hogy 
Helénát a’ maga fija Con- 
ík minus Tsáfzár a’ Sz. Föld
re küldötte, hogy ott a’ Chri- 
llus’ Kerefz.ét keresné meg: 
a’ ki annak hellyén Venus- 
nak eggy márvány képét ta
lálta. De midőn a’ földet 
kezdették ásni, három ke- 
refrtet találtak a’ Christus 
feje felett való íráfsal: a’ 
Christus’ kerefztét tsuda által 
lehetett meg esmerni. Tud
niillik Macarius a’ Romai 
Pápa ketiejét a’ kerefztnek 
eggy be eg afzfzotiyhoz ér
tette, de minden hafzon nél
kül; az harmadiknak hozzá 
érefére pedig, melly a’ CFm- 
ílus kerefzte vólt, eggy feein- 
pillantásban meg-gy6gyúlt.

G rill. Hier.*!
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* H e l e n ia . Helena’ inne- 
pe Lacedaemonban, hol neki 
temploma vólt, az hova a’ 
fzűzek fzamarakon, és fze- 
kereken mentek. Helénának 
más temploma is vólt a’ 
Spártai tartományban, hol 
ötét Menelaufsal, Parifsai, és 
Deiphobufsal együtt tisztel
ték. Paus. Lacon: Ifocr. in 
encom. Hel. Gazasus in 
Theophr. Meurs. G. F. Fa- 

fold. de F. G.
* H f.l e n o p h o r ia . Eggy 

Innep Athénében , az Helene 
Görög fzótól, melly vefzfzö- 
böl fontt koíarat tefzen: mert 
ezen a’ napon eggy illyen 
kofárban némelly titkos je
leket hordoztak, melly eket 
Myfteriumnak hívtak. Jul. 
Pollux. 1. ip. c. 53. Cafiellan. 
de Feli. Grtec.

* Heliades. A’ Napnak 
és Clymenének leányai, Phae- 
tonnak húgai, kik az ö báty- 
joknak halálát mind addig 
siratták míg-nem magok 
nyár-fáva ’s köny-húllatáfok 
pedig ambrává változtak. 
Nevek vólt . Lampetufa, 
Lampuria, Price tufa. Ovid. M. 
a. Diód. Sic.

* HELLENiSTáK. Vagyon 
ezekről emlékezet az Üj Te- 
ftamentomban. Ezeken ér
tettetnek azok a’ Zsidók , a’ 
kik Görög nyelven befzéiítsk 
ugyan, de abba fok Zsidó 
fzót elegyítettek. És mint
hogy ezek a’ Zsidó nyelvet 
jól nem értették, r.z Isteni 
tifzteíetben is Görög nyelv
vel éltek; a’ minthogy a’ 
Bibliát is Görög nyelven ol
vasták, a’LXX. Fordítás íze.
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rér.t. Némellyek értik ezen 
a* fzón az o Ilyen Görögö
ket, vagy Po'gányokat is, 
kik Zsidó Vallásra állottak. 
Hellytelen azoknak értelmek, 
kik a’ Helieaiítákon azokat 
a’ Zsidókat értik, kik Pa- 
laefiinán kívül laktak, kiknek 
nyelvek Görögből és Zsidó
ból elegyedett ; úgy hogy 
ezek eggy különös nemzet- 
léget tettek.

Scaliger. in animad. in 
Eus. Heins, in exerc. ad 
Nonnum. Salmas, de Ling. 
Hellen. Crojus. Obs. in N.T. 
Cotter, exerc. de Hellen, 
Pfeiffer. Crit. c. 3. q. 9. Si
mon. Hi ft. Crit.

* H e l l o t ia . Eggy Innep 
Creta ízigetében,Europe’ tifz- 
tefségére, mellyen az Ö tsont- 
jait myrtus kofzorúval meg
ékesítették , mellyel Hellotis- 
nak hívtak, ’* azt proceísió- 
val úgy hordozták. Hafonló 
nevű innepet tartottak Co- 
rinthusban M in e rv á n a k , 
mellyet az Helcin ízótól, 
(melly auferre , capere, el 
venni, meg fogni teízen ) ne
veztek : mert Bellerophon a’ 
Minerva’ fegítfégével a’ Pe- 
gafus lovat meg-fogta,és meg- 
Jzelídítette.Máfok izeréntezen 
névnek eredete az : mert 
Minervának Marathoniában 
eggy Hellotis nevű tó mel
lett eggy álló képe vólt. Má
tok Izerént pedig az. Mert 
fggy Corinthufi Hellotis nevű 
ízű/., midőn a* Heraclidák 
Corinthus várofát fel-éget- 
ték , tárfaival eggyiitt a'Mi
nerva’ templomába futott, 
hol meg égetiettettek: mellyet

hogy meg-bofzí’zúljon Miner
va, az Heraclidákra pestist 
botsátott , mellyet más mó
don meg-nem ttendesíthettek, 
hanem úgy, hogy a’ meg- 
ölettetett ízűz eknek leikeiket 
meg kellett engefztelni ne
kik : melly úgy le tt, hogy 
Diaua Helotisntk eggy tem
plomot építettek, ’s fzámára 
Innepet rendeltek, Hesjch. 
Athen. 1. 15. Sehol. Find, ad 
Olym. 13. Meurs. Caflell. Fa

jaid.
HEMEROBAPTiSTaK. Eggy 

Secta a’ Zsidók köztt, kik 
mindennap’ mofódtak, ’s az 
illy mofódásban tartották a’ 
fzentí'éget. Különbben a’ Fha- 
rifaeufokkal meg-eggy eztek, 
ki · vévén azt, hogy a’ Sad- 
ducaeufokkal a’ feltámadást 
tagadták. Hihető , ezek köz- 
zül valók vóltak azok, kik 
a’ Chriftus’Tanitványit azért 
kárhoztatták, mert Ők mos- 
datlan kézzel ettek, D* Her- 
belot azt mondja: „ Sz. Já
nosnak Tanítványi, kiket a’ 
régi Ekkléfiában Hemero- 
baptistáknak hívtak, a’millye- 
nek a* Zsidók köztt fokán 
vóltak, eggy különös Sectát 
vagy Vallást tsináltak a* 
Mendai Jahia név alatt. Az 
utazók ezeket Kerefztelö Já
nos Kertíztyéneinek nevezik, 
minthogy az ő kerefztfégek 
a’ miénktől különbböz, és a* 
Sabaeufokkal meg - elegyed
tek, kik egészen eggy más 
Sectát tsinalnak. Márk. 17. 
Epiph. 1. i. Fanar, c. 17. is- 
Carpzov. Ap. Hifi. Crit. Ant. 
S. cod.

*U»-
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* H em in a . Eggy mérték 
a’ régi Romaiaknál és Gö
rögöknél, mellyilyel a’ folyó 
dolgokat mérték: állott mint- 
eggy húfz lótból. Sz. Bene
dictus ennél több bort a’ 
Barátoknak inni eggy eggy 
nap’ Bem engedett, ü u  Fres· 
ne, Bemard, de mens. & 
ponder. 1. i.

H en o tic  on . Eggy paran- 
tsolat, mellyet ZenoTsáfzár 
4Sa-ben Conitantinopoiisban 
adott k i , hogy az által min
denféle réfzeket a’ Kerefz- 
tylnek köztt eggyesíthetne 
az Hitre nézve. Ezt az He- 
noticont, melly Eggyefséget 
jelent, Péter az Alexandriai, 
és Acacius a’ Conítantiaopo- 
lifi Pairiarchák fzerzették, 
akarván hízelkedni a’ Tsá- 
fzárnak, mintha neki hatal
ma volna az Hitre tartozó 
dolgokban regulákat adni. 
Hamar éfzre lehetett venni, 
hogy ez által a’ Tsáfzár ma
gát az Ekkléíla’ Fejévé akarja 
tenni ; és ez az írás az Euty- 
chiamifoknak igen kedvez: 
azért is Simplicius P; kár
hoztatta ezt az Henoticont 
48 3 .ban, ég ennek fő fzerzö- 
jét Acaciust Romába maga 
elébe idézte» De ezen He
noticont sí 8-ban Juítinus 
Tsáfzár és Hormisdas P. 
alatt lehetett egéfzen el
nyomni : a’ midőn Zeno Tsá- 
fzárnak neve a’ Diptvchák- 
ból ki-töröltettetett. Baron. 
a. siS. Liberatus, de Caufa 
Neftorii. c, 18. Evagr. Theo- 
doret. Basnage, Pagi.

H e p h a is t jb a , Eggy Innep 
az Athenebelieknél,Vulcanus’
tifztefségére, kit a’ Görögök

£54

Hephaiftosnsk hívtak. Leg
főbb Ceremonia ezen az 
Innepen a’ vólt, hogy há
rom ifjak égő fáklyákkal 
fzaladtak a’ tzél felé, ’s a’ 
kinek fáklyája el-nem aludt 
a’ tzélig, á’ vólt a’ nyertes.

Paus. in Attic. Lucret. 1. 2. 
* H e p t a t e u c h u s . A’ Bi

bliának elfő réfze : az az 
Móíes* öt könyvei , Jofue, 
és a’ Bírák. Yvo Carnoten- 
lis mondja, hogy az említett 
hét könyveket ezen név 
alatt fzokták vólt nevezni, 
Yvo Carnot, ep, 38.

Heracleja. Eggy Innep 
Athénében Hercules’ tilztes- 
fégére , melly minden ötödik 
efztendőben elő - került. A’ 
Thisbiufok és Thebanulok is 
fzenteltek Herculesnek inne- 
pet, mellyet Mclorm&k hív
tak ; minthogy neki almát 
áldoztak. Ezen fzokásnak 
eredete e’ vélt: Régen énnek 
az Istennek ez alkalmatos- 
fággal eggy juhot fzoktak ál
dozni: de eggyfzer az Afo- 
pus vize ki-ár&dván, ezen 
áldozatnak el-érkezéiét meg- 
akadályoztatta, Némelly if. 
jatskák , kik a’ Melon fzónak 
kettős értelmét éfzre vették, 
tudniillik, hogy az Juhot is, 
almát is jelent, eggy almá
ba hat korót dugtak : négye 
a’ kórónak a’ juhnak négy 
lábát, ketteje pedig kétfzar- 
vát jelentette. Herculesnek 
igen tettfzett ez a’ gyer
meki találmány , melly is 
azért valófággá változott. 
Azon az Innepen, mellyet 
Hercules’ f'zámára Lindus- 
ban fzenteltekI, nem lehe

tett
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te’t eggyebet hallani, hanem 
fsak ízitkozódást, és a’ fei 
valami jót fzólloít , azt mint 
azlnnepnefe meg-fertéztetőjét, 
meg büntették. Coosban is 
fzenteltek Herculesnek Inne- 
pet, mellyen a’ Pap, afzfzony 
ruhába Öltözött, Pollux, J. s. 
c. 9. 1. i, c, i.

f  HitRACLOiUTáK. Eret
nekek. Valentinusnak tanít
vány! a’ II. Százdban, kiket 
Origenes bőven le ír. Neve
ket vették eggy Heracleon 
nevii embertől, a’ kik a’ 
Szent írást mindenütt a’ ma
gok tudományoknak erősíté
sére tekerték. Minden dol
goknak két kezdetet tulajdo
nítottak: A’ FŐ Istent Bython- 
nak hívták, kiből fzármazott 
a* Sige, vagy Hallgatás : a’ 
kettőből fzármaztak pedig 
minden dolgok. Azt mond
ták, hogy a’ Chriítus nem 
teremtette a’ világot, hanem 
ö tsak alkalmaíofságot adó 
efzköz volt , azt pedig a’ 
Demiurgufok teremtették. T  a- 
gadták az Ó Teftamentomi 
jövendöléfeknek méltÓfágo- 
kat, és azokat hafonlították 
a’ levegő-égben való .értet- 
Jen hangokhoz; az eggy Szent 
Jánost tartották olly bizonyos 
ízónak , melly a’ Mefsiást 
meg·mondta. Az S Papjaik 
az hóin testeket olajjal és 
haliammalmeg-kenték, melly 
kenet felől azt hitték, hogy 
az az hólttaknak kínokat eny- 
biti.

Őrig, Com, in Joh. Epiph, 
Haer. 36. Tártul, de praefc. 
C. 4 9 ,  Iren. 1. 1 .  c .  4 ,  Clem, 
Al. 1, 4. Strom. Grabius.

Spicli. T, 2. difiért, de hasr. 
Valent.

f  Hera ja. Eggy In nép, 
mellyet régen a’ Junó’ tií'z- 
tefr,égére fzenteltek az Argos, 
Aegina , ésSamosbeüek, Ek
kor kettős Procefsióval men
tek a’ templomba. A’ férj- 
fijak fegyvereién mentek: a’ 
.Tudó’Pap Afzfzfzonya pedig 
eggy két ökrü fzekeren : a* 
templomhoz érvén , fzáz 
ökröket áldoztak. Más ha- 
í'onló innepet fzenteltek Elis- 
ben minden ötödik efztendő- 
ben, hol tizen-hat fő afzfzo- 
nyok Junónak eggy ruhát 
fzőttek, az ifjú afzfzonyok és 
leányok pedig pályáztak; a’ 
győzedelmesnek jutalma volt 
eggy Olaj ág kofzorú, az ál
dozatból eggy darab hús, ’s 
a’ maga képét közöaféges 
hellyekre fzabad vólt fel- 
függelzteni. Sok más hellye- 
ken is tartották ezt az inne-
Ee t , nevezetefen Corihthtrs- 

an , mellyet a’ M edea gyer
mekeinek emlékezetekre fzen
teltek , kik az Here, vagy 
Juno templomában feküdtek 
el temetve. Pirid. Sehol. O- 
lymp, 7. 8· Meurs, Graec. Fér, 
Cafiellan. FaJ'old. de Feft, 
Graec.

He r c u l e s . Eggy a’ leg- 
hírefebb Vitézek közzfll a’ 
régi Pogányoknál, kit a’ Ro
maiak, Görögök, Phcenixek, 
mint Istent tifzteltek. A’Ré
gieknél olly fok Hercu}efek- 
röl vagyon emlékezet, bogy 
Cicero kérdésbe teí’zi, a’ fok 
közzül mellyiket tifztelték a* 
Romaiak ? ’s azt mondja : 
azt, a’ ki Jupiternek és Alt- 

mená-
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Hiénának fija vólt. Tudni 
való hogy tsalta-meg Jupi
ter az Amphytrion’ képében 
Alcmenat.

El-hagyván a’ Poétáknak 
Herculcsröl való fok kőlte· 
menyeiket, tsak azokat je- 
gyezzük-meg, mellyek ötét 
mint Istent illetik. Diodo
rus Siculus azt írja , hogy 
Hercules alig lett Istenné, 
Juno a’ ki Ötét életében min
denkor üldözte, azonnal ma
ga gyermekévé fogadta, ’s 
magát eránta mint jó anya 
fzeretettel vifelte. Azután 
Hercules Hebét vette felefé- 
gül: midőn Jupiter Ő neki 
a’ tizen-két fő Istenek köztt 
akart hellyet adni, azt el-, 
nem vette, azt adván okúi, 
hogy az Istenek köztt fem- 
mi üres helly nints , Ő pedig 
nem akarja azt, hogy Ö éret
té valamelly Istent tiíztesfé- 
gétől meg-fofzfzanak. (a) Az 
Egyiptomiak a’ magok Her- 
culefeket tizen-hét ezer éfz- 
tendÖvel a’ magok Királyok
nál Amafisnál régibbnek tar
tották. A’ Tyrufiak a’ ma
gok HerculeCeket Tyrus vá- 
rofával eggy idejűnek, az az 
két ezer hárómfzáz efzten- 
dosnek mondották. Mind a’ 
két nemzet nagy tifzteleiben 
tartotta Herculest. Eleinte 
femmi képben ki nem for
málták ötét, a’ templomá
ban fém lehetett femmi ké-
f»et látni, melly az ö régi- 
égenek tagadhatatlan jele.

A’ Hercules’ tifztelete Itá
liában igen régi vólt. Yir- 
giliusnál Evander innepet 
íz ént élt neki azon az okon,

mert ö Cacust meg ölte, (bl 
A’ régi Latinufok Herculest 
Dius , vagy Divus Fidius 
név alatt tifzteltek , ’s reá 
így esküdtek: Me Deus f i 
dius ! Fidius Isten úgy fegéíl- 
jen. A’ Romaiak fok tem
plomokat és óltárokat épí
tettek Herculesnek. V ólt 
neki eggy igen régi óltár», 
meUyet Evander épített, és 
még Auguítus Tsáfzár’ idejé
ben fenn-állott, mellynek 
^ira maxima vólt a’ neve. 
Martialis említi Herculesnek 
eggy templomát, melly a’ 
Porta Capena mellett vólt, 
mellyet kis Herculesnek ne
vez azért, hogy Domitia- 
nusnak hízelkedjen , ki ma
gát Herculesnek hívatta. (c) 
Yóltak Herculesnek több 
templomai is Romában. Eggy 
vólt a’Collinaikapu előtt,más 
az Aventinus hegyen, har
madik a’ Latinumi kapu előtt, 
negyedik a’ Quirinalis he- 
gyen. Más kettő, a’ Fia- 
miniai Circusban, mellyek 
közzül az utólfó a ’ Mufáké 
is vólt: mert ök tanították 
Evandert, mikor Italiába 
ment. Emlékeznek még az 
írók Herculesnek eggy tem-
Elomárói, meUybe az öreg 

atonák , fzolgálatjokat le- 
tévén, és a’ Gladiátorok, a’ 
magok fegyvereiket · fel-ag- 
gatták, (d) Midőn a’ Romai 
Vezérek triumphu fsai be men
tek Romába, Hercules’ ké
pére Tógát adtak, ’s azt 
magok előtt vitették, (e) 

Az Anílophanes Scholia- 
ílefe írja , hogy Diagoras 
Philofophus, a’ ki a’ maga 

ideje·
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idejebéli Pogány Vallást el
méién fzoku tsúfolni, eggy- 
kor eggy rolzlz vendég-foga
déba betért, hol egyebet 
lentsénél nem kapott enni, 
de íémmi fa nem volt, melly- 
nél azt meg-főzhette volna. 
Alidon pedig eggy fzegelet- 
ben Herculesnek eggy régi 
fa képét meg-5-átta, nevetve 
meg - fzól ította, azt mond
ván : Jer! vidd tökélleteíség- 
re híredet, a’ te tizen két 
tselekedeteidhez , mellyek 
téged’ halhatatlanná tettek, 
add hozzájok a’tizen-harma- 
dikat; lentsét akarok főzni, 
de ha te nem fegítefz rajtam, 
ma ebéd nélkül maradok: 
akkor öfzve-törte a’ képet,’s 
tüzet, rakott belőle,

Lindus vár ólában Rhodus 
fzigetében igen különös ce
remóniákkal vitték végbe az 
Hercules’ tifzteletét, melly- 
nek aikahnatofsága e’ volt. 
Eggykor’ Hercules igen éhe
ién érkezett erre az hellyre, 
’s eggy fzántőnak ökrét an
nak ekéjéből ki-fogta, ’s 
ízeme láttára, meg-ette; az 
alatt pedig, míg azt ette, a’ 
parafzt ezer fzitkokat fzórt 
reá. Midőn pedig a’ város’ 
lakod Herculesnek oltárt épí
tettek, azt a’ parafztot ren
delték neki Papjának, a’ ki
nek ökrét meg-ette volt, a’ 
ki valahányfzor áldozott, 
mind annyifzor azon módon 
káromlotta ötét, mint elő- 
fzör tselekedett. Mert Her
cules azt mondotta volt, 
hogy életében foba olly jó 
íz üt nem evett, mint abból 
az ökörből, ( f )

(a) Diód. Sic. 1. 4. c. 4. (b) 
Herod. 1. 3, c, 43. Mucrob. Sat,
1. 1. Virg. Aen. 1. 8. Dión. Hat. 
I. (é) Martial. 1. 3. ep. 47. 
Plut. Quasít. Rom. 5». (d) Hor. 
ep. 1 .1. i. (e) Piin 1. 34. ( f ) 
Lact. 1. i. c. a 1.
, H e r m a e . Merruriusnak, 
kit a’ Görögök Hermesnek 
hívtak, márvány vagy értz 
ofzlop képei, mellyeket a* 
Romaiak és Görögök a’ he
re fzt utakra fzoktak állítani; 
mert az utaknak Patronufok 
Mercurius volt, mint az Is
tenek’ Követek. Ezen képe
ket leg-elófzör az Athenebe- 
liek Tzokták volt a’ templo
moknak és házaknak folyo- 
fójikra tenni Aefchines Óra- 
tor emlékezik három illyen 
képekről, mellyeket az At- 
henebeliek azoknak emléke
zetekre emeltek, kik a’ Per-1 
fákat a’ Strymon vizénél 
meg - győzték. Hipparchus 
a’ Pifistratus’ fija allított-fel 
illyeneket Atticában, mellye- 
ken bólts és elmés ír áfák 
voltak. Cicero kéri a’ maga 
barátját Atticust, hogy küld
jön neki illyen képet, más 
A th e n  eb é li ritkaíágokkal 
eggyütt. (a)

Vágynak ollyan Hermák 
is, mellyeken a’ Mercurius*· 
képe mellett, más Istennek 
képe is látízott: nevezetetek; 
r. a’ Herrn-Athena. Ez volt 
a’ Mercurius’és Minerva ké
pe eggyütt. Pomponius Atti
cus írja Cicerónak, hogy 
illyet talált Athénében, ’9 
küld neki. Mercurius az éke
ién fzólíásnak, M i n e r v a  pe
dig a’ Tudomám-oknak és 
R Me-
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Mesterfégeknek Istenek vólt: 
nem tsuda hát, hogy a’ ket
tőnek képét eggyihe kölöt- 
ték. Adrianus Tsáfzár’ pén
zén, (ki a’maga tudományá
val ditsekedett) illyen kép 
látfzik, 9 . Herrn - Heracles. 
Mercuriusnak és Herculesnek 
képe , melly azt jelenti, hogy ' 
az erőt az ékefen-fzóllás fzok- 
ta fegíteni. 3. Herrn-Erős. 
Mercurius’ és Cupidónak ké
pe ; melly azt tette, hogy 
a’ fzeretethen az ékefen-fzóí- 
lás ízük leges. 4. Herrn-Harpo
crates. Mercuriusnak ét Har- 
pocratesnek, az Eggyiptomi- 
aknál az Hallgatás’ Istenének 
képe, mellynek lábán, mint 
Mercuriusnak,ízárnyak vágy
nak : talám azért, mert a’ 
fzeretetben az hallgatás is 
ékeién ízóllás. 3. Herrn-Anu
bis. Mercuriusnak és Anubis 
Egyiptomi Istennek képe. 6. 
Illyen vélt az Hermaphrodi
tus , Hermomythra. *s a 't  (b)

(a) Svidas. Aejeh. in Cte- 
fiph. Cic. ep. 7. I- i. ad Attic, 
(b) Sport. Recherch. curieus. 
de 1’ antiquité. Ovid. Strabo. 
Nat. Com.

H e r m a e a . Mercurius’ tifz- 
teíségére rendeltt innepek, 
Nevezetefek voltak az Arca- 
diai, a’ Pheneatabelieknél, 
az Élifi a’ Cyllenebelieknél, 
a’ Boeotiai a’ Tanagraeuíök- 
n á l, hol Mercuriust. úgy fes- 
tették-le, mint a’ ki vállán 
eggy kost ta r t; mert eggy 
pestisnek idején illy formá
ban ment ö által a’ várpfon, 
’s a’ betegeket meg-gyógyí- 
totta. Ennek emlékezetére 
eggy fzép ifjú eggy kost vál

•i5S
lára vévén, a’ város’ kő-fa
lát meg-ízokta ezen innepert 
kerülni: (a) a’ Cretai, hol a* 
fzoTgák vendégeskedtek , az 
Urak pedig nekik ízolgál- 
ta k , melly Izokást a’ Ro
maiak a’ Saturnaliákkor tse- 
lekedtek : (b ) ötödik Her- 
maeat fzentelték az ifjak a* 
Gymnaíiumban /thenében, 
mellyen a’ Gymnafiarchákon 
kívül fenki jelen nem lehe
tett ; melly tilalomnak az itt 
végbe-menni fzokott fajta- 
lanfág lehetett az oka. (c)

(a) Paus. in Baeot Arcad. 
& Eliacis. ( b ) A  ken. Dei- 
pnos. (c) yhjchines. in Tri
ni arc.

Heropiakusok Eggy Se
cta a’Zfidók köztt, kik Hero- 
dés Magnus Kiráh tói vették 
nevezeteket; meílynek fok
féle okait adják. Némellyek 
azt mondják , azért, mert 
Herodest tartották Messiás
nak; mert akkor vetettetett- 
el Judától a’ Királyi páltza, 
mikor Herodes Király lett. 
Ezt az ér elmet követ k Ter
tullianus , Epiphanius, Chry- 
fofiomuS , Theopliylactus, 
és máfok. Máfok azt mond
ják , azéit neveztettettek ezek 
Herodianufoknak, mert He
rodes’ tifztefségére eggy tár- 
fafágot állítottak, azoknak 
a’ tárfa ingóknak formájokra, 
a’ miilyenek Romában vol
tak, az .Augvftuíe, Adrianu- 
fé, Antoninufé, mellyet Sca- 
liger állít, és a’ kik ötét kö
vetik. A’ mennyit az Evan· 
gyéliomi Hiflor ákból ki le
het hozni, úgy látfzik, hogy 
az Herodianulók ollyan em-
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berek vóltak a’ Zfidók közit, 
kik a’ Vallásnak né me ily ré
szeiben máfoktól kiilönbböz- 
tek. Mert 6két a’ Pharifaeu- 
í'okkal eggyüvé köti a’ Chri- 
ftus, és az ö kováfzokat, vagy 
hamis tudományokat is em
líti , ’s Tanítvány it inti, hogy 
azt el-kerüljék. (a) Ezen két 
dolgokban különbböztek pe
dig ok a’több Zfidóktól: Ma
gokat a’ Romaiaknak alájok- 
adták: a’ Romaiaknak Pa 
gány fzokárokban fok dol
got be-húnytt ízemmel néz
tek. Ellenben a* Pharifaeu- 
fok azt mondták, hogy a’ 
Mófes’ Törvénye ellen volna 
magokat a’ Romai Tsáfzár- 
nak alá-adni, vagy annak 
adót fizetni. Ezt pedig pró
bálták Mófesnék ezen Szavai
ból: „ A’ te Atyádfijai köz- 
zül rendelj magadnak Ki
rályt: nem rendelhetsz ma
gadnak idegen nemből való 
férjfijat, a’ ki nem te atyád- 
fija. “ ( b )  Noha pedig a* 
Pharifaeufok és Herodianu- 
íbk ebben eggymáfsal ellen
keztek legyen is: mindazál- 
tál mind a’ két réfz eggyfltt 
Követeket küldött a’Christus- 
hoz, kik néki eggy ollyarí 
kérdést tettek elébe , melly- 
röl Ő kőzttök villongás volt, 
hogy a’ Christust az ö arra 

i adandó feleletével tőrbe ejte- 
I nék. De ezen kérdésre úgy 
; megfelelt a’ Christas, hogy 

az ál al az ö álnokfágokat 
el kerülte. ( ) A’ mi pedig a’ 
Herodianufoknak a’ több Zfi
dóktól való fenn említett 
máfodik különbbözéfeket il
leti, a’ felől azt írja Jofe-

R

phus: Herodes, hogy Augu- 
ftus Tsáízár és a’ Romai Fő 
emberek előtt fel-kaphatna * 
a’ Zfídó Törvény ellen Sokat 
tselekedett; mert a’ Pogá- 
nyoknak templomokat épít
te te tt, azokat az Isteneknek 
bálvány-képeikkel meg-rak- 
t a ; melléért is Ötét íbkan 
ITél Zfidónak nevezték; és 
íllyenek. lehettek az ő köve. 
töji is. Ezek a’ Christus’ ide
je után egéfzen él-múltak.

(a) Márk. g: 13, (p) s Mos. 
17: 1$· (c) Márk. 13: 16,

Prid. Connect. P. a. 1 5· Jós; 
Ant. I. 15. c._ ra. Epiph. haer; 
ao. Tértül. Hier. Bar.

*  H err n h u t ia n u so x . E- 
zeknek Szerzőjük volt Gróf 
Zinzeúdorf, a’ Luther’ tudo
mányának követője, az úgy 
neveztettetett Morvái Atya
fijaknak ( Fratres Moravi ) 
Püspökök, Herrnhuth nevűt 
hellyben, Luíátiának és Tseh 
Orfzágnak határaiban , kik 
köztt ő eggy új forma Ek-. 
kléfiát állított - fel. A’ mi 
ezeknek tudományokat ille
ti, be-vefznek az Ö Tárfafá·
fokba minden Protefianfo- 

at és Morvái Atyafijakat; 
a’ mellyrc nézve közitöt há- 
romréiz, vagy a’ mint fzóll- 
nak, Tropus vaeyo»; Morvái, 
kik a’ régi Tsekek’ Confes- 
fiójokat: Lutheránus, kik a’ 
Luther’ Tudományát; Refor
matus , kik a’ Reformátusok’ 
T u d o m á n y o k a t  követik. 
Mind az három Tropus alá
ír az Augufiana Coafefsiő- 
nak , azonban mindenik a* 
maga Ekkléliájában marad
hat. Mi legyen pedig ezefc- 
* hők
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nek az károm Trnprifohnak 
mint Herrnhutianufoknak kö 
zönféges tudományok , azt 
igen nehéz megmondani, 
olly nagy fctétfégben vagyon 
az. Noha Ök azt vallják is, 
hogy ők a’ Proteftanfoknak 
Tudományokat köveik: 
mindazáltal .>z Ő tulajdon Irá- 
iáikból meg tettfzik , hogy 
ök azoknak Tudományoktól 
fokban külÖnbbÖznek. Vall
ják ugyan, hogy hifzik a’ 
a’ Sz. írásnak Isteni raéltó- 
fágát; de nem tsak hozzá, 
hanem elébe is teTzik annak 
azt a’ közönféges és belfo 
érzést és indulatot, ( der Ge
meinde Geiß) melly az Hit
nek és tseiekedetnek regulá
ja ,  melly a’ ChriftustólTzár- 
mazik, ’s melly által ö a’ 
maga akaratját ki fzokta je
lenteni. Innen azt állítják, 
hogy az ö Gyülekezeteket 
maga a’ Chriftus igazgatja, 
a’jeient-meg mindent,mellyen 
nem fzükfég föká vetélkedni. 
A* józan okofságot fém nagy
ra betsülik az Hitnek dolgá
ban : mert azt mondják, hogy 
az Hit bizonyítás néikiíl nem 
fzükölködik; minthogy a’ 
fzent Lélek munkálkodja, 
tsak bekell venni. A’ Szent 
Háromfágról való Tudo
mányban is hibáznak, mi
dőn azt mondják, hogy a’ 
Jefus Chriftus egyedül a’ 
mi Atyánk és Istenünk, a’ 
Sz. Lélek az Isten’ Felefége, 
és az Ekkléfia’ Anyja : az 
Atya pedig nekünk nem 
Atyánk, a’ kinek elég tifz- 
teíség ez, hogy ő a' Terem
tő Istennek Atyja Az fijjá- 
fzulettetésből minden előre

való kéfzületet ki rekefzte- 
nek, és azt eggy fzempillan- 
táabsn mondják megesni: 
az újjá-fzíilettetett ember fe
lől pedig azt mondják , hogy 
ő maga feram t fém, hanem 
mindent a’ Chriftus tse’eke- 
fziköbenn s  és így nem is vét
kezik, minthogy a’ Chriftus a* 
vétekből is virtust tsinálhat. 
Nem esküfznek , fém nem ha
dakoznak: és noha jól tseleke- 
fzik is azt, hogy a’ lelki élet’ 
kútfejének a’ Chriftus’ vérét 
és érdemét tartják; de ab
ban nagyon hibáznak , a’ 
mi t az Ő sz eránt való tifz- 
teleteket akarják meg mu
tatni. Végre az házalság fe
löl is olly dolgokat tartanak, 
mellyeket illetlen emlí eni. 
Mind ezek a’ Zinzehdorfl" és 
az Ő követöjinek Iráfaikban 
vágynak: noha ök gyakran 
másképen és meg-Fehetöfen 
adják · elő a’ magok értel
meket.

Különbböz ez a’ Secta igaz
gatásának módjára nézve is. 
Míg maga Gróf Zinzendorff 
é lt, addig mindenek az Ő 
akaratja fzerént folytak, mint 
a’ ki Püspökféget vifelt, melly 
hivatal fzerént ő , magát 
Miniftrum &  Plenipoten tia- 
rium , Oeconomum Myßerii 
Crucis, másképen pedig, Or
dinarium &  Djcipulum Do
mini nevezte. A’ külfö dol
gokban pedig vagyon az Ek- 
fe éiiácak iígenfe, sidvocatus 
Fratrum. Azután vágynak a’ 
Politicus Semörrk és Püspö
kök , kik vagy Catholicufok, 
vagy Chorepiicf pufok ; vagy- 
UAK Presbyterek, üeconomu-
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fok, Diaconifsák, Curatorok, 
E*klé(iai Törvény - ízékek: 
mindenük Ekkléíiának dolgát 
a’ Pap igazgatja, TPresbyte- 
rekkel eggyütt: minden har
madik eíztendőben közöafé- 
ges Synodust tartanak Pro
vinciális Synodusl) pedig min
den efztendőben gyillyíenek.

Az Isteni tifzteíeiben külö
nös Liturgiájok vagyon: 
minden esive öfzve-gyülaek, 
énekeinek, melly időt Singe 
Stunde nek, vagy éneklés’ órá- 
jánr.k neveznek. A közöa- 
féges fzokásban lévő inne
{»eken kívül, tártnak két kü- 
önös innépet: úgymint, az 

Idvezítöoek , és a Pogányok 
meg téréfeknek innepét. A’ 
Kerefztleget a’ Pro eftanfok’ 
fzokáfok fzerént vifzik - vég
hez, melly ben mikor fel ne
velkedett embert kereíztel- 
nek, Exorcismufsal élnek: 
Az Úr’ Vatiorájában a’ kü
lönös, hogy a’ kenyeret elő- 
ízör a’ féqíijaknak ugyan a’ 
Presbyter és a’ Diaconus , az 
alzlzonyoknak pedig a’ Dia- 
coniisa, ki - ofztogatják, ahoz 
a’ békesíégnek tsókját is hoz
zá ragafztván, ’s azzal mind
nyáján azon fzein pillantásban 
élnek. A’ láb molást, a’ Chri- 
ftus’ példája Izerént, mtnt a’ 
lelki meg tifztúlásnak ei’zkö- 
zét, gyakoroljak: az Agape 
is , vagy az Ür’ Vatsorájakor 
való vendégeskedés, ízokás- 
ban vagyon nálok: ha va
laki meg hal , azt trombita 
fzóval adják hírül: Húsvét’ 
reggelén kiki a ’ maga meg- 
haíu Atyjafijának temető- 
hellvét meg-látogatja. *s a’ t. 

Memoires du toms.

H e r t h a . Eggy Isten-Afz- 
fzony a’ régi Németeknél, 
kit különöfea Rügen Szige
tében tifzteltek. A’ mint Ta
citus írja , eggy fúrü erdő
ben vólt eggy fzőnyeggel be- 
vontt fzent í'zekér, melly mel
lett eggy Pap állott, a’ ki 
tudta az Isten-Afzfzony’ el
jövetelét , ’s a’ fzekeret, 
meüyet ökrök vontak, a’ 
templomhoz vezette , hol 
némelly embereket, kik en
nek az Isten - Afzfzorynak 
Ceremóniájának végbe-vite- 
lében l'zolgáltak, az ott levő 
tóba hánytak , mint áldoza
tokat. Azon az Kellyen ma 
is eggy ffirü erdő és eggy 
tó vagyon, de a’ rrsellyben 
fenki nem merhaláfzni, no
ha tele vagyon hallal, miól- 
tától fogva nem felette ré
gen abba az haláízok eggy 
tsónískot vittek, mellyelreg-
?el ott mcg-nem találtak. A’ 

’udófoknak (értelmek fzerént, 
az Hertha név alatt a’ Né
metek a’ főidet tifztelték, és 
ő nalok az H«rtha épen a? 
vólt, a’ mi az Egyiptomiak
nál Ifisy a’ Görögöknél Rhea, 
és Diana Ephefia, a’ Phry- 
giufoknál Cybele , a’ Ro
maiak nál, Veßa , Prifca, Ma
ter Deum. Az innepét éjjel 
fzentelték. Tacit, de Mór. 
Ger, Mugufl. Pofs. Cluver. 
Ponton. Hrffman.

* Hesperu s . Cephalusnak 
Aurorától való fija, ki oily 
fzép vólt mint Venus, és 
tsillaggá lett, kinek neve estve 
Hefperus, reggel pedig Lu
cifer. Diodorus Siculus azt 
mondja; ez a’ mese onnét 
R 3 vet.

*6 í
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vette eredetét, hagy Hefperus 
az Atlas hegyére fel ment a’ 
tsillagokal visgálni, de fenki 
fém tudja hova lett onnan.
H y trin u s. I, a.

Hasus. Eggy Isten a’ régi 
Galíufoknál, kit a’ hadako
zás’ Istenének tartottak, ’s 
kinek emberrel áldoztak, 
tudniillik azzal, a’ kit a* 
jhartzonleg elöf'zör el-fogtak. 
Lucan. 1. i. Cos far,

HESYCHiASTan vagy Qvi- 
ETiSTáK. Napkeleti Bará
tok , kik a’ Meí'salinul’okat 
követték, kik azt tartották, 
hogy az embernek pern kell 
dolgozni , hanem tsak imád
kozni. Ezek Condantinopo- 
lis’ vidékén kezdtek esmere- 
t elekké lenni 1340 ben : és 
hogy az imádkozás közben 
üzemeiket halókra vetették; 
azért Ö/nphaÍospychiknek ne
veztethettek. Gregorius Pa- 
lamas Thefs sUmikai Érfek, 
hozzájok adta magát , ’s vé
lek eggyíitt azt hitte, hogy 
az Isten világofság, és hogy 
az Apoftolok a’ Tábor he-
f̂ yén való világofságban ötét 
átiák. Conftantinopolifi Ab

bas és Barát Rarlam , Pala- 
tnss és az Hefychiták ellen 
ki kelt, kiket 134* ben a’ 
Condantinopolid Concilium 
kárhoztatott. Spond. an. 1347.

HéT. Nagy Hét. L. Heb
domas Magna.

H e x a p l a . L. T e t r a p l a . 
HiERaClTáK. Eretnekek a’ 

III. Században, eggy Egyip
tomi Hierax nevű Mágusnak 
tanítványt; a’ ki £S6~ban*azt 
tanította , hogy Melchifedek 

Sz. Telek vélt: tagadta a’

feltámadást; az házafságot 
meg vetetteiazt mondta, hogy 
tsak a’ fel-nevelkedttek idve- 
zülnek, a’ kisdedek pedig 
el-káthoznak : az ö tanít
ványt azt mondták , hogy az 
íge, vagy az Isten’ Fija, úgy 
vólt az Atyában , mint a’ kis 
edény a* nagy edényben; 
mellyért Őket Metangirnoni 

ß d knak nevezték, a’ Metán- 
gimonos Görög fzótól, melly 
olly dolgot tei’zen, a’ melly 
valamelly edényben vagyon, 
(a) Rudnus említ eggy kü
lönös példát eggy Hieracitá- 
ró l, kit Sz. Macarius Egyip
tomban eggy tsuda áltál 
I'zégyenített-meg.AzHieracita 
eggy kor ehez a’ Szenthez 
ment a* pufztába, ’s előtte 
bátorkodott a’ maga tévely- 
géfelt erősíteni 5 Macarius 
vette éfzre a’ maga tanít
ványainak fzívekben &' két- 
íéget, mellyet az Hieracita 
tsinált, azért eggy hóltt em
bernek temető-heílyéhez hív
ta mind Őket, mind az Hxe- 
racitát, ’s azt mondta ama
zoknak halláíokra neki, hogy 
kettőjök közzül annak legyen 
igaz tudománya, a’ kinek az 
Isten hatalmat ád a’ halott
nak mez - elevanítéfére. Az 
Hieracitának tettfzett a’ fel
tétel; midőn azért a’ sírhoz 
értek, mondta neki Maca
rius; elevenítse-meg az hóltt 
embert: az pedig azt mondta 
neki, hogy ő próbálja-meg 
elöfzör, minthogy Ő vólt 
a’ dolognak kezdője. Akkor 
Macarius a’ főidre borúit, 
könyörgött, azután eggy nem 
régen meg halU Remetét ne-
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véo kiállott, a’ ki a’ sírból 
fel *!t , meliyet fel bontván, 
az hóltt embert elevenen vet- 
ték-ki. Ezt látván azHi*ra- 
cita meg rettent, ’s a’ pufztá- 
ból el-Szaladt. (b)

(a) Epiph. Haer. $ a. Baron. 
a. 287. (b) Hifi. Ec. 1. $.

I  Hieroglyphics. Ez a’ 
fzó jelenti azokat a’ jegye
ket , figurákat, ábrázoláso
kat és képeket, a’ miilyenek 
váltak az állatoknak, ember’ 
testének , ’s minden-féle Szer
számoknak formájik,mellyek- 
kel a’ régi Egyimtomiak 
ez ő Religiójoknak, Phiio- 
fophiájoknak , Theofophiá- 
joknak titkait adták-elö. Ez 
illyen Hieroglyphicdk&t Szok
ták Ók a’ Múmiákra, Pyra- 
mifokra , Obelifcufokra , és 
minden nevezetes ’s közön- 
féges épületekre mettfzeni. 
Ezeknek értelmeket a’ Pa
pok annyira rejtegették, hogy 
azt nem tsak a’ köznépnek, 
hanem még az Orízág’ Feje
delmeinek Sem jelentették-ki. 
A'' Görögöknek fok Böltseik, 
mint Solon , Pythagoras, 
Orpheus, Plato, igyekezték 
ezeket a’ titkokat ki-tanólni. 
Herodotus írja maga felöl, 
hogy ő akarta az Egyipto
mi Papoktól az Hieroglyphi- 
cdkat megtanulni, de azok 
azt nem akarták ki jelenteni. 
Azt írják a’ Tudólök, hogy 
azoknak nagy hafonlatofsa- 
gok vólt a’ mai Chinai cha- 
racterekkel, és hogy azokat 
Hermes találta. Marsham 
úgy vélekedik , hogy az 
Egyiptomiaknak az oktalan 
állatoknak, tiízteletekre, az

R

Hieroglyphicdk adtak alksl- 
matoíságot. A’ régi írók ke- 
véSsé világosították ezeket a* 
Charactereket. Említik mind- 
azáfcal, hogv az Istent eggy 
Sólyom madár fejű kígyó* 
képében adták-elö; a’fóíyom 
Osirist jelentette : a’ Croco
dilus alatt Typhoot, a’ kutya 
alatt Mercuriust: a’ matska 
alatt, az hóldát, vagy Diánát; 
a’ tsere- bogár alatt, az erős 
vitézt; a* kis gyermek alatt, 
a’ fel-kelő napot értették. 
Diód. Sic. I. 3. Marsh. Can. 
Chron. Eus. Praep. Kv. 1. 3.
C. 1 0 . Pierii. Hierogl. Caufsin, 
de Scientia myfter. & Symb. 
Aegyp. &c.

Hierogrammatx. így ne
vezték a’ régi Egyiptomiak 
azokat a’ Papokat, kik a* 
Tudományokra ’s a’ Religió- 
ra viíeltek gondot. Ezeket 
úgy nézték, mint Prophetá- 
kat, ’s azt mondják, hogy 
eggy közzölök eggy Egyipto
mi Királynak megjövendöl
te, hogy eggy Vitéz Izraeli
ta Egyiptomot el-fogja nyom
ni, a’ ki Mófes volt. Ezek 
igen tudófok voltak az Amu- 
letumoknak, varázsló tzédu- 
láknak kéSzítéSe-ben; a’ mel
lett a’ tsillagokból, madarak
ból ’sa ’t. jövendöltek. Melly 
által olly nagy betsűletre 
mentek ok, hogy minden ta- 
nátskozáfokban , főt a’ Ki
rályok’ udvarokban is jelen 
vóítak: tökélletes Szabadság
ban éltek. leg első rendűek 
voltak, ’s mint a’ Királyok, 
Sceptrumot, vifeltek. De mi- 
nekut.ánna a’ Romaiak Egyi
ptomot magok hatalmak ai&

363
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hajtották, ezeknek a’ Papok
nak minden bet.sűletek oda 
lett: ruhájok gyólts, tsizmá- 
jok Egyiptomi papiros vólt: 
mindennap’ háromízor, éjfza- 
ka pedig kélfzer feredtek hi
deg vízben: az Isteni tifzte- 
let’ idején keményen verték 
és fanyargatták testeket. H e 
r o d . 1. 3. H p u le j . Met. 1. 8, 
S v id a r .

H ierom nem on . Eggy fzol- 
ga a’ Görög Ekkléfiaban, a’ 
kr a’ Sz Sacramentomnak 
ki - ízolgáltattatáíök’ és más 
Isteni ufzteletre tartozó dol
gokban, a’Püspök megett ál
lóit ; ’s annak az imadíago- 
k a t, énekeket, a’ mint rend
re következtek, mutogatta; 
fegített a’ Patrjarchánair, mi
dőn Papi ruhájába fel-öltö
zött; ki - mutatta az hellyet 
azoknak, kik a’ Patriarcha 
körül ültek. Ezen utolsó te- 
kéntetben hpfonló vólt ö a’ 
Pápa’Ceremoniariuíához. Ez 
közönfégefen Diaconus fzo- 
kott lenni, néha pap is; de 
Jia Pap vó lt, nem tartozott 
a ’ Patriarchát fel-öltöztetni.

f  HiERoNYMlTáK. Sz. Hie
ronymus’ Remetéji Olafz és 
Spanyol Orízágban Ezeket 
eggy Thomás nevű fundalta, 
XL Gergely P. pedig 1373- 
ban meg-erösíiette, *s azAu- 
gultinus’ reguláji alá vetette. 
Fő hlaftromok vagyon Lu-

{rimában a’ Toledói Dicece- 
isben: övék a’ Sz Juftus’ 

Ííaítroma is, a’ mellvbcn la
kó t V . Károly Tsálzár, éle
tének vége felé. JSem kji- 
lónbben a’ Sz. Isidorus’ Con- 
gw gaaoja, a’ Sevriiai és az
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Efcuriali Sz. Lörintz’klaBro- 
ma. Lupus Dolmedo nevű. 
Generali.*, az Auguftinus’ re- 
gu!ájihellyett,az Hieronymus’ 
tudománya fzerént tsinált 
nekik regulákat, mellyeket
V. Márton P. megerősített: 
noha az Olafz Orlzági&k ma 
is az Augnhinufét követik. 
Hiß. des Ord. Rel. Mirceus. de 
Őrig, relig·. 1. i. c. aa.

f  H ie r o p h a n t a . Eggy 
Pap Athénében, a’ kinek az 
Isteni tilzteletre és az áldo
zatokra vólt gondja. Ennek 
Athénéből valónak kellett 
lenni; meg-nem házaló dha- 
tott, és így hogy magát an
nál inkább meg-tartóztathas- 
fa , cicuta lévvel kente ma
gát , néha pedig be is vett 
belőle: ollyan fzentnek tar
tották,.hogy az Initiatufok- 
nak nem Izabad vólt az ö 
nevét említeni: ruházatja igen 
különös vólt; az Istent kép
zelték benne*, mint a’ ki az 
embereket egéfzen meg tudja 
változtatni: hivatalát hólttig 
vifelte: ez tanította a’ Ceres’ 
myíteriumát: a’ leg-első Hie
rophanta Eumolpus vólt, a’ 
kiről a’ többeket is Eumol- 
pidákn&k. hívták. A’ Hiero- 
phantát másképen Aífjtago- 
gwnakis nivez'ék. L Eumol- 
pidak. Meurs. Bieufin. Fiús. 
annot. pofi. c. sí-

H i l a r i a . Eggy innep Ro
mában,Cybelclsten-Afzlzony’ 
tifzteíségére. Hilariának hív
ták az akkor végbe-menni 
fzokott múlatfágokért. A’ 
Cybele’képét a’ város’ útfzá- 
jin hordozták. Kiki úgy 
CÍtöziieietí, &’ mint akart,
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az innepet meg előző napot
gyáfzban Π rá (cal töltötték. 
Álacrob Sat. I. i c. sí. Here
dián. in Commodo. Lomejer. 
de iuílr. Pitije. Meurs.

Híl l e l .'E ggy híres Zfidó 
tanító, Schamma).’tanítvány a, 
kevés idővel a’ Christus előtt. 
S/iiteUetett Babilonban; 
negyven efztendős korában 
Jeruíálcmbe ment, hol a’ Tör
vén t meg tanulta, nyóltzvan 
efrtei.dos korában pedig a’ 
Syuagogának Fejévé lett: a’ 
mint a’ Zlidók hilzik, fzáz 
húlz efztenddg élt. Némelly 
Tudó ok úgy vélekednek, 
hogy Jofephus a’ Pollio név 
alat Hilielt írja l e , 'a ’ ki a’ 
Z fül óknak ezt tanátsolta, 
hogy magokat adják alá He- 
rodesnek. íiillel a’ maga Ta
nítójának tudományától el
távozott, kiknek tanítványa
ik köztt ollyan viízfza-vonás 
uralkodott,hogy eggykorerö- 
fzakra keivé:, a’ dolog, mind 
a’ két réfzról fokán meg- 
ölettettek. Végre az Hűiéi’ 
tanítványt lettek hatalmafok, 
’s eggy mennyei fzó , Vagy 
a’ Bathcol végezte-el a’ pert. 
Hillei békefséget fzeretö tsen- 
des ember,, Schammaji pedig 
igen hirtelen terméfzetil volt: 
azért is a’ Zfidók ezt gyaláz
zák, amazt dítsérik. Hűid
nek ezernél több tanítványai 
voltak a’ Törvényben. Ezek 
köztt nyóUzvan-nak véltak 
különös privilégiumaik. Mert 
a’ mint a’ Zíidók mondják, 
harn-iatzon az Úrnak ditsö- 
fége úgy nyúgodott-meg, mint 
Mólóién , harmintzan meg
állíthatták a’ napot, mint

Jofue: a* több húfz ugyan 
kevefebh privilégiummal bírt, 
mint az említett hatvan, de 
többel mint máfok. Hilielt
tartják a’ Mifchna’ Írójának. 
Hieron. in Efa. ü.'-Zachut. in 
Juchafin. Jos. Ant. 1. 14. c. 17. 
& 15. c. i. F.piph. L i. haer. 
30. Bartoloo. Bibi. Rab. T. 1. 
& 3. latrod, ad hifi. phil. Ebr. 
&c. 1

*  H innom . Eggy völgy Je- 
rufalem mellett, napnyúgot 
felé, a’ Siloam tavánál, hol 
a’ Zfidók az ö gyermekeiket 
fzokták Molochnak meg-ál
dozni. Nevét vette vagy 
eggy Hinnom nevű ember
től, a’ki azt bírta vólt; vagy 
a’ meg · áldoztattatott gyer
mekeknek lírátoktól. A’völgy- 
nek azt a’ réfzét, hol a’ gyer
mekeket meg-égették, Tophet- 
nek hívták, melly dobot te- 
fzen; mert dobolni ízoktak 
az áldozatkor, hogy a’ gyer
mek fírás ne halljon. Ezt a’ 
völgyet Jofias Király fertéz- 
tette meg; mert a’ mint a* 
Zfidók írják, Ö minden fze- 
metet, tiíztátnlanfágot, tson- 
tokat, dögöt, ide hordatott, 
meilyek fzüntden égtek. In
nen vette a’ Pokol a’ maga 
Gehenna nevezetét. Jós. 1$: 
8. a Kir. *3: 10. Jer. 7: 31. 
Glajs. Gram. S. B. Levi Bar- 

felon. ap. Hotting, de Jure 
Hebr. Lightfoot. Chorogr &c.

»H ip f o c k a t ia . Neptunus’ 
innepe. A’ R om aiak építet
tek JSeptunus Equrßrisnek 
eggy tem plom ot, ’s ahoz ren
deltek eggy innepet is, mellyet 
az Arcadi&iak H ippocratiá- 
j.ak, a ’ Romaiak pedig Con- 
6 Jua-
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Jókaiidnak hívtak. Ezen az 
inriepen a’ lovak és öfzvérek 
femmi dolgot nem tettek, ha
nem fel-ékesítve hordoztat- 
tattak a’ város’ útfzájin.

S. H ip p o l y t i  h o s p it a - 
l a r i i . xjsj-ben XIII. Ger
gely P. alatt épített Bern
hard Alvarez * Mexicóhoz 
közel, az oda való Ériek’ en- 
gedelmével, eggy Ispotályt, 
inellyet a’ Mexipo város’ Pa- 
tronufának Sz. Hippolytus 
M arty mák fzentelt; «'mellé
ben laké Szerzeteleknek kö- 
telefségek vélt a* fzegények- 
re gondot vifelnj. Ezen pél
da fzerént, fok más Ispotá
lyok is épültek, mellyek a* 
Sz. H’ppolytus* neve alatt 
eggy Congregatiót tsináltak, 
Hifi. des Ord. B é l . T. 4. C. 19.

*  H ippo n a . A’ Romaiak
nál eggy Isten-Afzfzony, ki 
a’ lovakra vifelt gondot, az
ért is az Ő képét az istálló
kon lehetett látni. Máské
pen Epondnak, vagy Equond- 
nak is hívják: a’ kotsifok, 
lováfzok, 's minden lóval 
bánok, S reá fzoktak esküd
ni. Plut. in paral. Juv. Sat. g, 
Gyrald. Synt. Deor. Pitifcus.

* H i z R E v i T á K .  Barátok 
a’ Törököknél, kiknek fzer- 
zőjök Herevi vagy Hizr vóit, 
a’ ki II. Orchanes' idejében 
olly ÍUnyarú és fzent életet 
é lt , hogy a’ mint a’ Törö
kök hefzéllik, az Angyalok 
le-jöttek az égből az Ö Iátá- 
fára: a’ maga klaftromának 
mind Öltözetet, mind eledelt 
maga kéfzített: fok templo
mokat és Ispotályokat tün
déit ; terpető-hellye Prufában

vagyon, hol nagy Butsfik 
fzoktak psni. Ezen Szerze
tesek Condantinopolisban 
nagy kíaílromot bírnak. Ri-
caut.

H obal . Eggy Isten a’ régi 
Arabfoknál, kinek képe kö
rül három fzáz hatvan apróbb 
Istenek állottak, kiket, mint 
az efztendőben lévő napok
nak Isteneiket, úgy tifzteltek. 
Ezeket Mahummed törte-öíz- 
ve, minekutánna Mecca vá- 
rofát hatalma alá hajtotta. 
J)' Herhelüt.

HODEGITRIA. Vezető. így 
nevezik a’ Görögök Szűz Má
riát. Ezen név alatt tifztelik 
Ötét nevezetefen Mefsina vá
ra fában. A’ Siciliaiaknak
vagyon Romában eggy tem
plomok ezen név alatt, melly 
Szűz Máriának vagyon fzen- 
telve. Így nevezifc a’ Görö
gök Sziiz Máriának eggy ké
pét, meiiyet Sz. Lukats fes
tett; azért, mert mikor Mi
chael Palatologos az Olafzo- 
kat el-kergette, ’s Conftantii- 
nopolisba gyözödelmefen be
ment, ezt a’ képet vitette 
maga előtt a' rroceísión, 
mellyet Ö gyalog követett. 
JSieéph. 1. 1 s.

H old . A’ régi Pogányok 
az Hóidat Isteni tifztelettei 
illették. A’ Napnak Hóid
nak , tsillagoknak, vagy a’ 
mint a’ Sz. írás fzóll, az ég
nek feregeinek tifzteletek, leg
régibb, es minden bálványo
zásnak kútfeje. — Jób menti 
magát a’ bálványozástól, ki
vált pedig, hogy a’ napnak 
és Hóidnak tiízteleíet adott 
vólna, (a)

Az
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Az Aísyriufok Venus Ura
nia, «Tíigyégi Venus neve, a’ 
Sidonbelíek Astaróth, vágj 
Aftaríe , a’ Romaiak Diana 
és Hecate neve »lau tifztel- 
ték az Hó'dat. i .  A ßarte  
Diana. Hecate, es Venus.

Némelly Napkeleti népek, 
és a’ Pa:aeílinaiak, úgj tiír· 
telek az Hóidat, mintáz ég
nek Királynéját. A’ Zsidók 
is bele elegyedtek ezen bál
ványozásba , meilyet nekik 
Jeremiás ízemekre hány, ’s 
ezen brízédekct adja (iájuk
ba : „Áldozatokat tefziiakaz 
égnek Királynéjának, és itali 
áldozatokkal áldozunk.” (b)

Mezopotámiában Hiran- 
Eak lakosi úgy tifztclték az 
Hóidat , mint Istent, nem 
pedig mint Isten - Aí'zfzonyt, 
’s Stet Lunu/nak hívták. Mert 
a’ mint Spartianus írja , azt 
hitték, hogy a’ kik az Hóidat 
Isten-Aízízonycak tartják és 
nem Istennek , azok egéfz 
életekben a’ magok feleié· 
eiknek rabjaik lefznek; a’ 
ik pedig azt férjfi Istennek 

tartják, feleíégeiken, ’s azok
nak minden tsalárdíágaikon 
uralkodnak. Ugyan Spartia
nus említi, hogy a’ Nyíeeuiok- 
nak , Ma&nefiufofcnak, és fok 
más Görög népeknek pén
zeikből meg tettlzik, hogy Ük 
az Hóidat férjfi képében tifz- 
telték, ’s férjfi ruhában ad
ták elö , kinek fejében eggy 
Armeaiai füveg vélt.

A’ Poéták azt írják, hogy 
az Hóid azHypejfiojn és Theja, 
vagy a’ mint máink akarják, 
a’ Nap’ leánya, a’ Levegő-ég, 
íitkiége, Is az harmat’ anyja

volt : továbbá, hogy vőlt 
olly idő, mellyben az Hóid 
meg nem vóít , hanem az 
Arcadiufoknak volt eggy 
Profelenus nevű Királyok,a’ 
ki az Hóid hellyett vólt, 
maga pedig az Hóid kevés- 
fel jeleut - meg Herculesnek 
az Oriáíokkal való hartza 
előtt.

£zen Isten - Afzfzonynak 
eggy fekete ökröt áldoztak, 
melíy azt jelentette, hogy 
az Hóid a’ maga változás 
fzerént fekete i s , fzarvas is. 
Eggy fzekérben ülve festet
ték, meilyet két ló húzott; 
ellenben pedig a’ Napot, 
melly gyorfabban megyen, 
négy ló vonta.

A’ varázslásban, a’ Ma
giában , bofzorkanyfágban, 
nagy erőt tulajdonítottak a’ 
Pogányok az Hóidnak. Ne
vezeteién a’ Thefsaliai hí
res Hofzorkányok azzal ditse- 
kedtek, hogy ők az Hóidat is 
le tudják az égről vonni, (c) 
Virgilius úgy írja-le Nifust, 
mint a’ ki nézi a’ maga ba
rátját Euryalust, mint vetet- 
tetik körűi az elienfégtŐl, 
mellyre a’ maga dárdáját 
akarja hajítani; de elöízör 
az Hóidra veti Izéméit, ’s 
kéri azt, hogy az Ő dárdáját 
vigye'«gjrenefen. (d)

Az Holdnak fok templo
mai vóltak Romában. Eggy 
vélt a’ városnak negyedik 
Réizében, más az Aventi- 
numi , más a’ Palatinus he
gyen. Ez az utóllŐ arról 
vólt nevezetes, hogy a’ mint 
Varro írja, ezt minden éjjel 
eggy különös vílágoígág

ÜÓ7
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fényeíítette, mellyért is Lu
nas NoStilucce templomának 
hívták.

Az Egyiptomiak akkor ál
doztak az Hóidnak , mikor 
az meg-telt, még pedigdií'z- 
nót áldoztak neki, mellyet 
tsak neki és B.tcchusnak 
volt fzabad áldozni. Az ál
dozatra meg-ölettetett difz- 
nónak farka végét, lápét, és 
kövérét, a’ böribe takarták, 
azokat egzyiitt a’ fzent tűz
ben meg égették , az húfát 
pedig az új hóidnak napján 
meg ették. A’ fzegények téfz- 
tábol tsinálták - ki a’ difznő’ 
formáját, ’s azt áldozták- 
meg. (e)

Minden új Hold’ napja in- 
nep vólt a’ Zsidóknál, ki
vált a’ Tisri nevű hólnajp- 
ban , a’ midőn a* fzokott ál
dozaton kívül, két tulkot, 
eggy kost, hét bárányt, lifz- 
tet, bort, és olajat áldoz
tak. ( í)  Minthogy pedig a’ 
Zsidók az Aftronomiához ké
véiét tudtak: az új Hóidnak 
fel-tettfzélének idejét így ha- 
tározták-meg. A’ ki azt leg- 
elöfzör éfzre- vette, az a’ 
nagy Tacátsnak azonnal hírt 
adott. Ha az hír -adás igaz 
vólt, az a’ Tanátsbeli ize- 
méily, a’ ki az új Hóidra 
vigyázott , azt mondta; 
„ Meg ízenteltettetett. ” ak
kor az új Hóidnak fel-tett-

I Nissn V. Abib. Martius.
a Ijár V. Sif - Aprilis.
3 Sivsn - - - - Majus.
4 Tsmmuz - - Junius.
5 A b ............. Julius.
6 i á u l ...........Auguftus.

fzéfét kürtnek zengéfével ad
ták hírül,

A’ mai Zsidók [fok hellve, 
ken, noha ma ők is Aíiro- 
nomiai táblákkal élnek, az 
új Hóidnak idején Öfzve-gyül- 
nek, és mihellyt azt meg
látják, azonnal imádkoznak, 
’s imádlágokban az Istent a’ 
Planéták’ Teremtöjöknek és 
az új Hóidnak vifzfza- hozó
jának nevezik. Láb-új hegyen 
járnak, az égre néznek, min
den gonofztoi való meg-íza- 
badúláfokat kérik, Dávidról 
meg-emlékeznek , eggy mást 
kölzöntik , azzal el - ofzla- 
nak. (g)

(a) JÓb. 31: s6. (b) Jer, 
44: 17. (c) Virg. Ec. g. He
rat. Epod. 5. 43. (d) Virg. 
Aen. 9. (e) Herodot. 1. 2. (f) 
4 Mos. 2g: i i .  iá. (g) Leo 
Mut. c. 2.

Hólnap. Minthogy az 
Isteni tiíztelelet az idő íze- 
rént í'zokták el rendelni: illő 
meg-tudni, mint vólt az a’ 
régi Zsidóknál, Romaiaknál, 
Görögöknél, és ma mint va
gyon a’ Kerefztyéneknél el
rendelve. A’ Zsidóknak két
féle holnapjaik voltak ; úgy 
mint Civilis, vagy Polgári, és 
Ekkléíiai : azért az holnapo
kat is ket-képen fzámlálták 
Ök. Az Ekkléíiai hólnapok 
így következtek, ’s eggyez- 
nek a’ Romai holnapokkal.

7  Tisri V. Ethanim. Septem, 
g Marchesvan. v. Búi. Octo. 
9 Cisieu - - - - November. 

10 Tebeth- - - - December, 
ix Schebet - - - Januarius, 
ia Adar - - - - Februarius.

Cm-



Civilis V .  Polgári hólnapok.
i Tisri - - - September, 
a Marches van. October.
3 Cisleu - - November,
4 Tubeth - - December,
s behebet - - Januarius.
6 Adar - - . Februarius.
7 NU’tn - - - M*rtius.
5 I|ár - - - Április.
9 btvan - - - Majus.

ίο Tinimül - - Junius, 
ír Ab - - - : Julius. 
i a  Flui - . . Augußus.

Következik a’ Zsidó Ka
lendarium , meüyben az hol
napok az Ekkléliai efztendő 
íze ént vágynak, és a’ melly- 
ben lehet látni r. a’ Papok
nak Rendeiket, mellyik Rend 
mci'yik holnapban fzolgáit 
a’ templomban: a.a’Törvény- 
nek és a’ Prophetáknak ré- 
fzeik , miilyen renddel ol
vastattalak a’ Synagogában 
Szombaton, ’s a’ nagyobb 
és kiísebb innepeken.
i. Hóinap, JSifán. v. Abib.
I
a
3
4
5
6 A. Maaziah 24<lik Papi
7 Rend. Lectio vagy Olvafás
!5 3 M ó s . 6 . 1 —  9 . I .
9 Jer. 7. ai — 8· 4· 

to
11
12
13 A. a’ Pafchához való ké-

f z ú le t
14 - - a’ Falcba.
15 Minden Papi Rendek egy-
16 gyúit.
17 Olvafás

H óln.

3 Mós. 9 1  —· 12. i.
2 Sám. 6. r ,— 7· 17.

A. Jehojarib. az clfi Rend.
Olvafás

3 Mós. 12. i — 14. i.
2 Kir. 4. 42 — s 20.

HÓLN. 26  yt

A. Jedajah, a 2. Rend.
Oivafás

3 MÓS. 14. i -  t i  4·
2 Kir. 7 — 3 végig.

2. Ijár vagy Sif.

A. Harim. - - 3. Rend
Olvafás

3 Mós. 16. i — 19. i. 
Ezech. aa. 17 végig.

A. Seorim. 4 Rend,
Olvafás

3 Mós. 19, i — 21. i. 
Amos. 9. 7. a’ könyvnek

végéig.
vagy Ezech. 20. a — au

A, Malchijah $. Rend. 
Olvaíás

3 Mós. 21. i — 25· i, 
Ezech. 44. xs. végig.

A. Mijamim. 6. Rend. 
Olvafás

3 MÓS. 2S. i — 26. 3, 
Jer. 32. 6 — 28.

3 , S í 

ik
19
20
21
2*
23
2 4
as
26
57
a8
29
30

X
a
3
4
S
6
7
8
9

iö
IX
xa
13
14

IS
16
17
18
19
20
21
a 2
S3
24
as
a6
2  7
28
2»
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3. Sivan, 
i 
*
% A» Fünköstkor minden 

Rendek eggyütt
4 Olvafás .
5 3 Mos. a. 6. 3 a’ könyv-
6 nek végéig.
7 Jer. iő. 19 — 17. is.
8 .
9

10. A. Hakkor. 7. Rend.
i i  Olvafás
ία 4 Mós. i. i — 4. 21.
13 Hos. i. 10 — a. ni,
14
15 
*6
17 A. Abia. 8 Rend. ebből

volt Zachariás, Luk. í.
18 Olvafás.
19 3 Mós, 4. 21 *— 8. i. . 
ao Bír. 13. a — úégig. 
a i
as
«3 _
«4 A. Jeshua 9. Rend. 
a S Olvafás
Í 6 4 Mós. 8.1 — 13. I,
*7 Zách. 2. 10. 4. S·
aSf
29
30

4: Tamfnui:
1 A. Schecania. 10. Rend.
* Olvafás
3 4 Mós. 13. i — 16. í.
4 Jos. a - - egéfzen.
s
6
7
í A. Eliashib·' 11. Rend.
9 Olvafás

10 4 Mós. 16. i — 19. i.·
11 i Sám. i i .  14 ■— ia. 23. 
t*

n
14
i$ A. Jakkim. iá. Rend.
16 Olvafás
17 4 Mós. 19. i — aa. a.
18 Bír. i i . i. 34.
19
ao
sí
sa A. Hüppah. 13. Rend*
23 Olvafás
24 4 Mós. 22. a — 2j. io.-
aS Mich. j. 7. 6. 9;
αδ
*7
a8
29 A. Jeshebeah. 14 Rend.

Olvaías
4 Mós. 25. 10 — 30. 2.’ 
i  Kir. 18. 46. a 19. Rr.

végéig.
5. Ab.

*■
2
$
4
5
7 A. Bilgah. íj. Rehd;
8 Olvaiáa
9 4 Mós. 30. a - - 33. ϊ ,

10 Az ötödik holnapi Böjt.
11 Zách. s. s-
la Jer. 1. 1. 2. 4.
13
14 A. Immer. 16. Rend.
i j Olvafás
16 4 Mós. 33. i. a’könyvnek

végéig.
Jer. a. 4. - 39.

17 
is 
19 
ao
ai A. Hezir. 17. Rend.
a a Olvafás

*3'



Hüln, Hóln. ■*7í
23 S· Mős. i. i. - - 3. 53.
24 Es. i. i. i t .
*S
*6
*7
*8 A Happifets ig.Rend. 

Olvafás
*9 5, Μόβ. 3. as. * 7. ia.
30 Es. 40. i. 27.

6« Elul.
1
*
3
4
s A. Pethahiafa. 19. Rendi,
6 Olvafás7
s S.MÓS, 7 . xa. - - XI.a6 , 
9 Es. 49.14. s í -4.

IQ
11
12 A. Jehezkel. ao, Rend.'.
13 Olvafás
14 j. Mős. i i . 36. 16. i8.
1$ Es, 54. i i . js . 4.
16
17
18
19 A. Jachin. ar. Rend.
20 Olvafás
ai 5. Mós. 16. 18. - ai. 10. 
sä Es. sí- is. - $a. 13.
S3
24
2526 A. Gamut, aa. Rend.
27 Olvafás

5. Mós. ai. 10. - »6. i. 
29 Es. 54. i. i i .

7. Tijti iwgy Et honim.
i A. Delajah. a3·. Rend. 
a Kürtölésnek innepe.
3 Olvafás
4 S- Mós. 26. i. - 29. íp.

5
6
7
8 A. Maaziah. 34 . Rendi

Olvafás
9 s-Mós. 29.10. - 31. ií

Es. 61 . 10 . 6 3 . 10.
10 A. Tifztúlásaak innepe

3 Mós. 16. 2 9 .
11
12
13
14
is Leveles Sátoroknak in* 

nepek
16 Minden Papi Rend eggy ütt.
17 Olvafás
18 i Mós. 1. 1. - 6 . 9 .
19 Es. 4 a. s. 4 3 - ii·
20 
at
aa A. Jehojarih. 1. Rend. 
a 3 Olvafás
24 i Mós. 6. 9. * 12. i,
«$ Es. S4" i· SS- J·'
26
27
28
29 A. Jedajah. a. Rend.
30 Olvalás

i Mós. ia. i. - is. i. 
JIs. 4 0 . 2 7 . - 4 1 . 17·’,

8. Marches*an. vujg Buh
i
a
3
4
5
6 A, Har im. 3. Rend.
7 O lv a lá s
8 1 Mós, is. i. aj - 1,.·
9  a Kar. 4 . 1. 38 .

IQ
II
ia
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*3
14
15
16
17
18 
19 
ao 
s í  
as  
03 
»4 
«S 
s6 
«7 
08
*9

ft
a
3
4
5
6 
7 
S  
9

Ί0
11
12
13
14
15 
36
17
18 
19 
ao 
s í  
«s 
S3 
44

37»

A. Seorím. 4. Rend.
Oívafás

i Mós. 23. i. as- 19. 
i Kir. i. - - i. 32.

A. Malchijah. s· Rend.
O lvass

I Más. as· 19. ■ 28. 10. 
Mai. i. i. - a. 8 -

A. Mijairnin. 6 . Rend.
Olvafás

X Mos. 28. 10. - 32. 3. 
Hős. ix. 7. - 14. a.
g. Cisleu.

A. Hakkoz. 7. Rend. 
Olvafás

X Mős. 32. 3· 37- I- 
Abdiásnak egéfz könyve, 

vagy
Hős- is. 12. végig*
A* Abia. 8- Rend.

Olvafás
1 Mós. 37. i. - - 4t. í. 

Amos. 2. 6. - - 3. 9.

A. Jeshuah. 9. Rend. 
Olvafás

i Mós. 41. i. 44. 18. 
i Kir. 3. iS- végig.

A. templom fzentelésnek 
nyőltz napig tartó innepe.

as i Mse. 4. 59. Jan. 10. 22.
26 A. ShecaM-h. 10. Ret d.
27 O vafás
28 X Mós- 44. 18. - 47. *7.
29 Ez. 37. is· - végig,

xo. Ttíbeth.
t
2
3 A. Eliasbib. 11. Rend.
4 O lv a fá s
$ iMős. 47. 27. a’ körminek 

végéig.
6 i Kir. a.- i. 13.
17
8
9

10 A. Jakim. ia. Rend.
X i Olvafás
ia 2 Mős. i. i. - - 6. 2.
13 És. 27. 6. 28. 14· vagy
14 Jer. i .  i .  2. 4.
í j
16
17 A. Hnppah, 13. Rend.
18 a Mós. 6. 2. - 10. I.
19 Ezech. 28- 25· ív’ 30.Refzig.
20
21
22
23
S4 A. Jeshebedh. 14. Rend.

Olvafás
a Mós. 10. i. - 13· 17. 

Jer. 26. 13. végig.
i i . Schebet.

t
a A. Bilgah. 15. Rend.
3 Olvafás4
* a Mős. 13. 17. - is. - i- 6
* Bír. 4. 4. - 6. - i.

9 A.
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9 A, Immer. 16. Rend.
10 Olvafás.
11 a Mós. is. i. * ar.
l a  E s .  6.
H
14
15
16 A. Hezir. 17. Rend.
17 Olvafás
18 a Mós. ai. 1. -
19 Jer. 34. 8. - végig, 
ao
21
22
23 A. Happifets. is. Rend.
*4 Olvafás
2$ 2 MÓS. 2$. I. - 27. 20.
26 i Kir. $. 12. - 6. 14.
*7 
28
29
30 A. Pethahiá. 19. Rend.

Olvafás
a Mós. 27. 20. - 30. i i . 

Ezech. 43. 10. végig.
la. Adar.

1
2 
5
4
5

6
7 A. Jehezkel. 20. Rend.

I .  s Olvafás
9 2 Mós. 30. t i .  - 3S. í.

ío í Kir. is. i. 39.
II 
14
13
14 A. Jachin. 21. Rend. 

Olvafás
2 Mós. 3$. i. - 38. aí. 
I Kir. 7. 13. 26.

Purim Innep.
16 
t 7 
18
19
20
ai A. Gamuel. aa. Rend.
22 Olvafás
23 2 Mós. 38. 21.a’könyvnek 

végéig.
24 1 Kir. 7. S°· - 8. 21.
2$
26
27
28 A. Delajah. 23 Rend.
*9 Olvafás

2 Mós. i. i. 6. i.
Es. 43. 21. - 44. 24.

A’ Babyloniai fogfág után, 
Babyloniai és Perfiai néven 
hívták a’ Zsidók az hólna- 
pokat. Minden holnapnak 
kezdete, vagy az új Hóid, 
innep volt nálok , mellyet 
Jkürtöléfsel jelentettek - ki.

A’ Görögök az ö holnap, 
jaikat valamelly nevezetes 
dologról vagy innepröl hív
ták. Az Elfő holnap vólt 
Hecatombceum , a’ fok Heca- 
tambéklfA, mellyeket ezen

S

hólnapban áldoztak. Rég! 
neve vólt Chronios, Satur- 
nusnak vagy Chronusnak ezen 
hólnapban esni fzokott Chro
mon nevű innepétől, mell/ 
a’ Romai Júniusnak végével, 
és Júliusnak elejével eggye- 
zett: a’ több holnapok a’ 
bennek esni fzokott innepek- 
röl így neveztettettek.

2. Mctagitnion 3. Boedro· 
mion. 4. JVlaemacterion. j. 
Pyanepjion. 6. Anthefterion.

7. A>-
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7. Pofideon. s. Gamelion. 9. 
Elapkebolion , j o. Munyoki
on. i i .  Thargelion. 12. Seit- 
ropkorion, az azokban esni 
fzokott hafonló nevű inne- 
pektöl.

Romulus, Romának építő
je, az elztendőt tíz hólnapok- 
ra ofztotta. Az elsőt nevez
te Mártimnak, Mars Istenről; 
a’ máfodikat Áprilisnak, Ve- 
nusról, kit a’ Görögök A- 
pbroditdnek hívtak; noha 
máfok az aperiendotél mond
ják; minthogy a’ fák és vi
rágok ekkor fzoktak bim
bózni: az harmadikat nevez
te Majusn&k, a’ AlajorefektíA, 
máíok fzerént pedig .Majától, 
a’ Mercuri:*’ anyjától: a’ 
negyediket Júniusnak, a’ Ju- 
ventus\ó\, minthogy ez az 
holnap minteggy Ifjúi ideje 
az efztendőnek; némellyek 
fzerént pedig Junóról. A’ több 
holnapokat azoknak rendek
től nevezte: Quintilis, ötödik, 
Sextilis, hatodik hólnap/j«’/. 
JSuma, a’ ki az égnek válto-

záfit jobban tudta mint Ro
mulus, a’ tíz hólnaphoz még 
kettőt ragafztott, Januariust, 
mellyet Janusról nevezett; 
Februariust , a’ F< bruót6\ , 
melly tifztúlást jelent: mert 
a’ meg - tifztúlásnak innepét 
ezen holnapban ízentelték a’ 
Romaiak. Minekutánna Julius 
Ctefar a’ Romai Kalendáriu
mot meg jobbította, Quinti
lis, Júliusnak, Sextilis pedig 
Augujiusn&k. neveziettetett. 
A* Romaiak minden holna
pot valamelly Istennek 61- 
talmába ajánlottak.

Következik a* régi Romai 
Pogány Kalendárium, melly- 
ben az innepek, és más Re- 
ligióra tartozó dolgokba’ ma
gok napjaikon fel- vágynak 
jegyezve. Az első Arabiai 
fzám jelenti mindenik hol
napnak napjait rend fzerént, 
a’ máfodik fórban levő Ro
mai fzám pedig, az hólnap- 
nak Kalendas, Nonas, és Ido
lokra való fel - ofztattáíát 
jegyzi.

i Kai. 

a IV

4
S,

7|
i|

III
Prid.
Non.
VIH
VII
VI

Januarius.
melly Junó’ óltalma 

alatt vólt.
Ez a’ nap Janusnak, 

Junónak, Jupiter 
nek, és Aefculapius 
nak vólt fzenielve. 

Szerentsétlen nap. 
Dies ater

Janus’ áldozatja.

9 V
IO IV
II III
12 Prid.
13 Id.
1 4 XIX
15 XVIII

1 6 XVII
17 XVI
18 XV
1 9 XIV
20 XIII
21 XII
22 XI
»3 X

Agonalia.

Carmentalia.
Compitalia.

Dies nefafii. 
Carmenta. Porrima.

Poftvorta.
Concordia.

FeM



*4
25
2Ó
27
2S
2 9
30
31

1
2

3
4
S
6
7
8
9

io
II
12
13
14
IS
16
17
18

19
20
2 Í

22
*3
24
25
26
27

«8

H ó l n . H óln.

Fefti Sementini: a’ 
mag - vetésnek in· 
nepe.

Caftor és Pollux. 1

Equiria, a’ Mars me
zején. Pacalia. 

Penates.

'Februarius. Neptu
nus’ óltalmában.

Juno Sofpita. Jupiter. 
Hercules. Diana. 
Lucaria.

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

Ludi

Faunus és Jupiter,

Lupercalia

Quirinalia
Fornacalia. Feralia 

Diis Manibus

Muta, vagy Laranda 
Dea. Feralia. 

Chari Hia 
T erminalia 
Regifugium

15
16
17
18 
19
ap
21
22
23
24, 
2 S
26
27
28
29
30

31

Equiria, a’ 
zején

Mars me

1
2
3

Kal.
VI
V 
IV
III 

Prid. 
Non.
VIII
VII
VI
V
IV
III 

Prid.

Id.
XVII
XVI
XV

XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII 
VI
V
IV 
III

Prid.

Martius. Minerva’ 61* 
talmiban.

Matronalia. Ancilia« 
Juno Lucina

Vefialia 
Ve -Jupitef

Equiria, a* Tyberiá 
mellet.

Anna Perenna

Liberalia, vagy Bac
chanalia. Agonalia.

Quinquatria. Miner
vának öt napig tar
tó innepe.

Tubiluítrium.

Hilaria, Cybele* ia* 
nepe.

Megaleiia.

Janus. Concordia. Sa
lus. Pax.

Diana, vagy Lüná, 
az Aventinumi he- 
gyen.

Aprilis. Venus’ óltal
mában.

Kai.
IV
III

S

Venus. Fortuna vi
rilis.

Ludi



276 H ó l n . H o l m ,

4
s
6

7
8 
9

ΙΟ
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
«4

»S
26
*7

28
29
30

I

2
3

Prid. LudiMegaleíii,n/óltz 4j IV 
IIINon. napig. S

VIII Fortuna Publica pri 6 Prid.

VII
migenia. 7 Non.

Apol’o. Diána’ fzii- 8 VIII
VI lettetéfe’ napja. 9 VII
V 10 VI
IV Cerealia. Ludi Cir- I I V
III cenfes. 12 IV

Prid. Cybele’ Romába lett 13 III
vitettetéfének inne- Μ Prid.
pe. Ceres’ tifztele- 1S Id.

Id.

tére rendeltettetett 
nyóltz napokig. 

Jupiter Victor. Li 16 XVII
XVIII bertas. 17 XVI
XVII Fordicidia. 18 XV
XVI 19 XIV
XV 20 XIII
XIV Equiria, a’ Circus 21 XII

XIII
Maximusban.

Cereaäa.
22
23 XI

XII
XI Palilia 24

X

X Agonalia 2 S IX
IX Vinalia,Jupiternek és 26 VIII

Venusnak tifztes- 27 VII
VIII fégére. 28 VI
VII Robigalia 29 V
VI 30 IV
V FeriaeLatinae, a’Szent 31 III

IV
.III

Prid.

hegyen.
Floralia, hat napokig

Veft a Palatina. La
rentalia.

Majus. Apolló’ óital-, 
mában.

1

2

Prid.

Kal.

IV

Kal. Bona Dea. Lares
3
4

III
Prid.

Praäßites. Ludi Flo S Non.
rales, három napo 6 VIII
kon, 7 VII

VI Compitalia. 8 VI
V

Lemuria, három éj- 
ízakakon tartott.

Mars.
Lemuria
Mercurius
Jupiter. A’kalmárok’ 

ínnepek. Mercu- 
rius’ízüiettetésenek 
napja.

Agonalia, Janus’ tific- 
teí'ségére.

Ve Jupiter 
Vuicanus. Tubilu- 

ílrium.

Fortuna Publica. 
Regifugium.

jM/w'wj.Mercurius* 61- 
talmában.

Juno Moneta. Tem- 
peftas. Fabaria. 

Mars, Carna. 
Bellona
Hercules in Circo. 
Fides. Jupiter Fidius. 
Vella
Intellectu» in Capi

tolio.
Ve-



H ó ln . HÓ LN. *77
9 V Veftaliana, A’ Jupi 14 Prid. Fortuna Muliebris.

ter Piftor’ óltára. Mecurialia, hat na
(0 17 Matralia Fortunae pig·

Forti® I? Id. Caftor és Pollux.
II III Concordia Matuta 16 VXII
12 Prid. 17 XVI
13 Id. Jupiter Invictus. 18 XV
14 XVIII 19 XIV Ludi Lucarienfes,
IS XVII A’ vefta templomá 20 XIII négy napig.
16 XVI nak ki-tifziittatta- 21 XII
17 XV táíá. 22 XI
18 XIV 23 X Ludi Neptuni.
19 XIII 24 IX
eo XII Minerva az Aventi 2 S VIII Fur in ali a. Ludi Cir-

nus hegyen. 26 VII cenfes, hat napig.
21 XI Summanus. 27 VI
22 X 28 V
23 IX 29 IV
24 VIII Fortuna Fortis. 30 III
25 VII 31 Prid.
26 VI Sextilis, vagy j4ugu-
27 V Jupiter Stator,és Lar. flus. Ceres’ óital-
28 IV maban.
29 III Quirinus,a Quirinalis

hegyen. I Kal. Mars. Spes.
30 Prid. Hercules , es a Mu- 2 IV

Iák. Poplifugia. 3 III
4 Prid.

Quintilis, vagy Julius, S Non. Salus, a Qurinalis
Jupiter’ oltalmában. hegyen.

6 VIII Spes.
I Kal. 7 VII
2 VI 8 VI Sol Indiges, a’ Qui
3 V 9 V rinalis hegyen. *
4 IV 10 IV Ops. és Ceres.
S III Poplifugia. 11 III Hercules j  a Circus
6 Prid. Ludi Apollinares, 12 Prid. Flamimusban.

nyóltz napig. For 13 Id. Diana, az Aricina er
tuna muliebris. dőben. Vertumnus.

7 Non. Nonae Caprotinae, 14 XIX A’ Raboknak inne*
8 VIII pek.
9 VII IS XVIII

10 VI Julius Caefar’ fzillet- 16 XVII
II V tetése’ napja. 17 XVI Portumnalia, Janus'
12 IV tíl’zteiségére.
13 III s 3 Coa-
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1 8 XV Confualia. Raptus a x XI
Sabinarum. 22 X

J9 XIV Vinalia. Auguftus’ ha 23 IX
lála.

3 0 XIII
3 1 XII Vinalia« Magna My- 84 VIII

fteria. Confualia. as VII
aa XI 2 6 VI
S3 X Vulcanalia, a* Fla- 27 V

miniai Circusban. 28 IV
3 4 IX Feriae Lunae. 39 III
3 S VIII Ops , a’ Capitolium- 30 Prid.
s6 VII ban.
3 7 VI Volturnala,
3 8 V Victoria.
3 9 IV
3 0 III Ceres. I Kal.

Prid. 2 VI
3 V

September. Vulcanus' 4 IV
oltalmában. 5 III

6 Prid.
I Kal. Jupiter Majmactes. 7 Non.

Neptunus. 8 VIII
% IV Augufti Victoria 9 VII
3 III Dionjíiaca xo VI
4 Prid. Ludi Romani, nyóltz I I V
5 Non,

napig: 12
13

IV
III

Φ VIII Erebus.
7 VII
S VI 14 Prid.
9 V IS Id.?o IV

III
ia Prid. l6 XVII
13 Id. Jupiter. DedicatioCa 17 XVI

pitolij. Clavis Prae 18 XV
Ϊ4 X V I I I toris. 19 XIV
I S XVII Ludi Circenfes, öt 2 0 XIII
x6 XVI napig. 2 1 XII
?7 XV 2 2 .XI
IS XIV S3 X
Ϊ9 XIII 24 IX
SP XJÍ Romulus’ fziiletteté- 2 $ VIII

lének innepe- 3 6 VII

L u d i  Circenfes. 
Auguftus’ fzülette- 
térének innepe.

Venus. Saturnus. Ma
nia.

Venus. Fortuna Re
dux.

Minerva. Meditrina- 
lia.

O&ober. Mars’ oltal
mában

Ceres
Manes

Ramalia 
Meditrinalia. 
Auguftalia. 
Foriínalia. Jupiter 

Liberator. Har
madnapi játék.

Mercurius’ innepe, 
mellyel a’ Kalmá
rok fzenteltek. 

Ludi populares.

Libe* Pater

Ludi



a?
28
29
30
31

1
2

3
4
S
6
7
8
9

jo
i i
12
13
14
IS
16
17
18
*9

50
21
22

23
24
25
26
27
2 8
29
30
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Ludi Victoriae 
Myfteria Parva.

Ludi Vertumni.

November. Diana’ ól- 
talmában.

Jupiter. Ludi Circen- 
cenfes.

Neptunalia, nyőltz 
napig tartó játék.

Lectifternia.

Ludi Populares in 
Circo,három napig.

Cybele. Ezen a’ na
pon a’ Papok ven
dégeskedtek, a’ Cy- 
befe’ tifztefségére.

Liberalia
Pluto Proferpina.

Brumalia, harmintz 
napig.

December. Veíla’ 61- 
t almában.

I Kai.
2 IV
3 III
4 Prid.
S Non.
6 VIII
7 VII
S VI
9 V

10 IV
II III
12 Prid.
13 Id.
14 XIX
is XVIII
16 XVII
17 XVI
18 XV
19 XIV
20 XIII
21 XII

2a XI

23 X
24 IX
2 s VIII
26 VII
»7 VI

28 V
29 VI
30 III
31 Prid,

Fortuna Muliebris.

Minerva. Neptunus. 
Paunalia.

Juno Jugalis.

Agonalia.

Equiria.

Confualia.

Saturnalia, öt napig.

Opaliana.
Sigillaria.
Angeronalia. Diva

lia. Hercules. Ve
nus.

Compitalia. Lares. 
Ludi.

Jupiter. Larentinalia.
Juvenalia.

Phoebusnak három 
napi innepe.

gi Romáik a’ XII. Montfaucon úgy, a* mini 
tat ember formában Lambecius a’ Bétsi Tsáfzári 
•le. Elő-adja azokat Bibliothecából k i-ad ta , a’ 

S 4 mellyek
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mellyek röviden így követ
keznek. i. Januarius ollyan 
ruhában, a’ miilyenben a* 
Confulok jártak Romában, 
Conftantinus Tsáfzár alatt. 
A ’ Janus’ és a’Lares’ óltarára 
tömjént vét: az óltár mellett 
áll eggy kakas, melly azt je
lenti , hogy az áldozatnak 
Januariusnak első napján reg
gel kellett végbe - menni, a. 
Februarius, aízfzony képet 
vifel, fején különös fő ékes- 
fég vagyon: ruháját fel öved- 
zette, kezében eggy kátsát 
ta r t : mellette látlzik eggy 
levegő - égben függő korín, 
mellyböl víz omlik: lábánál 
«ggy felől áll eggy gém, 
melly madár a’ vizes és mo- 
tsáros hellyeket fzereti, más 
felől vagyon eggy hal; mind 
a ’ két állat’ képe ennek a? 
holnapnak fzokott nedvefsé- 
gét jelenti. 3 Martius eggy 
farkas bőr ruhájú ember’ ké
pében vagyon: a’ farkas 
Marsnak volt fzentelve, mint
hogy az Ö két íijait ftomu- 
lusi és Remu-it farkas fzop- 
tatta : mellette vágynak, eggy 
keíske, eggyfetske, és eggy 
veder tej, mellyek mind a’ 
tavaízt példázzák. 4. víprilis 
tántzol, kezében Cymbal- 
mot ta rt: eggy ik lába áll 
eggy hat öfzve kötött fípon, 
melly a’ Pan’ SyrinxJh tz , 
vagy fípjához hafonló : tán
tzol a’ Venus’ képe előtt, 
melly előtt eggy égő viafz 
gyertya áll, melly tömjént 
eget. Mind ezek azt példáz
zák, hogy ez az hólnap a* ví- 
gaíságnak és  örömnek inne- 
pe. 5. Május eggy virágok

kal meg-rakott kofarat tart 
kezében, megette vagyon 
eggy páva, mellynek tarka 
farka ennek az hólnapnak vi
rágait jelenti. 6. Junius égé- 
fzen mezí.elen; eggy árnyék 
órát mutat, melly azt tefzi, 
hogy a’ nap ezen holnapban 
fzokta űtát változtatni; ke
zében égő gyertyát fog, melly 
a’ napnak ezen hólnap ban 
lenni fzokott nagy hévíégét 
jelenti: megette vagyon eggy 
kafza, a’ közelgetö aratás’ je
léül. 7. Julius is mezítelen: 
fején kaláfz kofzorú vagyon, 
kezében eggy fzederrel tellyes 
kofarat ta rt: eggy rakás pénz 
is látfzik: mert az adólágot 
ezen hólnapban fzokták leg
inkább ki űzetni. 8· Mugu- 

fiús is mezítelen, ízéinek e- 
rel’ztett hajjal, eggy pohár
ból ifzik: előtte eggy páva 
toll legyező, mellette pedig 
a’ földön három nagy din
nyék vágynak. 9. September 
is mezítelen: vállán eggy 
könnyű ruha vagyon, mellyel 
a’ ízel lebegtet: lábánál két 
nagy hordókvagynak,mellyek 
a’ bor fzüretet jelentik, to. 
October is iilyen formában 
vagyon: jobb kezében eggy 
pyulat tart, lábánál pedjg 
eggy gyümöltstsel tele edény 
vagyon. 11. November Öltöz
ve áll; kezében eggy Sifirum 
látfzik, vagy eggy olly eíz- 
köz, melly Ily el éltek az Ilis’ 
innepében, mellyet ezen hól
napnak első napján fzentel- 
tek : gyóíts Öltözetben va
gyon, mint az llis’ Papjai, 
eggy ó l t á r r a  könyököl, 
a’ mellyen eggy ketske fő lát- 

ízik,
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fzik, mellj állatot Ifxsnek 
firoktak vált áldozni, ia. De
cember egéfzen fel - vágjon 
öltözve, kezében eggj égő 
gyertyát tart: előtte áll eggy 
kerek al’ztal, mellyen kotz- 
kái. vogjnak, mellj az ezen 
holnapban esni ízokott Sa
turnus’ innepét jelentik, a’

Januarius.
Innepek.

I Circumcifio D.J. C. Kis- 
Karátspn.

a fz István’ oclArája.
3 fz. János’ octávája. Sz.

Genovefa.
4 A’ Beíhleaai gjermekek’

octávájcik, vagy Ιππο 
ccí.t. Martyrum. Da- 
phoroía és Demetria 
Martjrok,

5 TeltsphorusPápa és Mar
tyr.

6 Epiphania D, J. C. vagy
VízKereizt.

7 fz. Juliacus Martyr.
8 Kii-Karátson'octavája.
9 fz. Julianus és Celfus mar

tjrok.
ίο fz. Agatho Pápa. 
íi fz. Hyginus Papa és Mar

tyr.
ic fz Benedictus,
13 ft Epiphaniának octávája.
14 fz. Hilarius, Pictaviumi

Pii-pök.
15 fz. Maurus Abbas.
ιό fz Marcellus Pápa és

M.trtyr. fz. Bernhard, 
tár faival.

47 fz, Antonius Abbas , fz. 
Manila, Camadoiita fz. 
Janos.

mikor a' fzolgák az Urakkal 
eggyütt játfzottak,

A’ Romai és Görög Ke- 
refztyén Kalendarium tele 
vagyon Innepekkel. A’ Ro
mai e’ következő, mellyet 
eggj Romai Catholicus Tu
dós ad.

ig Sz. Marius, és felefége Sz. 
Martha. fz.CanutusMar- 
tjr , Dániái Király, 

so fz. Fabianus, és íz. Seba- 
ftianus.

a i fz. Agnes Szi'iz és Martyr.
22 fz Yincentius, ésAnaítalius.
23 Emerantiana Szűz és Mart. 
84 fz. Timotheus Püspök és

Martyr.
2 5 Pál Fordúláfa,
3,6 fz. Polycarpus Püspök és 

Martyr,
27 Chryíóítomus fz, János 

Püspök.
a8 fz. Ágnesnek máfodik in- 

nepe.
29 fz. Papia , és fz. Maurus,

Salesius fz. Ferentz 
Scala Coeli.

30 Martina Szűz és Martyr
III. Felix Pápa.

31 fz. Cyrus, és fz, János
Martyr, fz, Zoticus, és 
Cyriacus, fz. Louife 
Albertoni, fz. Nolaícai 
Péter, a’ Mifericordia- 
nufoknak fzerzöjök.

Februarius.
i Sz. Ignatius Püspök és 

Martyr, fz. Ephraim 
Diaconus,

a Gyertya-fzentelö Boldog 
Alzizony. Purificatio M’
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3 Sz. Blafius Püspök ÉsMart.
4 fz. Eutjchus Martyr.
5 íz. Agatha Szűz és Mar

tyr. A’ Japani három 
Martyrok,

6 íz. Dorothea Szűz és Mar-
tyr.

7 Γχ. Romualdus Abbas.
8 fz. Pelagius Pápa, Matai

fz. János.
9 Iz. Apollonia Szűz és Mar-

tyr. Marroni fz. János, 
lo fz. Scholaftica, SoteraSzüz 

Martyr, fz. Vilhelm A- 
quitaniai Hertzeg. 

f i fz. Severinus Abbas, 
ia fz, Eulalia Szűz és Martyr. 
13 II. fz. Gergely Pápa. A’ 

Szűz Mária’ képének 
meg-jelenéfe.

j4 fz, Valentinus Martyr, 
i s fz. Fauttina és lovita Mar

tyrok,
16 Juliana fzűz és Martyr.
17 fz. Gabinus Pap és Mart.
18 fz. Leo Püspök.
19 fz. Pater Püspök.
20 íz. Eucherius Püspök.
21 fz. Polycarpus martyr, fz,

Lázár, Corronai fzent 
Margareta.

ű s  fz , Péter’ Cathedrája An- 
tiochiában,

S3 IV. Félix és IV. Gergely P. 
24 fz. Mátyás Apóitól.
SS fz. Victorinus és Victor

1 Martyrok.
a6 Sándor Martyr.
27 Andronicus és Athanaíia. 
SS fz. Romanus Abbas.

Martius.
ι Sz.Svibertus,és fz.Ambínus 

Püspök és Confeílojr.
2 fz. Soumu'.us, és fz.tíaíilicus
3 fz. After us Martyr.

4 Sz. Lucius Pap és Martyr.
fz. Caíimir.

5 fz. Phocas Martyr,
6 fz. Fridelinus Abbas, fzent

Cyrillus.
7 fz. Thomas Aquinas.
S fz, Joannes de Dieu, a’ 

Szeretet Rendének fun
datore , fz. Julius Tole- 
dói Püspök.

9 fz. Francifca.
10 a’ negyven Martyrok. 
r í  fz. Firminus Abbas.
12 Nagy Gergely Pápa.
13 fz. Antcninus Püspök és

Confeífor.
14 fz. Matilda Királyné, 
í j  fz. Longinus,
16 fz. Felix Martyr.
17 Arimathiai fz. Jófef, fz..

Patrícius.
18 fz.Cyrillus Püspök és Con-

feílor. Szűz Máriának 
S&vonánál találtt képe.

19 fz. JóíeFSzöz Mária’ Férje,
20 fz. Joacuim, Szűz Mária’

Atyja; fz, Ambrofius és 
fz. Sedonio.

31 f?. Benedictus, a’ Bene· 
dictinuíökoak fzerzójök.

22 II. Íz. Gergely Pápa.
23 fz, Bruno Abbas.
24 fz. Péter Pap és Martyr.
2 5 Annunciatioß.V. M. Gyü-

mólts-óltó B. Aízfzony.
26 fz- Caítulus Martyr.
27 fz. Robert Püspök és Conf, 
as III. Sixtus Pápa.
29 Íz. Euftathius Abbas,
30 fz. Quipinus Martyr.
31 fz. Balbina ízű zés Martyr,

Mprilis.
I Sz. Venantius Püspök és 

Martyr.
$ fz.



e fz. Mária.
3 Francifcus de Paula, a’

Minimufoknak fzerzőjök
4 fi, Agapeta és fz. Chionia

Szüzek és Martyrok.
5 fz. Vinceniius Ferrerius.
6 fz. Six us Püspök és Mart,
7 fz. Albirius,
8 fz. Monica.
9 fz. Pe er’ temploma, fzent

Marcellinus, 
io fz. Leo.
ϊ i Ara toeli nevű templom' 

innepe.
ia Julius Pápa.
13 fz. Juftinus Pap és Martyr,
14 fz. Tiburtius , Valerius.

M.tximinus Martyr. Íz. 
Aíiuudus.

15 fz. Eafilima Martyr.
16 íz. Valentinus és Marti·

nus, és Joachim.
X7 fz- Anice.us Pápa és 

M myr.
18 fz. Bartolomeus Barát de

Vallombrofa. fz. Eleu
therius.

19 IX. Leo Pápa.
20 fz. Agnes de Monte Pul-

ciano.
sí fz, Anfelmus Püspök és 

Confeflor,
22 fz. Soterus és Cajus Pá

pák és Martyrok,
23 fz. György Martyr.
24 fz. Melúus Püspök és

Conféífor.
55 fz. Mark Evangelilta.
26. fz, Cletus és Marcellus 

Pápák és Mar.yrok.
S7 fz. An&flalius Pápa.
28 fz. Vitalis Martyr.
29 fz. Péter Mirtyr,
30 íz. Sienai Catharina: fz.

Sophia Szűz és Mart.

H ó l n .

Majus,

1 Filep és Jakab Apofiolok,
2 fz. Athanafius Püspök és

Martyr, fz, Antoninus 
Florentjai Érfek.

3 fz. Kerefzt fel-találáfa.
Sándor, Ev&ntinus és 
Theodulinus Martyrok,

4 fz, Monica özvegy.
5 íz. Auguítinus’ meg-íéréfe:

fz.Augyal, V. Pius Pápa,
6 fz. János de Porta Latina.
7 fz. Stanislaus Püspök és

Martyr, fz, Ilaria Mart.
8 fz. Mihály Arch-Angyal’

meg-jelenéfe.
9 fz. Gregorius Nazianzenus

Püspök.
10 fz. Gordianus és Egima-

chus Matryrok. fz, Ca- 
lepodus.

11 Sz. Majoli Cluni Abbas.
fz» Bonus Mart.

12 fz. Nereus és Achilleus.
fz. Pancratius Martyr.

13 Maria Rotunda templo
ma’ innepe.

14 fz. Bonifacius Martyr, 
i j  íz. Ilidorus , fz, Quirina

Szil; és Martyr. 
x6 fz. Ubaldus Püspök, fz, 

Pelerinus.
17 fz, Bernhardina.
18 fz. Venantius Martyr, fz.

Felix.
19 fz. Pudentiana fzuz, fz.

Ives yagy Ivo. Ccelefti- 
nus. Iz. Péter, fz, Dun- 
fianus Canterbury Érlek.

20 Sienai fz. Bernhardxna.
21 fz, Kerefzt,
22 fz. Romanus Abbas, fz.

Rita de la Cafcia.
23 fz. Angelus de Vallom-

broia,
a 4 fa·
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24 Sz. Dominicus.
25 fz- Urbanus Pápa és

Martyr, fz. Bonifacius, 
fz, Ferentz, Maria Mag
dalena.

s6 fz. Eleutherius Pápa és 
Martyr, fz. Philippus 
Neri.

27 fz. János Pápa és Mart.
28 fz. Germanus Püspök é$

ConfeíTor,
29 fz. Cononi Abbas,
3 0  fz. Felix Pápa, fz. Gabi

nus Martyr, fz. Exu- 
perantius Pápa és Mart. 

51 fz. Petrónilla Szűz.
Junius.

1 Camaldolita fz. Theobal-
dus.

2 fz. Péter és Marcellinus
Martyr ok,

3 Camaldolita fz, Pelerinus,
4 fz. Quirinus Püspök és

Martyr.
5 fz. Bonifacius Püspök és

M artyr.
6 fz. Claudius Befanconi

Ériek, fz. Artemus Mart, 
fz. Norbert Püspök.

7 fz. Robert Ciftercita.
8 Medsrdus Püspök.
9 fz. Primus és Felicianus,

10 Philippus Benizi.
11 fz, Barnabás Apoflol.
12 fz. Báfilius, Cirinus, Sta-

borus, Nszarius, Marty - 
rok; Onogrius III. Leo 
Pápa.

Ϊ3 Pádvai fz. Antal,
14 Bcíilius Magnus.
15 íz. Vitus ésModellusMart.
16 fz. Ouirico és Julitus Mart.

Lutgarda fziíz.
17 Adolpíius Püspök.
IS fz, Marcellus és Marcel- 

linus Mart,

19 Sz. Gervaíius és Protafius
20 íz. Novatus és Francifcus

Solano.
21 fz. Demetria fzilz és Mar

tyr. Lud. Gonzaga.
22 fz. Paulinus Püspök és

ConfeíTor.
23 fz. János Pap és Martyr.
24 Kerefztelö János’ ízület

telére.
25 fz. Eloj Püspök és Confef. 
? 6 fz. jános és Pál ConfeíTor,
27 fz. Láfzló Király.
2 8  II, Leo és I. Pál Pápák.
29 fz. Péter és Pál Apoítolok.
30 fz.PálApóitól’emlékezete.

Julius.
1 Kerefzteld János’ octavája.
2 Viíitatio B. μ. V. Sarlós

Boldog Afzfzony’ n.
3 fz. Lanfranc Püspök és

ConfeíTor.
4 fz. Erfébet Portugalliai

Királyné,
5 fz. Zoa Martyr.
6 fz, Péter és Pál’ octavája.

fz. Tranquillinus Mart,
7 Cantuariai íz. Tamás.
8 fz. Aquila és Prifcilla Mart,
9 fz. Zcno.és tárfai,

to fz, Ruffinaés Secunda Mar- 
tyrok. fz. Leontius Mar
tyr. fz, Felicitásnak hét 
Martyr fijai.

11 fz. Pius Pápa és Martyr.
12 fz. Gualbert.a’ Vallombro-

fai Szerzetefeknek Aty- 
jok.

13 fz. Anacletus Pápa és Mart.
14 fz. Bona ventura Cardi

nalis.
i s fz. Henrich Romai Tsáfzár
16 Szűz Mária’ emlékezete a’

Cafmelitáknál.
17 fz, Alexius, és ív . Leo,

18 íz,
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18 Sz. Symphorofa, és az δ
hét Martyr gyermekei.

19 fz. Epaphrius Martyr.
20 fz. Margaréta fzüz ésMar-

tji. (zent Ily és.
21 fz. Praxeda.
22 Mária Magdaléna.
23 fz, Apollinarius Püspök és

Martyr.
24 fz.ChriftinafzüzésMartyr. 
2 5 fz. Jakab Apóitól.
26 fz. Anna és Sempronius

Msr’yrok
27 fz, Pantaleon Martyr.
28 fz. Nazarius, Celfus, ésVi-

c'or Martyrok. Innocen
tius Pápa.

29 fz. Mar ha, fz. Simplicius.
Fauftinus, Beatrix. II. 
Felix Pápa és Martyr.

30 fz. ‘bdon,és Senne Martyr.
31 fz, Ignatius Loyola, a’ Je-

íuiták’ Atyjok.
já u g u ftu s.

1 Sz. Petrus in Vinculis, Va-
fas íz. Péter.

2 fz. István Pápa és Martyr.
fz. Portiuncula.

3 Első Martyr’ fz. István’
m eg-találtattatáfa.

4 fz. Dominicus, a’ Domini-
canufoknak fzerzöjök.

$ B. V . M. de Nive. Havas 
Boldog Afzfzony.

6 Transfiguratio D. Ür Szí
ne’ változáfá.

7 fz. Albert,
8 fz. Cyriacus , Largus és

Smaragdus.
9 fz, Romanus Martyr.

10 fz- Lőrinlz.
11 fz. Sufánna fzűz és Mart,

fz. Jaurinus Püspök.
12 fz. Cittra,
13 fz. Hippolytus Martyr.

14 Sz. Eufebius Martyr.
15 AITumtio B M.-v. Nagy

B. Afzfzony
16 fz. Rochus és Hincinthus.
17 íz. L3r-niz’ octavája fz.

Clara de Monte Falco.
18 fz. Helena Tsáfzárné.
19 fz. Lajos Toulofai Érfek.

fz. Magnus Pürpök,
20 fz. Bernhard Ciairvauxi

Abbas.
ai fz, Cyriacu«. fz. Bernhar- 

do Ptolomaeo.
22 Nagy B. Afzfzony’ octavája.

íz. Timotheus, fz. Hip
polytus Püspök és Mart.

23 fz.PhilippusBenizi, a’Ser
viták’ fzerzŐjök.fz.Chry- 
fanta és D.-.ria Martyrok. 
fz. Fauftus és Beatrix 
Martyrok.

24 fz. Bertalan Apofiol.
2 s fz. Lajos, Eufebius,Vincen- 

tius, Pontianus, Peleri- 
nus Martyrok. fz. Geire- 
fius Mart.

26 fz. Zepherinus Pápa és
Martyr.

27 fz. Rufus.
28 fz. Augufiinus.
29 János fö-vétele. Candida

fzüz és Martyr.
30 fz. Felix Martyr. Perui fz.

Rofa.
31 fz. Rajmund, Nolai Car

dinalis.
September.

1 Sz. Giles Abbas.
2 fz. Bonofus Abbas.
3 íz. Seraphia fzüz.
4 fz. Thefauro Cardinalis
5 fz. Berfinus Abbas.
6 fz. Eleutherius Abbas.
7 fz. Adrianus Martyr.
S Nativit. B. μ. V. Kis Afzfz, 

9 fz.

285
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9 Sz. Gergely M artyr, 

to  fz. Nicolaus Tolentinus,
11 fz. Pratus és Hyacinthus 

Martvrok. 
ía fz- Mária Neve.
13 fz. Márton Abbas.
14 Exaltatio Crucis. Kérefzt’

fel - emelte'tetéfe. 
í j  Kis-Afzizony’octávála.
16 fz. Cornelius Pápaé^Mart. 

fz. Cyprianus Püspök és 
Mart. fz. Abundus és 
Abundantius Mar*. Eu
phemia fziiz és Martyr, 

1? Stigmata S. FTancifci Se
raph. Ser. fz. Feren'z. fz. 
Juítinus Pap és Martyr.

18 fz. Sophia fzűz éc Marf yf.
19 fz. -Sylvefter Püspök és

Martyr,
so fz. Euítachius Martyr, és 

tárfai.
a i  fz. M áté Evang. és Apóitól 
as fz. M auritius " M artyr, és 

tarfai fz. Digna és Eme
rita. íz űz és M artyr.

23 fz. Linus Pápa és M artyr.
fz. Thecla íiüz és Mart.

24 fz. Girard us Abbas.
25 fz. Herculanus M artyr.
26 fz. Cyprianus és Juítina

M artyrok.
27 fz. Cosmus és DamianuS

Martyrok.
sg fz. Ventzel Tseh Orfzági 

Király, fz. Antimus, Le
ontius, és Eutheremius 
Martvrok.

39 fz. Mihály Arch-Angyal. 
30 fz. Hieronymus.

October.
I Sz. Remigius Püspök* és 

ConfelYor.
a, fz. Leodegarius Püspök 

és Martyr. Őrző Angyal.

3 Sz. Candidus Martyr.
4 fz. Fereutz,a’ Francifcanu-

foknak fzerzöjök.
5 fz- Placidus Martyr, és

Tárfai.
6 fz. Bruno, a’ Carthulianu-

fok’ fzerzöjök.
7 fz. Marcus Pápa, fz. Ser

gius és Bacchus Mtrt.
8 fz. Brigitta. íz. Marcellus,

és Apulejus Martyrok. 
fz. Simeon.

9 fz. Dionyfius M artyr, és
tárfai.

10 fz. Lajos. Bertrand, és
Borgia fz. Ferentz.

11 fz. Auguftinus.
12 Camaldolita fz. Rudolfus.
13 fz.Daniel Martyr, és tárfai.
14 fz. Calixtus Papa és Mart,
15 fz, Therelia Szűz,
16 fz. Gallus Abbas.
17 fz. András, fz. Deodatus

Pápa. fz, Hedvig, 
lg fz. Lukáts Evangelilta.
19 Alcantarai fz. Péter.
20 fz. Gedulus.
ai fz. Urfula Szűz és Martyr, 

táriáival.
2 2 fz. Battario Abbas , fz, 

Cordula Szűz és Mart.
23 Pafchafius fz. Péter.
24 fz. Márton Abbas.
2 5 fz. Crifpinus és Crifpinia- 

nus Martyrok. fz, Chry- 
fante és Darie.

26 fz. Euariflus Pápa, és
Martyr.

27 fz. Sabina.
28 Simon és Judás.
29 fz, Theodorus Abbas.
30 fz. Germanus Abbas,
41 fz, Nemeíia és Lucilla 

Martyrok.

Novem-
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November.
1 Minden Szentek,
2 Minden Lelkek, vagy Ha

tottaknak Leikeik,
3 Γζ, Malachias, és Hubert.
4 Γζ. Károly Cardinal.
s l'z. Zacharias, Kerefzt. Já

nos’ Atyja.
6 Γζ. Leonhard.
7 Γζ. Engelbert Püspök.
8 A’ négy koronás fejek,
9  fz. János’Lateranumi tem

ploma.
10 fz. Tryphon Martyr, és

tár fai. Γζ. András de 
Avelliao.

11 fz. Márton Püspök és
ConfeíTor.

12 fz Márton Pápa és Mart,
Γζ. Diego,

13 fz. Huombono. fz, Stanis
laus Kofzka.

14 Γζ. Lörintz Püspök,
í j  fz, Maclovius Püspök, 

fz. Leopold Auftriai 
Hertzeg.

16 Γζ. Edmund Püspök.
17 fz. Gregorius Thauma-

turgus.
15 Γζ.Péter’ ésPál’temploma, 
3 9  fz. Erfébet Magyar Or-

fzági.
20 fz, Edmund Angliai Ki

rály. Capiítranus fz. 
János, fz.Felix deValois. 

«1 Praefentatio B. Μ. V.
22 Caecilia Szűz és Martyr,
23 fz. Clemens Pápa é s  Mart.
24 Γζ. Chryfogonus Martyr. 
2 5 fz· Catharina Szűz és

Martyr.
a6 fz. Sylvefter.
27 íz. Jakab Martyr.
28 ID. íz, Gergely Pápa,

Íz, Jtcab. Anconabó'l.

29 Sz, Saturninus Martyr.
30 fz, András Ápoltok

December.
1 Sz. Eloi Püspök és Con

te lTor,
2 Bibiana Szűz és Martvr.
3 fz. Maurus Martyr. Xa-

verius fz. Ferentz.
4 fz. Barbara Szűz és Mart.
5 fz. Sabas Abbas.
6 fz.Miklós Püspök, ésConf.
7 fz. Ambrofius.
S Bold. Afzfzony Fogantat- 

tatáfa. Conceptio B.m.v. 
9 Sz. Melchiades Pápa.

10 Lorettói Szűz Mária.
11 fz, Damafus Pápa.
12 Valerius Abbas,
13 fz, Lucia Szűz és Martyr.

fz, Euftathius Martyr, és 
tárfai,

14 fz. Angelo Abbas.
15 fz, Claudius Martyr.
16 fz. Ananias. Azariatf, és

Mizael.
17 fz. Ignatius Püspök és

Martyr.
18 fz. Gratianus.
19 fz. Nemelius.
20 fz. Faufta, fz. Anafiafiá-

nak anyja.
21 fz. Tamás Apóitok
22 fz, Flavianus Martyr.
23 fz, Victoria Szűz és Mart.
24 Adám, Éva.
25 Karátson,
26 íz. Iftván elfő Martyr. 
a7 fz, János Apollói.
28 Apró Szentek-
29 fz. Tamás Canterbury

Püspök és Martyr, fz. 
Trophimus Arleíi Püsp.

30 fz. Bxuperantius. fz, Mar
cellus Diaconus,

31 fz. Sylvefter.
&o-
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Következik a’ Görög Kalendarium, mellyben tsak azok az 
innepek vágynak fel-j egyezve, mellyek a’ Görög Ek- 

kléíiának tulajdon és leg nevezetesebb innepei, 
a’ mint Ricául elő adja.

Januarius.
1 Kis Karátson. Sz. Bafilius. 
6 Víz Kerefzt.

11 fz. Theodolius Caenobiar-
ciius.

16 fz. Alyíius, és Péter.
17 fz, Antal Abbas,
18 fz· Athanafius, és Cyrillus, 
s.2 Timotheus, és Anaftafius.
25 Gregorius Nazianzenus. 
27 fz. Chryfoítomus’ ereklyé-

ji.
sg fz. Baíilius , Gregorius, 

Chryfoßomus.
Februarius.

2 Purificatio B. Μ. V,
Gyertya - fzent. B. A.

16 Theodorus Teronos.
23 Kerefztelö János.

M artius.
9 Negyven Martyrok.

23 Annunciatio B. Μ. V.
Gyümölts - óltó B. A,

26 Gabriel Arch-AngyaJ,
A prilis .

a. Cappadociai fz. György, 
as fz. Márk Evangeliíta.

Majus.
g Sz. János Evangelifta. 

20 Confiantinus és Helena.
Junius.

19 Judas Alpheus.
24 Kerefztelö János,
-29 fz. Péter és Pál.

Julius. 
eo llyés Propheta.

2 S Sz. Anna.
26 fz. Pantaleon Martyr.

Augußus.
6 Űr fzíne’ változáfa.

IS Nagy B. Afzfzony.
29 Kér. János’ fö-vétele,

September.
5 Kis Afzfzony.

14 Kerefzt’ fel emeléfe.
23 Kerefztelö János’fogantat- 

tatáfa.
26. fz. János Evang. mennybe 

menetele.
OSlober.

6 Sz. Tamás.
15 fz. Lukáts Evang.
23 fz. Jakab , a’ fz. János*

Atyjafija.
26 fz. Demeter.

November.
i Sz. Cosmus ésDamianus. 

fz. Mihály és Gabriel.
13 Chryfoílomus fz. János.
14 Filep Apóitól.
16 Mátyás Apóitól.
21 Prasfentatio B. M.V, Bold.

Afzfzony be avattattatáfa. 
2$ fz. Catharina Szűz és 

Martyr, fz. Mercurius 
Martyr,

30 fz. András Apoftol.
December.

4 Sz.Barbara, és Joannes Da-
mafcecus.

5 fz. Sabbas Abbas.
6 íz. Miklós.
7 fz. Ambroíius Mediolanu-

mi PÜ3pök. 9 fz.
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9 íz. Anns.

ia fz. Spiridion.
13 Euftrates, Auxences, Eu- 

genius, Orestes, JklardaJ- 
rus Martyrok.

is fz. Liberalis és Eleuthe
rius.

17 Daniel Propheta: és Ha
jtania , Mizael, Azarja 

ifíak.
2o fz. Ignatius,
2 s Kara tson. 
a. 6 fz. litván.
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Ovid. Falt. 1. i. Supplem. to Ant, expl. T. i. L. i. c. j, 
Fr. DejJ'ein. Bookfeller at Rome,

Hommrs d’ In t e l l i g e n 
ce . Okos emberek. Eretnekek 
a’ XV. Században Picardiá- 
ban. Szerzőjük vóit eíjgy Né
met Carmelita Barát Wil- 
hcdm von Hilderniffen, és 
Gilles. Gillés magát a’világ’ 
Idvezítöjének tartotta, ’s azt 
mondta , hogy az hívek ö ál
tala láthatják - meg a’ Chri- 
ftust, valamint a’ Chriítus 
által látják-meg Az Atyát. 
Hogy a’ testi gyönyörüfegek 
terinéfzeti tseiekedetek.és így 
nem is bűnök, han-m inkább 
a’ mennyei örömnek előre 
való érzéfei. Az Ó Tefta- 
mentomi Térvény, az Atya’ 
ideje: az Új Teítamentomi 
Törvény, a’ Fiú’ ideje: és 
nem fokára harmad k Tör
vény adattatik , melly a’ Sz. 
Léleknek ideje lefzen, mslly- 
b;sn az ember minden fza- 
badfággal fog élni. A’ Car
melita ellent-mondott a’ ma
ga tévely gélének, és így a’ 
Sectának is vége lett. Me- 
zeray. Hi ft. de France.

Ho m eru s , A’ régi Poéták- 
nak Fejedelmek, kit a’ régi 
Pogányok a’ Fél Istenek köz
zé hellyheztettek. Cicero 
emlékezik az Homerus’ Smir- 
nai templomáról; mellynek

néme’ly darabjai még ma i* 
fe! állanak, (a) A’ Colonna’ 
palotájában vagyon eggy 
márvány, mellyen az Home
rus’ Apotheoíifét vagy Isten
né való létet lehet látni. Va
gyon a’ márványon eggy tem
plom, mellyben Homerus 
eggy Székben ül, lábait íá- 
molyra tette, a’ mint Ö ma
ga az Isteneknek IV.ékeket le
írta : ez a’ izék kér képen 
nyugfzik, mellyek az Iliíst 
és az OdyJfeÁt, amazt eggv 
kard , ezt pedig egsy hajó 
által jeleutik; a’ fámoly kö
rül egerek vágynak, mellyek 
a’ Unt rác oniyomachiár \ tzé- 
loznak Homerus megett áll 
az idő, és eggy kép , mellv- 
nek fején apró tornyok vágy
nak ; meUy a’ világot jelen i, 
rneily ö<et borostyánnal ko- 
Izorűzza. Előtte vagyon eggy 
Óltár, me'dven minden me- 
fterfégek neki mint Istennek 
áldoznak. Az óltárnak eggyik 
óldaia mefteit eggy ifja ska, 
ki a’ meféket, a’ málik felöl 
pedig cggv aftí'zony áll, ki 
az Hiftoriát jelenti: az afz- 
fzony megett áll a’ Poeíis, 
melly a’ fzent tüzet taTtja, 
azután állanak hofzfzú fór
ban a’ Tragoedia, Comoe- 
T dta,



JHoa.
di» , a’ terméfzet * a* virtu·» 
az ékefen-ízóllás, a’ bőltses- 
fég, mindenik maga különös 
xormájában. (b)
; (·) Plato, in Alcib. Cic, 
pro Arch, (b) Popé. Eílayon. 
Homer. §. i.

UNCIONISTáK. A* IV. 
Században Eretnekek, Phö- 
tinus’ követöii, így neveztet
te lek  , minthogy a’ Chr idus
nak tsak emberi terméfzetét 
vallották.

Theodor, hasr. fab, a. ia. 
Prudent, in Hamartig. Baron, 
a* 357. Sagitt. Int. ad A. E.

Ho n o k . BeUület. Ezt a* 
Virtust Istennek tartották a' 
régi Görögök és Romaiak* 
!~s gyakran á’ Virtus* tárfává 
tették; a’ minthogy mind a* 
kettőt a* régi pénzeken egy- 
gyütt lehet látni, *s temploma
ik is eggymás mellett vál
tak. Elöizör a’ kettőnek tsak 
eggy közönféges temploma 
volt; azután mindeciknek 
külön építettek, mellyek úgy 
Voltak épülve, hogy a’ ki az 
Honor’ templomába akart 
menni, annak a' Virtus* tem
plomán fzükfégesképen által 
kellett menni: melly azt je
lentette, hogy a* valóíagos 
betsületre a’ Virtus által le
bet el-jutni- Marcellus mi
dőn Claftidiumnál a* Gallu- 
foknak Királyokat V iridoma- 
rüst meg-verte, fogadást tett 
hogy az Honornak és Virtus
nak templomot fog építeni. 
De a’ Papok az 5 fzándéká- 
pak ellent állottak.

-Addtfon. on Medals S°er. I. 
Fig. s, Liv. 1. «7. Cie. Tuíe. a. 
pint, in Mareelio.
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*Hop1osmia. Jutó* neve 
Fái ή «·(!-*., minthogy ott az ö 
képe minden-féle fegyverben 
fel-vólt öltözve. Ugyan ezen 
okból nevezték Jupitert is 
Hopiosrniusnak. De mint
hogy a’ régi írók ezen név
ről lohol nem emlékeznek; 
a’ Tudófok kételkednek, hív- 
ták-é így Junót és Jupitert ! 
Cirald. Pomej.

* HoKak. Isten - Afzfzo- 
nyaik az efztendőnek négy 
fzakafzainak, kiket a’ Régi
ek a’ Napnak fzoba leányai
nak tartottak, kik a’ Napot 
fel - Öltöztették, és le-vétkcz- 
tették, a* virágokra gondot 
Vifeltek: ezeknek anyjok The
mis Vólt. Barthius. P itije us,

* Η ο κ λ  Ca n o n ic .*. A’ 
régi Kerefztyéneknél, és még 
ma is a’ Romai Catholicu- 
íöknál,bizonyos órák,melLye- 
ken az Eggyházi fzeméllyek 
a’ régi Atyáknak regulájik 
fzerént, az Isteni tilzteletet 
fzokták véghez - Vinni. Hét 
illyen Canonica Horák vágy
nak , a’ matutina* prima, ter- 
tia , fexta  , nona * vefpera. 
completorium, Durandus. Dis 
Fresne.

* HoRjSA. Innepek az Ho<*.
ráknak, vagy az eíztendö’ ré- 
ízeinek Isteneiknek tifztefsé- 
gekre, mellyeken azokat kér
ték,hogy a’ gabonát oltalmaz* 
zák, a’ nagy hévíéget lártóz- 
tafsák, ’s alkalmatos időt 
Izolgáltaísanak. Ezen inne- 
peket az elztendönek négy 
réízeiben tavafzízal, nyáron, 
öízí'zel , télben tartottákí 
az áldozatra való húst ek
kor sem fűtötték , hanem

f lt i i ,
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főzték. Meurt. Gr. F. Fqfold. 
de F. G,

* Ho r d a l ia . L . Fordi
cidia.

* Horeb. Eggyréfze a’Si
nai hegynek, Arabia Petrea- 
ban, Rircher azt írja , hogy 
ezen hegynek tövében eggy 
Lifer iptiót találtak, a’ me Ily 
azt jövendölte , hogy az Is 
ten eggy Szűznek méhében 
magzatot fog teremteni. Ezen 
az hegyen őrzÖtte Mófes a’ 
maga Ipának Jethrónak ju- 
liait: ezen látta amaz égő 
bokrot, hol parantsolatot 
vett az Izrael népének Egyip
tomból való ki-fzabadítáfá- 
)ra. Ezen adta-ki az Isten a’ 
Törvényt. Ezen hallotta 
Ilyés ama’ lafsú fzózati-t. 
Ezen az hegyen fok kápol
nák , klaftromok , Remete 
hellyek vágynak. Ennek 
fzomfzéd hegyein laknak fok 
Görög és Romai Barátok, 
Ezen hegynek leg-felföbb 
tetején vagyon eggy kápol
na, és eggy fzép forrás.

a Mós. 3: i. 1 Kir. 19. Bo- 
chart. Phal. & Can. Thevenot.

* Horebstúk. Eggy bi
zonyos fereg Tseh Orfzág- 
ban a’ XV. Században, az 
Hufsiták’ idejekben , kik eggy 
Horeb nevű hegyről nevez
ték magokat. Ezek fokkal 
több kegyetlenféget vittek- 
végbe a* Catholicufok ellen, 
mint az Hufsiták, V. Márton 
Pápa kerefztes hadat hirde
tett ezek ellen : de az fém 
ronthatta - meg őket. Végre 
az Hufsitákhoz adták mago
kat, kiket ofztán azoknak 
Vezérek Zifchka kemény za-

T

bolában tartott. Theobald* 
Boreg.

* Horologiüm. E g g y  
könyv a’ Görög Ekkléliá- 
ban, mellyből az Hor kát 
fzokták énekeim- Du Fresne.

* Ho r t a . Egg}' Isten A fiz- 
fzony a’ Pogány Romaiak
nál , ki az embereket a’ vir
tusra indította. Ugyan-ezvólt 
ári IfjúfágnakisTstene: azért, 
mert az ifjúi idő bátor, ele
ven , a’ miilyennek kell len
ni annak, a’ ki valamelly 
nagy dolgot akar véghez
vinni. Az Horta’ tempi ma 
Romában foha léin volt be
zárva; melly azt jelentette, 
hogy az embert egéfz életé
ben Ízül* fég a’ virtusra kész
tetni. Ez az Horta a’ Ro
mulus’ felefége vól , kit elő- 
fzör Herfiliának hívtak.

Gellius. Plutarch. Quaeft, 
Rom. 46.

* H o r u s . íg y  hívták az 
Egyiptomiak a’ napot , az 
honnan a’ nappalnak rvé- 
fzeit is , mellyeket a’ nap 
tsinál, Horákaak, vagy órák
nak hívták a’ Romaiak. Az 
Horák, a’ Poéták fzerént, a* 
napnak és Chrönisuak, vagy 
az időnek leányi vóltak , kik 
a’ Nap’ fzekerét és lovait 
reggelre el-kéfzítették , ’s 
neki kaput nyitottak. Plut. 
in Isid, & Os. Homer. II. & 
Od. 1. 4. Pomey. Boccac. 
1. 4. c. 4.

Hossás. Hofeás’ Prophe- 
tiája eggy az Ó Teílamen- 
tomi Canonicus könyvek 
közzül. Hofeás a’ Beeri’ 
fija, Ifachar’ nemzetfégé- 
böl , Bsthfeines várofából 
a való,
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Hos.

Való, a’ kifsebb Proplieták 
köztt leg-elíő; élt az Izrael 
Orfzágában Uzia , Jotham, 
Achas , Ezeclias, és II Jero
boam Királyok a la tt, a’ 
Christus eldtt minteggy 700 
efztendőkkel : élete terjedt 
minteggy 90 efztendőkie. 
Az ő neve mindjárt könyvé
nek elején vagyon, ’s gyak
ran fzóil a’ maga fzeméllyé* 
beh ; mellyböl kétfég nélkül 
meg-tettfzik, hogy az 6 hevét 
vifelö könyvet ö maga írta. 
Fö tzélja az egéíz könyvnek 
az, hogy meg mondja*’Juda 
és Izrael Orfzágában való 
nagy bálványozást, azért 
következő veizedeimet , és 
az AÍsyriai fogfágot. Vala
mint Ezechiel a’ nagyobb, 
így Hofeás a’ kifsebb Prophe- 
ták köztt leg-homályolább: 
azonban belzéde igen hat
ható, ’s eleven Izóllásnak for- 
ínájival telly es. Midőn ö a’ 
Prophetai hivatalhoz fogott, 
az Isten azt parantsoita neki, 
hogy vegyen magának fele- 
légül eggy parázna afzfzonyt, 
*s attól neveljen fijakat. Ez 
azt példázta, hogy az Iz
rael népének tíz nemzetfége, 
melly az előtt az Istennek 
lelki felefége volt, ö tőle el
idegenedett, ’s házalság- tö
résbe eíett. Sok Tudólök, 
kik előtt ezen dolog illetlen
nek tettfzik, úgy gondolkoz
nak, hogy ez nem valólág-
f;a l, hanem tsak Prophetai 
átásban efett-meg : málók 

pedig ezt vaióíágnak állítják.
hieran. in Frsef. Epiph. de 

Vita Prophet, W alther. ofiic. 
bibi. Hejdrgger. Encl.it· É. 
JJu Pin. Proieg.

*y& H ói.
HÓSÉK. Az 0 Teftamea- 

tomi Zsidó Fő Papnakn há- 
jának eggy réfze , mellyet 
Ő a’ mellyen vifelt Ez arany
ból , kék, v e r e s ,  kar
mai! p lizínli, és fejér vifz- 
ízáltt felyemből vólt tsinál- 
v a , négy fzegre, kétízerefeu, 
éggy arafz fzéleíségü és hoíz- 
fzúíágú, mellyben tizenkét 
drága kövek vóltak foglalva, 
négy renddel; a’ köveknek 
mindenikén az Izrael’ tizen 
két Nemletfégernek Atyjaik- 
Dak neveik voltak fel-mettfz 
ve. A’ Talmudisták azc 
mondják, hogy a’ nevek nem 
valamelly mettfző vafsal vá- 
gattattak a’ kövekre, hogy 
az által a’ mettfzésben hiba 
ne esne, hanem hogy azo 
kát valamelly féreg ásta-be. 
Tudniillik Mófes a’ betűket, 
krétával a’ kőre fel-írta, a’ 
férget reá tette , melly a’ 
maga mozgáfával a’ ki-jegy. 
zett betilt a’ kőbe be-nyom- 
ta. Tovább azt mondják a’ 
Zsidók, hogy az Abrahám*, 
Ilak’ és Jákob’, neveik a’ Ru
ben neve felett, az utólfó 
kövön pedig, a’ Benjámin1* 
neve alatt ezen fzók .vóltak; 
Schibte jak , az az, Úrnak nem- 
zetíégi; hogy így azok a* 
betűk is, mellyek a’ tizen
két Patriarcháknak neveik
ben nem fordúltak-elő, az 
Hófenen rneg-lennének.

Az Hólen arany karikák
kal és lántzokkal az Ephód* 
hoz vólt fzorítva, és ez mint- 
eggy oily an tábla vólt, melly 
a’ b ö Papot mindenkori ar
ra emlékeztette, melly ked
ves legyen 0 előtte az Iz

rael«
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raelnek tizenkét nemzetsége, 
Tneliyeknek neveiket ö a’ 
maga mellyen hordozza. Az 
Hó len ítéletnek mellyre - va
lójának is neveztettetik; mert 
az Úrim és Thummim, 
mellyek által az Isten fele
letet fzokott adni, azoh füg
gőitek. L. Úrim és Thummim. 
Lúd. de Dieu. in Ex. ·β. τγ. 
Braun, de vellitu Sacerd. 
Jiebr, Strada de Gemmis.

* Hősid atusoK, vagyHA- 
sidaujsok. Kggy Secta a’ 
Zsidók köztt Bsdráe és az 
utólfóbb Propheták’ idejek- 
ben : a’ Törvénynek Önként- 
való f'.olgala'jára fzentelték 
magokat: a’ templom’ fzá- 
rnára fok ajándékokat 's ál- 
doza okát adtak ■ mindennap' 
kilentz órát fzántak az imád
kozásra, ’s engefztelő áldo
zatot áldoztak ; fzüntelen a’ 
földre fíiggel'ztett ütemekkel, 
hajadon fő/el jártak, fzéllyel 
fólia -lém néztek, fo embe
rekhez enni íoha-fem men
tek : eggy fzóval, többet akar
tak tseíekedni, minta’ Tör
vény parantsolt. Scaliger’ ér
telme ízerént, a’ Pharií'aeuí'ok 
ezekből ízármaztak: máfok 
azt tartják, hogy az ollyan 
Zsidók neveztettettek így, 
a’ kik az üldözés’ idején a’ 
magok Valláfok mellett áll- 
hatatofan meg maradtak. L. 
Chafidim. Drus. de % í'ect. 
1. i. c. io. Buxtorf not ad 
Coin. P. 3. §. ta. & in Lex. 
Talmud. Yoc. Rab. & Pa- 
rafch. Scalig. Elench. trihaer. 
C. a a. Cqfaub. &C.

HospitaLARU de Burgas. 
Yiií. Alphoní'us Caftiliai Ki-

T

rály a’ Burgoei de las Huel- 
gos nevű klaftrom mellé 
i«ia-ben eggy igen fzép 
Hofpitalét építtetett, azoknak 
fzámokra, a’ kik Gvadalou- 
peba Sz. Jakab’ és Szűz Ma
ria' látogatáfára mennek: az 
azokra való gondvifelésre 
elöfzör tizenkét Ciílercitákat 
válafztottak: de azok 1474- 
ben a’ Ciftercita ruhából ki
vetkeztek , és a’ Calatravai 
Rendnek példája fzerént vi
lági ruhába Öltöztek, mellyen 
a’ Rendnek kerefzt.ét vifeíték. 
De midőn a’ Calatravai Rend 
ennek az újításnak ellene 
mondott, a’ kerefztet le te t
ték , és tsak eggy arany 
tornyot vifeltek. 1508 ban 
II Julius Pápától újra meg
nyerték a’ Calatravai ke* 
refztet, mellyet i$i6ban X. 
Leo meg - erősített nekik. 
Hiß. des Ord. Rel. T. 6 .  C .  9, 

HoSPITALAR.II. Ordinis 
S. Joannis de Dieu. Ezt a’ 
Rendet Spanyol Orfzágban 
Gazdálkodás’ Rendének hív
ják , a’ betegek eránt való 
gazdálkodásra nézve: Olafz, 
Orfzágban Fate Ben Fratelli% 
vagy Ben Fratelli, minthogy 
régen így kérték az ala
nt.snát: Frantzia Orfzágban 
Szeretet’ Atyjafijainak, mint
hogy IV. Henrich Király az 
ö Sz. Germain nevű kűlfo 
városban lévő Hofpitalé- 
jokat Szeretet’ Hofpitalejának 
nevezte: az V. Sixtus’ aka
ratja fzerént pedig, Congre
gatio Joannis de Uieu a’ ne
ve , eggy Johannes de Dieu 
nevű embertől. Ez az. ember 
1495-ben Portugalliában az, 
» Evő-
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ITvorai Érfekfégben közép 
tehetfégü fzüléktöl ízá'rmá
zott ; de 6 fzíiléjit el hagyta, 
mellyen az anyja halálig Γζο- 
morkodott, az atyja pedig 
Fmncifcanufsá lett, Szíiléjit 
el hagyván, az Oropefai *Öm- 
lotz tartónak majoroíává lett, 
a’ ki látván az Ő httfégét, 
a’ maga leányát fel elégül 
neki ígérte; de Ö az V. Ká
roly '1 sálzár’ leregénél gya
log katonává lett, hol za- 
b olátlan életre vetemedett 
ygyan, de kettő* yeízedelem 
által meg.intettetvén, vétkes 
életét meg-esmene , ’s a’ 
fegyvert le tette. Régi urá
hoz vifzfza ment: de midőn 
az Ötét ismét a* maga leányá
val kínálta; megint az V. 
Károly Tsáízár’ hadi féregé
hez ment, minthogy ö azt 
az hadat, mellyet akkor a* 
Tsáízár a’ Xorökpk ellen 
folytatott, Szent hadnak tar
totta. Katonaságát el végez- 
vén, Portugáliába, onnan 
pedig Andalusjába men», 
hol éggy gazdag afzfzony- 
nak junáfzává lett, ’s éjjelt 
nappalt Pcenitentia tartásban 
töltött. Innen ment Ö Ceu- 
ta b a , hogy ott martyrorni 
halállal halhafson-meg. De 
az ö Gyóntató Atyja Afri- 
cából Spanyol Orlzágba 
vifzfza - hívta ötét, Grena- 
daban amaz híres Joannes 
Avila eggy predikátziójával 
ügy meg-illette Ötét, hogy ö 
a ’ templomot jaj ízóval be- 
töltené, haját ízaggatná y tár
t a  kever jdzene , az útízá- 
kon futkosna, ’s az Isteni 
irgalm Kágért kiáltozott, 
piíg-nem egéfz véres testtel

Ho sí,

haza ment. Midőn máföd· 
napon is e’képen tselekedett, 
Avilához vitettetett, a’ ki ö- 
tet a’ bolondok’ házokba 
záratta; onnan ki-fzabadúl- 
ván, a* maga fogadást-tételét, 
hogy tudniillik o á ’ fzegények- 
re fog gondot vifelni, igye- 
kezettbe-tellyefíteni.i S4o-ben 
az alairtiena pénzből eggy 
házat fogadott 0 a’ beteg 
fzegényeknek fzámokra, kik
nek nappal a’lelkiekbenvolt 
fegítíégekre, fzámokra Gyón
tató Atyát tartott , estve? 

edig hátára eggy kőtárat, 
ezeibe fazekakat vett, ’s 

htfzánként kóldúlt a’betegek
nek élelmekre. Ezen kol
dul áfával fok pénzt ’s ele
delt fzerzett Ö ölzve. Neveze- 
tefen a’GrenadaiÉrfek gazdag 
ajándékot adott az Ö Hofpita- 
léjának,melly példát fokán kö
vettek, A’ Tuy Püspök 
Joannes de Pieunek nevezte 
ö té t, rongyos ruhájából le
vetkeztette, újat adotthellyet 
te I neki. Ezután fok tanít
ványai lettek , úgy hogy 
nagy házat vett azoknak, 
mellyre Ötét a’ Grenadai Er- 
fék, és a* Valladolidi Udvar 
íégéllette: meg-halt i $$o-ben, 
kit Vili. Sándor P. Cano
ni falt 1690-ben. Ö otánnaSu-, 
periorrá lett Antonius Mar-, 
tinus, a’ ki II Filep Király’ 
kéréfére Vall adói iában má- 
lik Holpitalét épített, melly 
után többek is épültek; 
azok köztt leg-hírefebb a’ 
Grenada!, 1 5 7 a V. Pius ezt 
a’ Rendet tneg-erősítette, ’s 
az Auguftinus* regulájinak kö- 
vetéfekro kötelezte. Mindé- 

nik
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lük Hofpitalénak vóit eggy 
Superiora Major nevezettel, 
’s mindeniknek váltak Pap
jai, a’ Sacramentomnak a’ 
betegek kÖztt való ki-ízol- 
jrálútáfára; mindenik kla- 
ftrom a’ Dioecefanus Püspök* 
hatalma alá vettettetek. XIII 
Gergely P. fok privilégiu
mot adott ezen Rendnek. Mi
dán ezen Rendnek Hofpi- 
taléji Olafz és Spanyol Or- 
í/.ágban tizen · nyóltzra ne
velkedtek: 1586-ban V. Six
tus P. meg engedte , hogy 
a’ Rend Romában Capitulu- 
mot tarthafson, Conítitutió- 
kat tsinálhafson, ’s a* Ren
det Congregatio Joannis de 
JOieunet nevezte. VILI. Cle
mens P. a’ Püspökök’ hatal
mok alá vetette ezt a’ Ren
det ijya-ben,, a’ Major hi
vatalt el-törölte, a’ Rendnek 
tagjait meg tiltotta Papokká 
len i ,  magokat fogadáfsal 
kötelezni, ki - vévén a’ fze- 
gényféget és a’ gazdálko
dást , mellyról fogadást tar
toztak tenni, üe  1596-ban 
ismét enge dehnet nyertek a* 
(generális váíafztásra. V. Pál 
P. pedig meg-engedte, hogy 
mindenik Hofpitaléban- ma
gok közzill eggy Papot vá- 
lafzfzanak : valamint te t t 
ben a’ Spanyóloknak is meg
engedte , hogy a’ próba efz- 
fendö után négy fogadást 
tegyenek, minden Hofpitalé
ban két Papokat válafzthas.- 
fanak, ’s Őket valófágos Szer
zeteseknek meg - esmerte. 
Ugyan ezen kegyelmét köz
lő tte Ő Szentfége 1617-hen 
ezen Renddel Frantzia, Né- 
tnet„ Lengyel, és Ólai* Or-

feágban: 1619-ben pedig a* 
Püspökök’ hatalmok alól fel- 
fzabadftotta t melly fzabad- 
fágot VIII. Urbánus P. 163B*
ban úgy mérfáklett, hogy a* 
Püspökok az o,l!y Hofpitalé- 
kat meg - látogathatták , a* 
mellyekben tizenkét Szerze- 
tefek nem voltak. V i l i , Cle- 
mensnek i$9*-ben, k i-jö tt 
Brevéje [zerént , a’ Spanyol 
Orfzági Szerzetetek a’ más 
Orfzági Hofpítalariufoktól 
külön váltak; az időtől fog
va két Generali fáik vágy
nak : eggyik a’ Spanyol Or
fzági és Napnyugat! Indiai, 
a’ maiik a’ Frantzia , Nét 
met, Lengyel, és Olafz Or
fzági ; az utóifó Romában 
lakik. A’ Spanyol Orfzági 
Hofpitalariuíok két Provin
ciákra vágynak fel ofztva, 
Andaluíiafra, és Caítiliaira; 
a’ Napnyúgoti Indiai pedig 
négyre, Peru, Új Spanyol 
Őri zág, Terra Firma , és. 
a’ Piulippinai fzígetekre. A* 
több Hofpitalariufok pedig, 
kik a1 Romai Generafift es- 
merik Fejeknek, hat Pro
vinciákra vágynak fel-ofztva^ 
i6o<-ben mentek ezek a* 
Szerzetetek Frantzia Orfzág- 
ba, hol eggy pompás Ho- 
fpitalét építettek a’ Sz. Ger
main küifö várofában Paris
ban, 1603 ben pedig engedek 
met nyertek IV. Henrichtől, 
hogy az egéfz Orfzágbanv 
az hol Izükféges, mindenütt 
épfthefsenek illyen hellyel; efc, 
A’ Pari fi, Generálisnak va
gyon hatalma az egéfz Or
szágban minden HofpitalékaS; 
vlsgálni. 4 ’ Lengyel Szét-. 
T  4 *β1ς-.

H o s p , »pf
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zetefeknek is vagyon Gene
ralis Vicariufok. V, Pál lö d 
ben hellyben - hagyta az ö 
Conftitutiójikat. Minden fzen- 
tekinnepének reggelétől fog
va Húsvétig , mindennap’ 
kétfzer mennek a’ templom
ba , hol az Officium után, 
( melly azoknál kik nem Pa-
Í)ok, eggynéhány pater No- 
terbÖl, és Ave Mariából áll) 

eggy imádfágot mondanak: 
Húsvéttól fogva pedig, min
den fzentekig, a’ reggeli: 
imádíagot ebed után tartják. 
Réggé.i könyörgés és vatso- 
ra után a’ betegekhez men
nek : az Ekkléiiának fzokott 
böjtéin kívül, más különös 
böjtöket is tartanak; min
den hatodik efztendöben Ca- 
pitulumot gyülytenek, melly. 
ben Generalis Majort válasz
tanak ; minden harmadik 
clztendöben Provinciale Ca- 

ituiumot is tartanak, melly
en mindenik Provincia ma

gának Provinciálist válafzt: 
ruhájok kék, Scapularéval 
és eggy kerek Capuciummal: 
övök bőrből vagyon,

Hiß. des OrCL. Kelig. T. 4· 
C, 18-

R o s p it a ía r x i . β . V. Μ. 
della Scala. Ezen Hofpitalét 
a ’ IX . Században tsupa ala- 
misnából építették , ’s nevét 
azon három márvány grá- 
ditsoktól vette , mellyeket 
az épület’ fundamentomában 
találtak, ’s mellyek a’ Mi
nerva’régi templomának ma
radványt lehettek. Ezen Ho- 
ípítale a’ Szarándokoknak 
■es betegeknek fzolgálatjokra 
v#íó vélt. Ennek reguláéit

1194-ben III. CaeleftinusPápa, 
es fok ö utánna következők 
meg-erőfítették. Ugyanettől 
függöttek fok más Hofpita- 
lék is Olafz Orfzágban. Mai 
jövedelme, a’ fok gazdag ala- 
misnákat nem izámlálván, 
többre megyen két fzáz ezer 
fontnál. Öltözetek fekete: 
tzímerek eggy három fogú 
gradits, és eggy íárga fittyem
ből varrott kerefzt: eggy fe
kete tsuklyát, ’« eggy kerek 
kalapot vifeínek. Hiß. des 
Ord. Rel. T. 3. c. $2,

H oSPITAtARII 3. HIPPO- 
LYTi. L. s .  H ippolyti H o f p i. 
talarii

H o s p it a l a r ii . B. V. M. 
Ezen Rend támadt a’ X III\ 
Századnak vége felé. Guy 
Join viliének Frantzia Or
fzágban Ura, a’ maga jófzá- 
gában a’ Chalonfi Uiceceíis- 
ben Boucheraumontban eggy 
Hofpi tálét építtetett a’ bete
geknek fzámokra, meQynek 
gondvifeléíet némelly világi 
Izeméllyekre bízta , kik ma
gokból eggy Tárlafágot for
máltak, ’s Patronájoknak a’
B. Sz, Máriát válaíztották, 
és minthogy fő tzéljok a’ 
könyörületelség és fzeretet 
volt, Hofpitaléjeket Sz. Má
ria’ Szeretetének Hoí'pitaléjá- 
nak nevezték. Rém fóka az, 
utam az Ő fundatorok eggy 
lakó -hellyet fzerzett nekik 
Parisban: isooban meg-erö- 
fítette VIII. Bonifacius ezt 
a’ Rendet, ’s a’ Szent ízék’ 
oltalma alá vette , melly a’ 
Sz. Ferentz’ harmadik Ren
dének reguláéit követte. Phi
lippus Pulcher 1299-ben eggy
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fzép házat adott nekik, mellj 
az δ templomok mellett vólt. 
Az Orizagnak fok réizeiben 
lók klaftromaik vóltak. Idő
vel o!iy fok zűrzavar támadt 
köztük , hogy otztán az 
egéfz Rendnek; vége le tt: 
1631-ben Parisban az ö kla- 
ítromokat a’ Carmelilák fog
lalták el , mellybcn XIII. 
Lajos Király arról adott le
velével meg is eról’ítette őket: 

Még ma is vagyon eggy 
Apátra Rend ezen a’ néven, 
mellyet eggy kegyes Fran- 
cifca de la Croix nevű 
afzfzony fu n d á l t .  Ez a’ 
Parili Erfek’ engedőimével
a  házat vett 1624-ben, a’ 

yhez ajándékozta az a’ 
mellett levő nagy házát, eggy 
Brulart nevű afzízony, Faure 
Ürnak özvegye: az Apátzák 
kötelezik magokat a’ fze- 
gény és beteg afzfzonyokról 
való gondviíelésre. Joannes 
Franci! cus de Gondy tsinálta 
az ő Conflitutióiikat, 1628- 
ban Pariíi Ériek, mellye- 
ket V ili. Urbanus P. 1633- 
ban hellyben-hagyott: ruhá- 
jok fzürke. Hiß. des Ord. 
Bel. T. 3. c. $3. T, 4. c. 48.

HoSPITALAKi^i. Tertii 
Ordinis S. Francifci. Mind
járt a’ Sz. Fereniz’ harmadik 
Rendének fel-állá fa után, a’ 
Francifcanus Barátokra és 
Apátzákra bíztak némelly 
Hofpitalékat, melly ékből idő
vel Congregatiók lettek: azok 
közzűl valók ezek az Apá
tzák is. A’ Frantziaiak és 4’ 
Flandriaiak mindenkor a’ Mi- 
noritáknakFrantziaParihPro- 
vincialis oknak hatalma alatt

T

vóltak, de azután némellyek 
a* Recollectufoknak hatal
mok alá adták magokat. 
148 3 «ban Joannes Crpchin, 
az említett Provinciának Ge
nerális Vicariufa tsinált Sta
tútumokat , meílyeket né
melly klaítromok be is vet
tek : párofan fzoktak a’ kla- 
ítromnól ki - menni; minden, 
héten Capitulumot tartanak, 
a9 midőn a’ Superior Afz- 
fzonynak meg-gyónnak; Né
melly klaftromokban be-zártt 
házakban laknak : fzürke ru
hát, fejér velumot vifelnek, 
némellyek fejérben járnak, fe
kete veiummal, nevezetefen 
Lothanngiában. Hifi. des 
Ord. Bel. T. 7. c. 10.

HoSPtTALARláK Fr.intzja 
Orfzágben. A’ Sz. Caiharina 
Hospitalariáji, a’ magok Ho- 
fpitaléj októl vefzik nevezete- 
ket.Ez elŐfzörSz.Opportunájé 
vólt,i32 8-tól fogvaBarátok es 
Apátzák lakják, kik a* fze- 
genyekre vitelnek gondot, 
15 58-ban a’ Barátok mind ki
fogytak belőle: azért is a* 
Parifi Ériek a’ gondvifelést 
eggy világi Papra bízta, Su
perior nevezet alatt. E’ nél
kül az Apátzák femmit-fem 
tselekedhetnek, kiknek kö- 
teleíségek a’ Parisba menő 
fzegény afzfzonyokat és leá
nyt kát harmad napig fzállás- 
ra be-fogadni, a, Chaíielet 
és Fort Evesque nevű töm- 
lÖtzben meg-halttakat, az út- 
fzákon meg - öléttetteket, a’ 
vízbe fúlttakat el-temetni: ru- 
hájok fejér, övök fekete, a’ 
Chorusban és a’Ceremoniakor 
nagy fekete palástot vifelnek, 
I A’

’* n
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, A’ Sz. Gervafius’ Hofpita- 
tariájí, kik 1171-ben vették 
kezdeteket, épen ágy öltöz
nek mint az elébbiek , tsak- 
hogy övök nintsen; fzoro- 
fabo zár alatt vágynak mint 
amazok, kiket házaikban 
meg lehet látogatni , fok he
tekig múlató házakban lak
hatnak) ellenben ezekkel tsak 
roftélyon által lehet befzéll- 
1H, akkor is úgy, ha kiférő· 
jik leien vágynak.

Minthogy régen az Hofpi- 
talékat Istennek Házainak 
fzokták nevezni: a’ berniek 
lakókat is Isten' Fijainak és 
Leányinak hívták. {Ilyenek 
az Orleani Isten* Leányi, kik 
fejér ruhát vitelnek; a’ Beaun- 
vais, Abbevile, Pontodé 
és Cambrayban lakók is. Hiß. 
■des Ord. fiel. T. a. c. 43.

HospitalARiáa «r Sz. Jó- 
/ e f ’ Τάφ/ágából. 1638-ban 
változtatta eggy Congrega- 
tióvá a’ Bourdeauxi Érlek 
azt az özvegyeknek és Szü
zeknek Tárfafágokat, melly 
már régtől fogva az árva 
Leányoknak nevelőiekre vitelt
fondot: az Érfek tsak azt 

íváota tőlök, hogy ezek az 
ö góndvifeléfe alatt éljenek, 
’s magokat engedelmefáégre 
kötelezzék: az Érfek’ Conlti- 
tutiójival éltek i6sa-ig,t a’ 
midőn újakat nyertek. XIII. 
Lajos Király 1639-ben meg· 
engedte, hogy minden-féle 
Teftamentomban réízesülhes- 
fenek. Némellyek az árvá
kat írni, olvasni, máfok pe
dig afzfzonyi munkákra ta
nítják. Ma özvegyeket töb- 
|ré »e»  vdinek-bc, hanem

tsak ízüzeket, kik kötelezik 
is magokat fzüzefséere; min
dennap’ el-mondják a* Sz. 
Mária kisOÜ'iciumát: napjá. 
ban eggy óráig hallgatnak: 
a* közönféges böjtökön kí
vül , minden Sz. Mária* in- 
népéi előtt való napon böj- 
tolnek: öltözetek fekete. A* 
Bourdeauxi klaítromból más 
fok kia Ürömök ízár martak 
Frantzia Orfzágban, de á* 
meflyek kiüönbböznek; mint
hogy mindeník klaftromnak 
az a’ Püspök ád Conftitutió- 
k a t , a* kinek Oioecefdébea 

1 vaiamelly k la ft rom vagyon.
Nevezetetek a’ Rocheiiei 

Hofpitalaríák, kik minthogy 
a’ Jefus, Mária, és Jófef óí- 
talma Matt vágynak, a’ Sz. 
Háromfág’Leányáinak nevez- 
tettetnek, mellyet ruházatjok- 
kal is ki - jelentenek. Viola
fzínü Öltözetek jelenti a’ Jó- 
Tef* alázátolságát; a ’ bárfony 
fzínü Scapulare a* Chriftu*’ 
veres paláidat; az ég fzín 
palást és velum példázza az 
égnek Királynéját Szűz Má
riát. Hiß. des Ord. fiel. T. 4. 
c. 54.

H o s p it a  LARiáx. Sz.Márt- 
hájá, a' fiourgognei Hertzeg- 

fe'gben. Ezek a’ Mechelni Be- 
guináktól izármaztak; leg
régibb klaftromok a* Beau- 
nei a* Burgundiái Hertzeg- 
íégben, meliy 1413-ban fun- 
daltattatott. Ezek tsak ideig 
kötelezik magokat engedd- 
mefségre és fzüzefségre, *s a’ 
mikor tettízik, a* klaftromot 
oda hagyhatják. Némellyek 
a* Dioecelánus Püspök’ ha
talom alatt vágynak, né.

mellyek
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»elljek nintsenek: ezeknek 
Superioraik hivatalokat min
denkor meg-tartják, amazo- 
ké pedig tsak három eizten- 
deig : ezek njáron fejér, tél
ben fzürke,amazok pedig min
denkor fziirke ruhát vitelnek; 
mind a’ két féléknek fejér ve- 
lumok vágjon. Hifi, des Ord. 
Rel. T. 8. c. a.

HoSPITA^ARláK. Sz. Jó- 
Jtjé. Ezek kezdeteket vet
ték Ajounak la Fleche nevű 
vároiában, eggj de la Ferre 
nevű kegjes lzöztől. Az An- 
gerfi Püspök adott nekik Con- 
ltitutiókat 1643 -ban: njóltz 
•IztendS múlva kötelezték 
magokat fzegényfégre, fzú- 
zelségre, engedelmeíségre, és 
a’ ízegények eránt való í'zol-
Sálatra. 1666 ban YII. San

or Papa meg-erősítette Őket, 
*s az A"guFinus’ regulájit ad
ta nekik; velumoK fekete: 
taak a ' rendes böjtöket tart
ják ; a* Sz. Mária kis Oft'iciu- 
mát mondják: Vafárnap’ és 
innepeken tsak a' Vespert 
éneklik: ha v*lamelly kla- 
ftrom el-fzegénjedik , azt a’ 
többek fegittk: mipdenik kla- 
(Irom vehet · be fzüzeket és 
özvegyeket, kik ugjan Apá
tiákká nem lefznek, de éle
teket a’ klaflromban akarják 
e]-t$lteni. Hitt. Les Ord, Rel. 
T. 4. c. S3-

H o s p it a l  a Ri í k . S z ű z  
M4ria' Szeretettről· Az Or
leans Dioecefisböl való Fran- 
cifca de la Croix ízérzetté 
ezeket, a’ beteg afzízonjok- 
nak gondviíéléíékre. Paris
ban 1634-ben. Vili. Urbanus 
meg - erőltette őket, Eoha

ezek az Apátzák Sz. Ferentz-
nek harmadik reguláját el
hagyták is, és az Augutli- 
nulét követik; jnindazáita! 
a’ Sz. Ferentz’Leányinak tart
ják magokat. A* beteg aí'z- 
izonyokra vifelnek gondok, 
de a’ férjfijakat, terhes aíz- 
fzonyokat, ragadó nyava
lyákban levőket, be-nem fo
gadhatják. Hiß. det Ord. Rel. 
*· 4* 48·

H o s p it a l ARiáit de La
ches. Ezeknek fel illátokra 
Tonrrajnében eggy Sufanna 
Dubois nevű Apátza adott 
alkalmatofságot. Követik az 
Auguftinus’ regulájit, és más 
ConÁítutiókat: magokat en- 
gedelmeíségre, fzüzefségre, 
lzegényfégre, és a’ betegek 's 
fzegények körül való fzojgá- 
latra kötelezik: mindennap’ 
el - éneklik a’ Chorusban a' 
Szűz Mária’ kis Officiumát; 
f ' ‘özetek fejér, övök bőr: a* 
* gy innepeken a* Romai 
Breviáriumot imádkozzák: 
fekete ruhában tövis koízo- 
rúval temettettetnek - el; mi
kor Communiora mennek, 
főidig erő velummal vonják- 
be magokat. Hiß. des Ord. 
Rel. T. 4. c. 49.

Ho s p it a l ARiá n  de  1)ifo u  
f t  Lartgrej. Fundálta ezeket 
eggy joly nevű Pap, hogy 
a Szűz Mária’ Dijom Hoipi- 
taléjában *’ fzegényeknek 
ízolgáljanak, kiknek a’ Ki
rály meg-engedte, hogy eggy 
világi Tárlálágot formálliAS- 
fanak, *s Superiorokká lett 
maga Joly. Tizenkét efzte. 
dövel a’ Joly’ halála után" 
mejly lett 1694- ben, az $

*«-
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regulájit hellyben - hagyta a’ 
Langrefi Püspök, kevés vál- 
tdzáisal. 1696-baa fogadáfsal 
kezdették magokat kötelez 
ni : az ö k t eyes életek, fze- 
gényekre való hÜféges gond- 
viréléíék, a* magokén kívül 
még három klaßromokatfzer 
zeit nekik: a’ Novitiatus Há
lok öt efztendökig tart, az
után fzüzefségre, ízegény- 
íégre, engedelmefségre, és a’ 
izeretet* munkájinak gyakor- 
1 átokra kötelezik magokat. 
A’ Superior minden hatodik 
efztendőben változik: öltö
zetek fekete. Hiß. des Ord. 
Hel. T. g. c. j i .

H o s t ia . Az Ür’ Vateorá- 
jaban lévő fzenteltt kenyér
nek neve, melly név a’ régi 
F «maiaknak Hofiia nevű Ál
dozatoktól vette eredetét; 
minthogy az Ür’ Vatsörája 
is gyakran neveztettetik Ál
dozatnak. A’ Romai Ekklé- 
Sia, minthogy azt hifzi, hogy 
az Ur’ Vatsorájában lévő ke
nyér és bor a’ meg-fzentelés 
után &’ Christusnak valófá- 
gos testévé és vérévé válto
zik , azért is a’ Christust a’ 
kenyérnek fzíne alatt imádja. 
Midőn a’ Pápa valahová 
útaz, a’ Szentiéget minden
kor előtte vifzik. Ezen ízo- 
kasnak leg - régibb példáját 
III. István Pápában találják, 
midőn Pipinus Királytól fe- 
gítíéget kért a’ Longobard Li
láknak Királyok Aißulphus 
ellen. Midőn II. Pius P. 
i4SS-ban Mantuába.utazott, 
hogy a’ Törökök ellen fzö- 
vetléget tsináljon ; a’ Szent- 
féget eggy fejér Lovon, fe-

lyem ég alatt, aranyos Ta- 
bernacuiumban, fok égő fák
lyák közti vitték. De leg
nagyobb pompával vitték a’ 
Szentfégct 1598 ban Ferreis 
várofába, midőn VIII. Cle
mens ezen várost Alphonfus 
d’ Este’ halála után maga ke
zéhez vette. Mert azt akkor 
Romából eggy drága Tabcr- 
naculumban nyóltzCanonicu- 
í'ok vitték, igen fzép kéfzüle- 
tft ég alatt. A’ Sz. Sacra- 
mentom’ Sodalitáfának min- 
denik tagja eggy égő fáklyá
val ment elől, Ő Szenífége 
viafz gyertyával hátul ment, 
a* Szent Collegiumtól, Prae- 
latufoktól, és Romai Nemes- 
fégtöl kífértettetvén. Azután 
mentek a’ Pápa’ udvari fzol- 
ga)i. Az egéfz utazásban éne
keltek , imádkoztak. V a' t. 
Említik a’ Romai Catholicus 
írók, hogy a’ XIV. Század
nak végén, némelly Zfidók 
eggy fzenteltt ostyát kéísel 
öfzve - ízurkálrak; mellyből 
azoknak ortzájókra bővléges 
vér folyt ki, mellyet Ők töb
bé le nem törölhettek. Mi
dőn pedig , hogy gonofz tse 
lekeaeteket el - titkolhafsák , 
az ostyát el - akarták ásni, 
a’ kezekből oda lett, mellyet 
eggy ifjú tehén páfzor ize 
meivel látott, mikor az ég 
felé fel ment. Máskor pedig 
eggy Húsvéti alkalmatofság 
gal eggy fzolgáló tettette, 
mintha a’ fzent Ostyát meg
ette volna, de azt fzájaban 
hagyta, ’s a’ maga Zíidó gaz
dájának haza vitte, a’ ki az 
Ostyát eggy erfzénybe tette, 
meilyben bét ezüst pénz volt,



Hum.
de a’ mellyeket a’ lopott
Ostya miad ostyákká változ
tatott. Bonanni della Gerar- 
cfai*. c. 95.

* Hostjljna. E«gy Isten- 
Áhííoay  a’ regi Romaiak
nál, ki a’ gabonára viíelt 
gondot. Varró. Auguft. de 
Civ. Dei,

Houames. Némelly kó
borló tárfsfág Arábiábán a’ 
kiaiwnunedaouíbk közti, kik 
iátorokben laknak. Ezek a’ 
tatagok törvények í'zeréat a’ 
magok isteni tjfz teleteket fá- 
tor alatt le tétben végezik-«l, 
hol a’ mei.lv afzlzooyt e’o- 
Xzöjr taláiac,'.K , azzal fiáinak. 
V agynak iilyeaek Alexan
driában is , de i.**k titkon; 
mzrt ha ki-tudódnak, ele
venen égetik-meg ókét. Houa- 
me Arábiái nyelven Istente
len , útálatos , tiíztátalan em
bert tefzeu. Ricaut. TJieve/iot.

* HuüoNOTTaK. így ne
vezték brantzia Orfzágban 
a’ Reformatuíokat. Né- 
mellyck fzerént ezt a’ neve
zetet vették ók Tours váró
iknak eggy kapujától, mellyet 
Hugo’kapujának hívnak, hol 
Ók oizve ízoktak vóit gyűl
ni : niáfok ezt tsúf név
nek tartják ; azt mond
ják, hogy Tours váróikban 
az Hugó lelke gyakran meg» 
jelenik; minthogy a’ Keíor- 
matufok is ott éjfzalta í'zok- 
tak vólt a’ félelem miatt 
öízve-gyülni, azért mondat
talak  Hugonottáknak: má- 
íök eggy Mémet Orízági Kö
vettől hozzák ezt a’ nevet, 
a’ ki befzédének kezdetében 
úgy meg-akadt, hogy nem

Mu«. 3 s í 

tudott többett fzóliani ennél s 
Hue dói. L*g - hihetőbb 
a z o k n a k  értelmek, kik 
ezt a’ ne /et a* Német E jd · 
genofz el rontott fzótól hoz
zák. Mert a’ Reformatufok’ 
tudományok H elv e  ti á b ó l  
( melly Erdgenofzfohaftn&k 
is hívattatik ) ment által 
Frantzia Orfzágba: valamint 
midőn a’ Framz Reformatu- 
lok meg hallották, hogy a’ 
Friburgi Canton a’ Refor- 
matiót be vette , magokat 
azonnal Fribourgokn&k ne
vezték. IX. Károly tiltotta
mé g ezt a’ nevezetet. Thuan, 
1. 4. Politique du Clergé de 
France. Benoit. Hift. de 1* 
edit, de Xante*.

H u m il ia t a  Apátzák. E- 
zek Olafz Orfzágban laknak, 
’s tizea uégy klaftromot bír
nak. Első klaftromokat épí
tették Maylandnak Brtra 
nevezetű rélzében , melly ma 
is meg-vagyon S. Catharina 
de Brera nevezet a latt: mint
hogy pedig első fundálójok 
a’ Blaisoni famíliából volt, 
azért hívták Őket Blafsoni 
Apátzáknak. Ezekhez fok 
famíliák adták magokat, 
mellyek ofztán fok klaftro- 
mokat építettek. Ezek az 
Apátzák eggy héten tsak 
eggylzer eíinek húst: Szűz 
Maria’ innepe előtt való est
vén, és fok más ünnepeken is 
bőjtölnek, nem különbben 
Adventben. Az Ekkléíiának 
Izokott böjti napjain tejet nem 
efznek: Szűz Máriát külö
nös buzgófággai tífztelik. Öl
tözetek fejér, velumok is né
hol ; néhol pedig, mint Ro- 

má-
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mában, Vercellében V a' t. 
fekete. A* May laudi T  *rto- 
mányban is vágynak ugyan
ezen Rendből és regulájú A- 
pátzák, de az elsőbbektől 
ruhájokra, Conftitutiójikra, 
fzokáfaikra nézve külÖöb- 
böznek, kiknek öltözetek fe
kete, Scapularéjok igen fzéUs, 
és hofzfzú,velumokkettöya- 
gyon. Hifi. des Ord. Rel. T. 6.
" Hu m ilia ti. Barátok Olafe 

Orfeágban. Ezek illy alkal- 
matoísággal támadtak. Mi
dőn V. Henrich Tsáfeár 1117- 
ben Lombardiában némelly 
várofokat, ( mellyek ötét
Mathildi« Grófnénak halála 
után, a’ kinekő örököfe vált, 
Uroknak nem akarták meg- 
esmerni ) fegyverrel meg
vett: némelly nemes embe
reket innen mint hadi rabo
kat Német Orfeágba küldött. 
Ezek a’ rabfágot meg únván 
zsák ruhába öltözve kérték 
a’ T  sáfzárt,hogy erefefee vife- 
fza hazájokba: mellyet mi
dőn meg · engedett nekik a' 
Tsáfeár, eggy Szerzetet tsi- 
náltak , magokat Humiliatu- 
foknak nevezték; minthogy 
a* Tsáfeár, mikor az Ö Iá 
kaihoz borultak, azt mond
ta  nekik: „ Látom hogy már 
meg-aláztátok magatokat. “ 
/a )  Ezen Rendet, melly To
scanában és Lombardiában 
igen hatalmai vélt , 1571-ben
V. Fiús P. törlötte el: mert 
*ggy Gvardián, és némelly 
Barátok, az ö Protectorok S. 
Carolus Borromeus ellen öfe- 
ve-esküdtek , főt eggy kezzü- 
lök puskából reá is lőtt, azért, 
hogy Ő némelly vifefza-élé- 
íékét közttök meg akart job-

HÚS.

bítani. A' pápa Februarius- 
nak 13. n. kőltt Bullájával 
el-törlötte a’ Generalist és a’ 
Superiorokat, a’ Renddel egy- 
gyvitt, a’ Barátokat más kui- 
flromokba feéllyel ofztoua, 
a’ Novitiufokat a’ klat! rom
ból ki hajtotta, új akit be. 
venni nem engedett, a’ kU- 
ítromnak javait p?dig maga 
tettfzéfe feeréat más végekre 
fordította, (b)

(a) Hifi, des Ord. Rel. T. i. 
c. 19. (b) Du Pin. Hift. Bed. 
Cent. 16.

HussiTáK. Hús Jánosnak 
KövetŐji , ki Prágában af 
Bethlehem nevű k ápolnában 
Prédikáltál hivatalt vifelt, 
és az Anglus WiclefP tudo
mányát t4i4-ben kezdette ól- 
talmazni; mellyért ö a* Con- 
ftantiai Concilium elébe idéz- 
tettetett, melly Őtet, mint
hogy értelmét meg nem akar
ta változtatni, meg - égetésre 
ítélte; mellyet rajta, ugyan 
Confiantiában, véghez is vit
tek. Aző követőjit más néven 
CalixtinufokwCr.,, Táboritok' 
nak, Fratres Bobeminek is ne
vezték. Aen. Sylvii. Hift. Boh.

HúsvéT. A’ ChriRus’ fel- 
támadáfának emlékeze ere
való inttep. Igen fok verfen- 
gés volt a’ régi Kerefetyének 
köztt arról, mikor kellene 
Húsvétet fzentelni: némelly ek 
azt mondták, hogy minden 
efztendöben ugyan-azon eggy 
napon ; reálok az új efeten- 
dö’ első hólnapjáuak tizen
negyedik napján, akarmellyik 
napjára esne az *z hétnek; 
mátok pedig az új hóidnak 
első valárnapján akarták azt 

tar*
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tartani. Ez a’ dolog a’ IT. 
Században nagy izaJcadást 
tsinált az Afiai és több i£Jc 
kléfiák koztt, annyira hogy 
Victor Pápa az A fiainkat az 
Ekkiéliábol ki - átkozta le
gyen- J)e 324-ben a’ Nicaeai 
Ekklefiai Gyűlés el - végezte, 
hogy az Húsvétot mindé ; Ek- 
kiéíiák azon-eggy Vafárna- 
pon feenteliék. Ezt a’ vége- 
zést meg- erősítette 341-ben 
az Antiockiai Ekkléliai Gyű
lés. De a’ kérdésnek még 
így fém lett vége, mért nem 
lehetett könnyen meg-hatá- 
rozni, mellyik vafátnapra 
tegyék az Húsvétot: mert 
minthogy az Feflum mobile, 
változó innep vált, fokikor 
meg-efett, hogy azon Orfzág
ban lévő Ekkíefiákban is, hol 
eggy hólnappal, ho' eggy 
héttel , hol elébh, hol később 
eíétt az, a ' fzerént, a’ mint 
az ídö-fzámlalásban az Ek- 
kléfiáb különbböztek. Azért 
is a’ Nicaenumi Gyűlés to* 
váfcbá meg-határozta, hogy 
az Alexandriai Püspökök 
eggy különös Cyciust tsinál- 
janak , melly fzerént a’ több 
F.kkJéfiákat tudósítsák, mikor 
1 elljen Húsvétet fzentelni. De 
e’ me.lett is a’ Romai és A- 
lexirdriai fzámláláíök kü
lönbböztek, és fokfzor eggyik 
a’ máliktól eggy héttel , főt 
hólnappal is el maradt; melly 
hibát meg-nem lehetett job
bítani mind addig, valamíg 
5as-ben Dionyfius Exigutis 
az Alexandriai Canont a’ Ro
mai Ekkléfiába be-nem vitte. 
Azonban a’ Frantziai és Bri
tanniái Ekkléíiák a* régi Ro

mai Canon mellett maréi}»
tak , és minteggy három Szá
zadok után vették-be nagy 
nehezen és fok el!ent-moA» 
dáfok után az Alexandriai, 
vagy az új Romai Canont.

Noha pedig a’ Kereízlyéa 
Ekkléfiák’ az Húsvét’ idejében 
meg nemeggyezhettek: mind* 
azáltal mind nagy tifztelet- 
tel voltak maga az Húsvét 
eránt, Gregorius Nazianze* 
nus az Húsvétet Innepek’ Ki- 
rálynéjoknak nevezi, ’s azt, 
mondja, hogy az úgy .h a 
ladja-meg a’ több innepé- 
ket, mint a’ nap a’ tsillago- 
kát, Azért is a’ Régiek ezt 
Dominica Gaudii, vagy öröm’ 
vafárnapjának nevezték. A’ 
Tsáfzárok a’ magok örömö
ket azzal mutatták-még, hogy 
ekkor a’ foglyokat el-ízaba* 
díttatták; ki-vévén a’ leg-vét- 
kefebbeket. A’ régi Atyák 
nevezik ezt Indulgentia Pa- 
fohalisnak, és fokfzor emlege
tik, ’s dítsérik: a’ magáno* 
fzeméllyek is illyenkor a* 
magok rab fzolgajikat fza* 
badfággal fzokták meg áján* 
dékozni. Kivál képen a* 
Kerefztyének a’ fzegények 
eránt való jó téteményeket 
gyakorolták illyenkor: az 
Húsvétet kővető he!et is 
innepnek tartották : Isteni 
tiízteletre mindennap' öfzve-
§yültek, imádkoztak, pre- 

íkálltak , Ür’ Vatsorájával 
éltek : mellyre nézve a’ Con- 
ftitutiók is azt kívánták, 
hogy a’ fzolgák egéfz héten 
ne dolgozzanak: ugyan akt 
kor tilalmafok vólíak' a’ já
tékok, a’ Törvény folyta
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Műs- Hús.
tá s , ki - vévén nimelly kü
lönös eleteket. Ugyan az 
■Húsvét vólt a’ kerefztelés- 
nek is eggy különös ideje, 
minthogy a’ Régiek, ha
nemha különös fzükfég kí
vánta,a’ kerefztelést bizonyos 
időkre határozták. A’ Hús
vétet meg előző estvét rend
kívül való pompával, fenn- 
létellel, égő gyertyákkal tifz- 
telték, mellyek elöl-járópos- 
táji váltak az Igazíag’ nap 
jának nagy világának, melty 
azt az estvét követő reggel 
tettfzene-fel a’ Világnak, (a) 

Minthogy a’ Dionyfius* 
Canona állandó regulája az 
Húsvét’ idejének a’ Napnyú- 
goti Ekkléfiáben: (b) illő 
azt röviden meg-világosítani. 
A’ körül a’ nevezetefebb 
dolgok ezek : Húsvét min
denkor a’ Zsidó Páfchát leg
közelebb követő vafárnap’ 
vagyon: minthogy pedig a’ 
Zsidó Pafcha mindenkor a’ 
tavafzi elfő holnapnak tizen
negyedik napjára élik , a’ 
Kerefztyén Húsvétnek ugyan
azon holnapnak leg közelebb 
való vsfárnapjára kell esni. 
Ha az említett hólnapnak 
tizen-negyedik napja Vasár
napra efik: akkora* Keresz
tyen Húsvét, hogy annak a’ 
Zsidó Pafchával femmi ha- 
fonlatofsága ne legyen , a’ 
következő Vaíárnapra eßk. 
Az elfő tavafzi holnap az, 
a’ mellynek tizen-negyedik 
napja, vagy a’ tavafzi Ae- 
(fuinoáiumra, az jaz arra a’

3°4
napra , mellynek hofzfza az 
éjfzakájéval meg - eggyez, 
vagy az azt követő tizen
negyedik napra eßk. A’ ta
vafzi AequinoSHumot a’ Ni- 
caeai Concilium Martiusnak 
ai. napjára határozta; kö- 
vetkezesképen ezen regu a 
fzerént Martius az elfő ta
vafzi holnap, mellynek tizen
negyedik napja Mrrtiusn&k 
ai. vagy azt követő tizen
negyedik napjára efik: e* ta
vafzi hólnapnak tiztn-negye- 
dik napját leg közelebb kö
vető Vafárnap, me lyet Hús
vét’ határának hívnak, min
denkor Hús vét n-pj a fzokott 
lenni: következésképen, mint
hogy Martiusnak sí. napja 
Húsvétnek leg-idejébbenvaió 
határa, tehát Martiusnak 43. 
napja Húsvétnek leg-idejéb- 
ben való lehetős napja; és 
minthogy Áprilisnak ig. 
napja Húsvétnek leg kéfóbb 
határa: az azt követő hete
dik, az az Apridsnek aj. 
napja, Húsvétnek leg-utólbb 
lehetős napja, vagya’melly- 
re Húsvét leg-későbben es- 
hetik: és az Hóid’ Cyclufa 
vagy az Arany ízám , mm 
denk or Húsvét holnapjának 
elfő napját: a’ Napnak Cy
clufa pedig, vagy a’ Vafar- 
napot jegyző betű , minden
kor a* leg-közelebb való va
sárnapot jelenti. Ezen re
gulán lehet mindenkor ki
találni , mikor efik Húsvét; 
a’ mint a’ következő tábla 
mutatja.

Mart,
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Mart. i a 3 4 S Aprilis
I _ Kalend.
2 - VI
3 - V

4 • ív
5 III
6 . Prid. Nőm
7 _ Nonae

16 8 - VIII
5 9 - VII

I O - VI
13 i i - V
2 12 - IV

I3 . IÍI
10 I4 - Prid. Id ,

l s Idus.
18 16 * XVII

7 17 XVI
18 - XV

IS 19 - - XIV
4 20 - X III

21 16 c xnN icaeai Ae-
quinoctium.

12 2 2 S Í5 XI elfő lehető
I 23 E X H usvet.

2 4 13 F IX
9 25 2 G VIII

26 Λ VII
17 27 I O B VI
6 28 C V

29 18 D IV
14 30 1 F. III

3 31 F Prid. Kalend,

1] 2 3I 4 s
* I iS G Kalend.

II 2 4 A IV
3 R III

1 9 4 12 C Prid. Non:
8 s I D Nonae.

l6 6 E VIII
S 7 9 V VII

8 G VI
IS 9 17 A V
2 io 6 B IV

II c III
IO I2 14 D Prid. Id;

*3 3 K Idus.
18 I4 F x v m

*5 II G XVII
16 A XVI

IS I7 19 B XV
4 18 8 C XIV

19 D XIIÍ
12 20 E XII
1 21 F Xt

22 G X
9 23 A IX

24 B Vili
2 S C VII Utói/ÓIé-
26 D vi hetöHus-'
2 7 E V Vet.
28 F IV
2 9 G III
30 A Prid. Kalend.·

Ezen táblában'az elfő for 
jelenti az Arany fzámokat; 
a’ máfodik az holnap’ napjait; 
az harmadik azokat az Arany 
fzámokat , mellyek Hús vét’ 
határát, vagy a’ tavafzi eKŐ 
holnapnak tizen - negyedik 
napját mutatják; a’ negye
dik a’ Vafárnapot jegyző be
tűket ; az utólfó pedig a’ 
régi Romai Kalendáriumot 
jegyzi.

A’ Romai Catholica Ek- 
kléfiában az Húsvétet meg
előző nap’ fzóllalnak-meg az 
harangok; a’ templombeli és 
óltárón lévő gyáfz fejér ízín- 
re változik, az Húsvéti gyer
tya eggy nagy Angyal for
ma tartóban áll, az Isteni 
tifztelet nap’ fel-jövetele előtt 
tartattatik; mert ä’ Chriftus 
azon időben támadt-fel: lm 
U ezen
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ezen a’ napon a* Pápa maga 
fzolgál , mellette két felöl 
két Cardinalis Diaconufok 
állanak fejér ruhában, kik 
azon két Angyalokat jelen
tik, kik a’ Chriítus’ koporfó- 
ját Őrizték, (c) 
h A’ Görög Ekkléfiában Hús- 
vétkor, midőn két ember 
öfzve - találkozik , eggyik a’ 
köfzönés hellyett azt mond
ja : „ A’ Jefus Chrillus fel
támadt az halálból; ” mellyre 
a’ máfik azt feleli: „Bizony
nyal fel-támadt. ” Nagypén
teken két Pap eggy sír vagy 
koporfó formát hordoz, 
mellyben a’ Chrillus’ képe 
eggy déízkán fekfzik: Hús
vétikor ezt a’ sírt ki-hozzák 
a’ templomból, közönféges 
heilyre k'i-tefzik, hol a’ Pap 
a’s népnek bizonyítja, hogy 
a’ Chriftus valóíággal fel
támadt, ’s akkor a’ képet 
meg-fordítja a’ tulfó felere, 
menyre a’ Chrillus’ fel-tá- 
madáfa vagyon le festve: ft* 
jelen - lévők eggymást meg
ölelik , lövöldöznek, (d)

(a) Bingh. 1. ac. C. 5. (b) 
Prideaux Connect. P. a.L. 4.
(c) Sacr, Cerem. Kccl. Rom. 
1. a. (d) Tournefort's Voyag. 
Lett. 3.

H y a c in t h ia . E zt az In- 
nepet Laconiában Árny eke 
városában, az Hecatoinbeon 
nevű holnapban, Hyacinthus 
nevű fzép ifjúnak tifzteíségére 
fzentelték. Ez az innep há
rom napokon tartott: az elfő 
napot nagy fzomorúfágban 
töltöttek, az Hyacinthus’ ha
láláért: múlod és harmad
nap’ játfzottak, Apollónak

306
énekeltek , áldoztak, ven
dégeskedtek. Paus. in La
con. Athen. 1. 4. Xen. Rer. 
Graec. 1. 4. Strabo. Mews. 
Fajold. Caflell..

H y b r is t ic a . Eggy innep 
Árgisban, mellyet Teleiilla* 
emlékezetére i'zenteltek, a’ 
k i , midőn a’ Lacedaemoni 
Király Cleomenes a’ várost 
meg-í'zállotta, azt ellene erő
ién oltalmazta, ’s az aíz- 
fzonyokból álló fereget com- 
mandirozta, Ezen az inne- 
pen az aCzlzonyok férjfi, a’ 
ferjfijak pedig afzfzony ru
hába öltöztek, ’s Venusnak 
és Lunának áldozatokat tet
tek. Meurs. Graec, fér. Fa- 
fold , de Feftis Graec.

HYDROPARASTAXáK. L. 
Talíanufok. Encratiták.

* H y d r o p h o r ia . E g g y  
innep Athénében, azoknak 
emlekezetekre, kik a’ nagy 
víz - özönben el - vefztek, 
Aeginában is tartottak eggy 
illyen nevű innepet Apolló’ 
tifztefségére , mellyet játé
kokkal tőltöttek-el, Mews, 
Fqfold.

H y g e a . Salus, az Egéfz- 
fégnek Isten - Afzfzonya. L. 
Salus. Orph. in hymn. Pomey.

H ym enjrvs. A’ lakoda
lomnak ’s házafságnak Isten- 
Afzfzonya a’ régi Pogányok- 
nál, feacchusnak és Ye- 
nustiak fija; fején msjorán 
és rófa koíizorút, eggyik kezé
ben gyertyát, a’ máíikban 
láng ízín gyóltsot tartott, 
melly a’ fzüzeknek fzemér- 
metefségeket jelentette. Az 
új házas aCzlzonyok áldoz
tak neki, Virgiliusnál ígéri 

Juno

Hyb*
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Juno Venusnak, hogy Didót 
Aeneáfsal eggybe házasítja, 
és a’ menyegzőben Hymen 
is jelen fog lenni. (a) Prog- 
nének Tereuí'sal való házas- 
fagát azért tartja Ovidius 
fzerentsétlennek , mert a’ 
menyegzőben luno, Hyme- 
Bteus., és a’ Gratiák, nem vol
tak jelen, (b) Ezen Isten
id fzfzonynak tifzteletére la
kodalmi énekeket mondtak, 
Demea azt kérdi Aefchi- 
rustól Terenttusnál: (c) miért 
nem vi'zi már haza a’ fele- 
fégét ? mellyre ez azt feleli: 
azért, mert nem kap Muficu- 
lókat, és á’ kik az Hymo- 
nocumot énekeljék. Catul- 
lusnál vagyon eggy Epitha
lamium , mellyben ezen fzók, 
Jo Hymen Hymencee! gyak
ran elő - fordulnak, (d)

(a.) Aen. 1. 4. (b) Met. 
1. 6. v. 428 (c) Adelph. Act.
4. Se. 5. (d) *9.

* H ymbnzfus. Eggy Eret- 
Bek , kit Pál a’ Sátánnak 
adott, vagy az Ekkléliából 
ki-rekefztett. Azt mondta 
hogy már meg-lett az ha-
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lottaknak fel - támadáfok.
i Tim. i.

* Hyperion. A’ Napnak 
atyja., vagy máfok fzeréot 
maga a’ Nap : így neveztet- 
tetik azért, mert a’főid felett 
já r , a’ Görög fzótól Ypcr 
felöl, e/’o, megyek. Diodorus 
Saturnus’ atyjafijának tartja, 
’s azt mondja, hogy ez volt 
a’ ki leg-elofzör kezdette a’ 
napnak, hóidnak, tsillagok, 
nak járáfokat visgálni, ’s 
az időt órákra ofztani.

* Hy p s is t a r iu s o k . Eret
nekek a’IV Században : ezek 
a’ fzombatot fzorofan meg
tartották , a’ tüzet tifzteltékj 
mind tudományokra , mind 
ceremoniájikra nézve, a’ Zsi
dó Vallásta’ Pogány Vallás
fal elegyítették. Neveket 
onnan vették, mert az Atyát, 
a’ F iút, a’ tíz. Lelket, nem 
hitték, hanem tsak az eggjr 
Isteni Valófágot , mellyet 
Jjypßßosnak, leg-Felfégefebb- 
nek neveztek. Greg. JVaZ. 
Orat. 19. Greg. Nyss. Or. a.. 
c, Eunomium.

JabajahiTÓk. Fggy új Se
rta a’ Mahummedanufok 

köztt, melly azt tanítja, 
hogy az Isfcnnek esmerete 
nem terjed-ki minden dol
gokra, hanem Ő a’ tapaízta- 
lás által tud fókákat, es hogy 
az. Isten a’ Világ’ igazgatá- 
fában magát a’ történet f'ze- 
rént lenni fzokott környfil- 
álláfokhoz intézi; minthogy 
a’ következő dolgok felől

ü

neki femmí tökélletés esme
rete nints. A’ több Mahum- 
medanufok ezt Istent ká, 
romló tudománynak tartják-

Ricaut.
* Jaccnus. Bacchus’ neve 

a’ jak eh énein Görög fzótól, 
melly kiáltani tefzen. Clau* 
dián.

JaDDESP.K. A’ Geniuüok·· 
nak Papjaik Ceylon fzigeté-- 
ben : az Ő Pagodájiknak 
a vagy
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vegy templomaiknak í'emmi 
jövedelmek nints. Ha vala- 
melly buzgó fzemélly ká-
Ítolnát épít , annak m a g a  
éfz’ a ’ Papja. Az illy kápol

náknak falaikra minden-féle 
fegyverek vágynak festve. 
F.zen kápolnákat /aecrfhak 
hívják, melly ízó ördögöt 
tefzen. A’ Jaddefe el-fzokta 
az haját borotválni , mikor 
a’ Jacno innepét fzenteli. 
Knox. Defer spt. of Ceylan. 
P. 4· c. s.

J a g ü i S, R e m e té k  a ’ Ba- 
nianufok közit N a p k e le ti  lm 
d iá b a n  : e zek  h á ro m  fé lé k , 
ú g y m in t jlvadoutas, San- 
jajias, és Vanafrafiás nevüek. 
L. mindenih et a' magahelÍydn. 
Differt on the Kelig. &c. o f 
the Banians ap. Eel. Cer. T. 3.

f  Sz, Jakab, a’ Nagyobb.· 
volt ez a’ Chriilusnak Apo- 
fiola. Nagyobbnak nevez- 
tettetik, vagy azért, mert a’ 
máfik Jakabnál öregebb vólt; 
vagy azért, mert a’ Chriítus 
különöfen meg-tifztelte ötét 
akkor , mikor Jánoísal és 
Péterrel eggyütt fel-vitte az 
hegyre, a’ maga fzínének di- 
tföléges el-változáíának látá- 
fára. Minekelőtte az Apo- 
fiollagra el-hívattatott vólna, 
Simon Péterrel és Jánofsal 
haláíz mesterféget követett. 
Az anyjáról, a ’ Chriilusnak 
Atyjafija vólt. Midőn a’ 
Chriítus a’ Galilaeai tenger
nél j á r t ,  és Jakabot a’maga 
A ty ja íi já v a l  a z  hajóban meg
látta, hívta őket a z  A pofto t- 
lágra; kik a z o n n a l enge’dtek 
is neki, ’s követték ötét, ki
ket ö Bnehargei/if vagy Boa

nerges, az az Mennydörgés
nek Fijainak nevezett, melly 
név vagy azt példázta, hogy 
ők a’ magok mennydörgés
hez hafonló predikálláfokkal 
az álomba meriiltt világot 
fel-ferkentik: vagy hogy ők 
a’ mennyei titkokat nagyobb 
erővel predikállják, mint a’ 
több Apoltolok ; a’ mint azt 
tselekedfeis Sz János; vagy 
pedig ez a’ nevezet jelenti 
aző indulatos terméfzeteket, 
mellyet ők azzal jelen' ettek* 
k i, hogy ai  Idvezítöt kérték, 
hogy botsátana tüzet az em
bertelen Samaritanufokra, kik 
ötét a’ magok fálujokba be- 
nem fogadták. Nem elég 
bizonyos, hova ment legyen 
Jakab a’ Chriítusnak menny
be menetele után. A’ Spa
nyol írók azt mondják, hogy 
minekutánna ö Judaeában es 
Samariában az Evangyélio- 
mot hirdette, Spanyol Or- 
fzágba ment, hol a’ Kerefz- 
tyén Vallást fel-állította. De 
minthogy a’ régi írók erről 
nem ízollnak , hihetőbb az, 
hogy ö Judaeában és a’ körűi 
lévő Tartományokban jár
kált. ó  vólt a’ leg-elfő Mar
tyr az Apoftolok köztt, a’ 
kit III. Herodes Agrippa, 
(hogy a’ Zsidóknak kedve
ket kerefse) tömlötzbe vet
tetett ’s, meg öletett. Euíe- 
bius azt írja , hogy az Ő 
állhatalofságát és baior fzí- 
vét látván az ő vádolója, 
annyira meg illetődön, hogy 
az Apóitól’ lábaihoz’ borúit, 
és tőle engedelmet kért;' 
mellyet meg is nyert, ’* azt 
meg-nyervén a’ Kerefztyén 

Val-
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Vallásra tért, ’s az Apoftol- 
lal eggyütt meg-ölettetett. 
Sz. Jakab’ innepe eíik július
nak 25. napján.

A’ Spanyol Tudófók köz- 
zül némellyek azt írják, hogy 
Jakab Apostolnak teste Jeru- 
íálemből Spanyol Orízágba 
vitettetett, meliyet Alphoufus 
Cafto Király’ idejében, eggy 
Theodqmirus nevű Püspök
nek, eggy rendkívül való nagy 
világofság mutatott-meg Gal- 
liciában, a’ midőn Compo- 
ítellában fok tsudák estek. 
Midőn ezt a’ dolgot a· Com- 
poítellai Püspök a* Lateranu- 
mi közonféges Ekkléíiai Gyű
lésben III. Innocentius P. 
alatt elö-hozta , hogy ez ál
tal meg mutafsa az t, hogy 
az ö Ekkléíiája a’ Toledóitol 
nem függ; étet amaz híres 
Ériek Rodericus Ximenes 
úgy meg-tzáfolta , hogy fern- 
nut nem felelhetett. Baro- 
nius, a’ Romai Martyrologi- 
umra tett jegyzékeiben, a’ 
Compoftellai Püspök’ értel
mét követi; de fok Pápák
nak leveleiknek és híres Tu
dófoknak Irát'aik után, a’ ma
ga állítáfának az Annales*k- 
ben ellene mond; meliyet ő 
benne a’ Spanyol írók ke
ményen meg - jegyzenek, ’s 
azt mondják hogy Sz. Jakab
nak egéfz teste nálok vagyon. 
Chorier, a’ XVII. Század’vé
ge félé , a’ Grenoblei Paíla- 
meutumban eggy nagy tudo- 
mányú úr, a’ Dauphinei Tar
tományról írtt Históriájában 
azt mondja, hogjr az a’ Ja
kab, a’ kit a’ Spanyolok em
legetnek, nem az Apóitól,

hanem eggy Galliciai Szent 
volt, ’s az ereklyék is ezéi, és 
nem acnazéi. Jerufaiembea 
vagyon Sz. Jakabnak eggy 
temploma, a’ Sión kaputól 
három fzáz lépésre, melly 
a’ leg-nagyobbak közzül va
ló ; a’ középsó bólt-hajtálá 
négy erős oízlopokon áll, 
felül nyílva vagyon, hogy 
több világofság mehefsen-be- 
lé, három óltárok vágynak 
benne; bal kéz felöl, a’ mint 
az ember be - megyen , va
gyon eggy kis kápolna, ezen 
az heilyen vették fejét Sz. Ja
kabnak , melly az ö idejében 
közöníeges piatznak hellye 
vólt: ezt a’ templomot az 
Örmények bírják, melly mel
lett nekik eggy ízép klaítro- 
mok vagyon, mellybenmin
denkor tizen-öt Papokkal 
eggy Püspök lakik, kik az 
Isteni tifztelet vifzik-véghez. 
Ezen templomot, az hozzá 
tartozó épületekkel eggyütt, 
a’ Spanyol Király építtette, 
hogy ott a’ Spanyol Szar in 
dokok hellyet találhafsanak 
magoknak. Közel oda va
gyon (a ’ mint tartják) Ta
más Apollóinak lakó-hellye. 
Azt írjak, hogy minden Ma. 
hummedanuíok és Zsidók, 
kik ez hellyre be-mentek, 
meg-haltafc; mellyre nézve 
a’ kapuk zárva fzoktak álla- 
n i , hogy több fzereotsétlen- 
lég ne efsen.

Eus. H· E. 1. 2. c. 9. In
nocent /. ad Decent. Greg. 
V ili. ep. ad Reges Hisp, 
Baron. An. 9. Spondan■ Go- 
deau. H. E. 1. 1. Chorier.„ 
Hift, de Dauph, T. 3· 1. V- 
3 Sec.
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Sec. 6. Puteani Hifpan. vin- 
die. tutel. Doubdan. Voyag. 
de la terre Samt. Tillemont 
Memoir, Cave. Ant. Ap.

Sz, J a k a b , a’ Kiisebb. L. 
f'ilep Jakab.

Sz, Jakab’ Közönfóges Le
vele. Az Üj Teftamentoinnak 
eggyik Canonicus könyve, 
mcliynek Írója a’ Kifseb/bik 
Jakab Apóitól, a’ kit Sz. Pál 
jaz Ürnak, vagy a* Chrjslus- 
pak atyjafijának nevez, és a’ 
kit az Apoftolok Jeruí'alemi 
Püspöknek válaíztottak vólt. 
Miit azt hifzi , hogy Jakab 
«zen Levelet a’ Christusnak 
hatvanadik efztendejében ír
ta , ’s azután két efztendő- 
vel, Ananus FŐ Pap és Albi
nus Tii’zt-tartó alatt, Marty- 
romi halált fzenyvedett. Ezen 
Levelét intézi az Apóitól a’ 
hitetlen é* az hívő Zlidók- 
hoz: t ?. él ja az, hogy az hi
tetleneknek tévelygéseket 
meg tzáfolja, rendeletien buz- 
góíágokat fzelídílse, ’s illet
len magok-viíeléfeket jobbít
ja ;  az hívőket pedig az fi 
f'zenyvedéfekben erősítse. Irt 
a ’ fzerte-fzéllyel lakó Zsidó 
Kereiztyénekhez; de kétség 
hívül azoknak a ’ Zfidóknak 
i s , a’ kiknek ő Püspökök 
vólt. Ez a’ Levél a* Cano
nicus közöníéges Levelek 
jcÖztt első; meliyek közönfó- 
gefeknek azért, neveztetted 
pék, mert azok nem eggy 
Ekkléíiához, hanem különbb 
hellyeken lakó hívekhez írat* 
itattak, .

Erasmus igen vakmerőén 
ftél ezen Levélről, ’s azt 
piondja, hogy ebben az Apo

llóit írás’ fzokott méltófágá 
nak i'emmi jele nints : Luther 
is elöízör alávaló módon ítélt 
felőle, de azután értelmét 
meg-változtatta: de más Tu
dólök ezen levélben eleven és 
hatható Ízókat, illő figurákat,’ 
terméizeti i’zép gondoiatoaat, 
és eggy Apolloii pennához 
méltó ékeién í/.óliast taiáínak. 
Ou 5. James c, s· Fabric. 
Bibi, Gr, i. 4. c. 5, ülaekveall. 
Sacr. Claíf. defend. 5.

Sz. J a k a b ’ Temploma Com* 
poftellában. Ez a’ templom 
Spanyol Orfzágban hires, az 
ott ésni fzokott Hátsókról: 
építtette tett ez a’ iNagyoUbik 
Jakabnak Spanyol ürizag* 
Patronufának tiíztelségere, 
a’ kinek képe ezen templom
nak öreg óltárán kilentz Izáz 
eiztendőktöl fogva áll, meily 
előtt izünteien ötven vialz 
gyertyák égnek. A’ tem- 

lomban vagyon eggy kő 
ereízt, meily alatt eggy 

olly lzoros lükön keil áiud- 
bújni, hogy az embernek ha 
fa a’ főidet éri, meilyet az 
Evangyéliom* fzoros kapujá
nak neveznek, mcliy a’ Bú* 
tsúra menőket az ídvefség’ 
útára vifzi: lokan a’ kik ezen 
a’ lükön el- felejtettek áltai- 
tsúfzni, fok Izáz mértföldek* 
re viízjza-tértek hazájokba, 
’s úgy mentek  ̂újra Compo- 
ítellaba. (a) Ebben a’ tem
plomban a’ Sz. Jakab’ teste 
lók tsudákat tett. A’ mint 
Frater Gyri írja, ez az Apo
llói a’ Spanyol Királyokat 
úgy meg-tifztelte, hogy ne
kik tizen-ötízör jelent legyen- 
pieg, mindenkor nagy ha* 

UQÍt’
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feonnal: nevezetes az, hogy 
eggykor a’ Spanyol Sereget 
maga vezérletté Sz. Jakab 
eggy fejér lovon, a’ Pvlauru- 
íok ellen, kik közzül hetven 
ezeret le-vágott. (b)

(a) Fayrac. Etat de 1’ Es- 
pagne T. i. (b) Lives of the 
Saints.

Sz. J a k a b ’ Hernie. L. Cano-
nicufok.

fjAKOBiTáK. Kerefztyé- 
nek Synában, és más Napke
leti Tartományokban. Jako- 
bitáknak neveztettelek Ők, 
vagy eggy Syriai Jákob ne
vű emberről, a* ki Mauritius 
Tsáfzár alatt élt, vagy eggy 
Jákób Baradaeus vagy Zan- 
zalus nevű Syriai Barátról, 
ki Eutychesnek és Diofcorus- 
nak tanítványa vélt, kiknek 
tudományokat AHában és A- 
fricában az VI. Században 
úgy el - terjefztette, hogy az 
VII. Században az Eutychia- 
nuíöknak fok-féle Secájik, 
Ő róla közönféges néven Ja- 
kobitáknak neveztottettek. 
Ezek alatt értettetnek a’ 
Napkeleti Monophyfiták is, 
v a g y  azok, kik a* Chrilius- 
ban ts a k  eggy, az' a z  emberi 
te rm é íz e te t  hilznek. Ezen 
Jzéles értelemben, a’ Jakobi- 
tákhoz tartoznak az Abyisi- 
nuiok és Armenufok is. Kzek 
a ’ Jakobiták tagadják a’ Sz. 
Háromfágot, és a’ kerefztet 
ts a k  eggy újjokkal v e tik , 
meLly azt jelenti, hogy ökaz 
istenfégben tsak eggy fze- 
métlyt hifznek. A’ Kerefzt- 
íégben a* gyermek’ homlo
kara tüzes vafsal eggy béllye- 
get íütnek, minekutáuna azt

ü

kÖrnyül-metélték, melly fzo* 
kástlíerefztelő Jánosnak ama’ 
fzavain fundálnak: „ Az (tud
niillik a’ Chríflus) kerefztel 
Sz. Lélekkel és tűzzel. ” A’ 
Jakobitáknak Altai Patriar- 
chájok, a* ki régen a ’ Saff- 
ran klattromban lakott Afiá- 
ban, most Meíbpotamiának, 
Garamit nevű vároiában, az 
Africai pedig Alexandriában 
lakik; ez az utólfó Diofco- 
rusnak és- a ’ Gophtitdknak 
tudományokat követi. Az 
Afiai magát Antiochiai Pa- 
triarchának nevezi , néha a’ 
Datnafcuíi Görög Püspök is 
ezt a’ titulust tulaj doni tja ma
gának. Az Anuochiai Pa- 
triarchától függenek, a’Jeru- 
falemi, Damaícuíi, Edefsai, 
Cyprufi Érfekek, és fok kla- 
ftromok. Hafonlóképen az 
Egyiptomban lakó Partriar- 
cha is Alexandriainak nevezi 
magát, melly titulushoz a’ 
Görögök is jufokat tartják. 
De a’ Schisma után min
denütt a’ Jakobiták az hatal- 
mafok , úgy hogy az a’ Szék 
is övék, a’ meílytől az Ae- 
thiopiai függ, hol a’ Kerefz- 
tyének Eutychianufok és Ja- 
kobíták, az az Catholicufok: 
melly az Aethíopiai Hifto- 
riákból meg-tettfzik, mellyek 
fzerént Alvarez, David Tsá- 
fzárnak képében, VII. Ge
mens Pápának engedelmes- 
léget ígért, melly végre IV. 
Pius P. amaz híres Andreas 
Öviedét,, Claudius Tsáfzár- 
hoz Dávidnak íijához el- 
küldötte : az Alexát driai Pa
triarcha pedig Gabriel, iS9S' 
ben a’ maga Arclu JDiaceuu 
4 lat

3 ii
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fát két Barátokkal V ili, Cle
mens Pápához küldötte , a’ 
kik jelentenék-meg, hogy az 
ö Ekkléfiája kívánna a’ Ro
maival egyesülni. Ezek a’ 
Deputatulok meg-esmerték 
a’ Romai Ekkléíiát igaz Ek- 
kléfiának lenni; de mind ed
dig a’ dolognak kevés gyü- 
möltsét lehetett látni. A* 
tulajdon értelemben való Ja- 
kobitáknak fzámok negyven
öt ezer famíliáknál nem 
fokkal megyen többre, kik 
^yriában és Melópotámiá- 
ban laknak: ezek köztt is 
haíönlás vagyon; mert né- 
mellyek a’ Romai Ekkléfiá- 
va l, máfok pedig az ellen 
tartanak. Az azzal ellenke
zők lem eggyeznek-meg: mert 
„tét eggymáísal ellenkező 
ilatriarchájik vágynak, egy- 
gyik Caramitben, a’ malik 
Derzapharánban lakik. Ezen 
kettőn kívül még eggy va
gyon Aleppóban, kit An
drásnak hívnak, ’s a’ Ro
mai Széknek engedelmeske
dik. Sacchini tudós Jeíuita a’ 
maga Hiíioriájában említi, 
hogy a’ Pápa’ Követe p. 
Chriílophorus Rodericus, a’ 
Jakobiták’ Tudományokat 
követő (Jophta Kereíztyének- 
kel Egyiptomban a* két Kk- 
kléíiáknak, az az, a’ Romai
nak és Jakobitákénak eggye- 
l'üiéíéket munkálódta ; a’ 
mellyből meg-tettízik, hogy 
p’ Jakobiták a’ Catholicuíók- 
tól tsak fzóvaí különbböz- 
nek: az illyen ízókkal pe
dig tsak azért élnek, hogy 
pzzal meg-mutaísák ők, melly 
^lív^l járjanak a’ Neítoria-

3 1 *

nufoknak tudományoktól. A’ 
Purgatorium és az hólttaktrt 
való imádfág felöl, a’ Gö
rögökkel és más Napkeleti 
Ekkléíiákkal eggy értelemben 
vágynak: az Ur’ Vátsorájá- 
ban kováfzos kenyérrel él
nek : a’ Gyónást nem gya
korolják , minthogy azt Is
teni rendelésnek lenni tagad
ják. A’ Ceremóniákra néz
ve, magok a’ Jakobiták közit 
is vagyon külonbbfég : a’ 
Jakobiták az Isteni tilztele- 
tet Chaidaeai nyelven viízik- 
véghez, noha különbben Ará
biái, T örök, és Armeniai nyel
ven beizéllnek: az Úr’ Vatso- 
ráját két ízín alatt , még 
pedig a’ kis gyermekeknek 
is, fzolgáltatják-ki; luízik a* 
kenyérnek a’ Chriítus’ testé
vé való változáíat , ’s a’ 
Chrittusnak az Ur’ Vatsorá- 
jábau való jelen - létét: til'z- 
telik a’ Sz. Sacramentomot, 
midÓ11 azt a' R. Catholicus 
Pap a’ beteghez viíizi, ho
lott ellenben a’ Syriai Gö
rög Kereíztyének az eránt 
íémmi tiízteletet nem mutat
nak, ha azt R. Catholicus 
Pap fzentelte.

Eutychius. annak T. a. 
Niceph. Hiít. 1. xg. c. 5a. 
E uthym ius. Zigabenus. pa- 

*nopl. Crufius. Uiytrceus. Kit
eker. Supi, Cppt. Hoornbeck. 
Hotting. Ludolf. Hilt. Aeth. 
L. 3. C. 8 - 9. 10. i i . Jos. 
Hbudacni Hilt. Jacobit .Maim- 
bourg. Hilt, des Schism, des 
Grecs. Richard Simon. Jövet, 
Hift. des Relig, T. 4.

Ja k o b it a  BARáTOK. Ar- 
meniában, Mpfopotamiában, 

’s mps
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’s más Napkeleti Tarto
mányokban. Fö klaftromok 
v a g y o n  Derzepharánban, 
Mardin mellett Meí'opota- 
miában , mellyben lakik a’ 
Patriarrha is. Ezen a’ Fő 
klaftromon kívül vagyon 
még eggy máíik a’ városa 
ban, kettő pedig Damaícus- 
hoz két mért-főidre , eggyik 
Taurisban, a’ Mardini út 
mellett, máíik Edefsában: 
többek is vágynak, de a’ 
mellyek nagy réízént ürelék. 
Ezek a’ Barátok még beteg 
korokban lém efzrjek húst, 
’s a’ Alaroniták' böjtöket kö
vetik: az -Oíficiumot Syriai 
nyelven éneklik, ’s az Isteni 
tiízteletkor az Armeniufok- 
nál ízokásbai lévő Muíicá- 
val élnek: az 0r* Vatsoráját 
kováízos kenyérből fzolgál- 
tatják - k i, a’ Görögöknek 
ízokáí'ok fzerént, és így e’ 
íélzben különbböznek az 
slrmeniu foktól és Maroniták· 
tói. Ez a’ különös í'zoká- 
lok , hogy az Ür’ Vatsorájá- 
ban levő kenyeret olajjal 
és lóval elegyítik, mellyet 
olly nagy darabban fzoktak 
futni, a’ mellyböl fzáz em
ber réízt vehet. A’ Jakobi- 
táknál nintsenek Apátzák: 
mert a’ kik Apátzai életre 
Izánják magokat, azok vagy 
ízüléjik’, vagy atyjokfijaik’ 
házoknál laknak· üijt. des 
Ord. Bel. T. x. c. 7.

Jakusi. A’ Japoniaiaknái 
az Orvoíi tudománynak Is
tene, kinek képe eggy kis 
de fzépen fel-ekefíttettetett 
templomban, aranyos pallón 
víUi leje fé|itt Y ä|/ea eggy

tengeri tsiga hajának fele, 
mellyet fúgárok véfznek kö
rül: bal kezében eggy ki
rályi páltzát , jobban pedig 
vaíkmelly esmeretlen dolgot 
tart: az egéfz kép meg-va. 
gyón aranyozva: a’Japonok 
valáhányizor ezen kép mel
lett el-mennek, mind annyi- 
fzor til’zteletet mutatnak ne
ki, a’ templom mellett meg
hajtják magokat , a* tem
plom ajtajában lévő haran
got meg-vonják, lábokat meg- 
mezítelenítik, kezeiket fejek
re telzik, ’s imádkoznak. 
Azt mondják, hogy ezt a’ 
templomot Jakusinak eggy 
kegyes de fzegény ember 
tsináltatta, midőn Ő vala- 
melly orvos port talált, 
meliyllyel annyi pénzt ke- 
reíett, hogy az Orvoh tu
domány’ Istene eránt e’ké- 
pen mutathatná meg-hálá- 
datolságát.

Kaempf. Hift. Jap. 1. 5. c. 10.
J a m i . így  nevezik a’ Törö

kök az oily templompkat, 
mellyeket a’ Jumanamazi 
nevű pénteki Isteni tilztelet- 
re fzoktak rendelni. A’ 
melly Ja/nit valameily Sul
tan építtet, azt Belátynnak 
nevezik. Hlyen templomot 
leg-elófzör Orchan építtetett, 
ki a’ Török Tsáí'zárok aöztt 
máíbdik volt, és íjjő-baalett 
Tsaizárrá. Ütiwian ííiltoiy 
P. x. 1. x. c. 3.

Ja mmabos  vagy J a m m a - 
b u g i . Eggy Szerzet a’ |a- 
ponoknal. Ez a’ név annyit 
teizen, mmt hegynek kato
nája: mert ezek a’ Szerzete- 
lek lseit a’ kolziklak közti
i  s *
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és pufztákban laknak, hol a’ 
Magiát gyakorolják, ’s a ’ 
népnek alamisnájából élnek. 
Ezeknek fundálójik meg-pa- 
rantsolták nekik, hogy min
den eí'ztendöben eggy bizo
nyos templomhoz bútsúra 
kétfzer menjenek: keményen 
fanyar^atják magokat, me
redek es hegyes köfziklákon 
máfzkálnak, ’s A’ leg - hide
gebb vízben ferednek. Két 
réfzre ofztják magokat, 
eggyiknek neve Tojunfá, a’ 
maiiké Fonfanfa. Az elfőb- 
bek minden eí'ztendöben tar
toznak a’ Fikoofan hegyet 
meg-lát*»gatni, mellynél ne
hezebb utat gondolni fém 
lehet; t-fert az meredek ko- 
fziklákkal tele vagyon: az 
utólíók pedig a’ magok fzér
zőjüknek koporfőját tartoz
nak minden eí'ztendöben meg
látogatni , melly nem kü
lönbben igen terhes dolog; 
mert ez az helly eggy  feier
te bb magas és ROlziklas 
hegyen vagyon. Ezekre a’ 
fzent útrdara fok - féle mofó- 
dáfok és test fanyargatáfok 
által kéfzítik magokat.

Az ezen a’Renden levő Ba
rátok az övök mellett eggy 
fzablyát, kezekben páltzát, 
újjaikban négy réz gyűrűt, 
nyakokban eggy tsipkés 
nyakra-valót, hátokon eggy 
tarifznyát hordoznak, meiíy- 
ben eggy öltöző ruha, eggy 
köny v , ’s valami kevés pénz 
vagyon; fzalmából, vagy 
Lotos-fa virágból tsinálttpa- 
putsot vifelnek.

Ezek a’ Barátok eleinten 
a’ bintoistákuFk. Reiigiójo-

kat követték: de azt idővel 
el-hagyták, vagy pedig azt 
az indulóknak ceremouiájik- 
kal ’s tudományaikkal ele
gyítették. A* Japánok úgy 
tartják ezeket, mint fő orvo- 
fokat: az ö orvosláfok eb
ben á l l : a’ beteg el-beízélli 
a’ maga nyavalyáját, melly- 
re a’ Jammabós jói reá hall
gat , a’ ki eggy papirosra né- 
melíy titkos jegyeket í r , azt 
az Isten’ oltárára tel'zi, ’s 
némelly ceremóniákat tsinái. 
Ezt a’ babonás papirost apró 
pilulákba tsinálja, mellye- 
ket a’ betegnek reggel éhom- 
ra leheli nyelni, mellyre 
vizet ifzik, a’ mellyel vala- 
melly vagy élzakra vagy 
délre lévő k ú t b ó l vagy 
folyó - vízből kell meri 
teni, a’ mint az orvos pa- 
rantsolja. F· Froes. Epiíl. 
Japan. 1. 4. Kaempf Hift. Jap. 
I. 3. c. $.

* Jamnicerusok. A’ Pápa’ 
Cancellariájáa ollyan híva- 
talú emberek, a’ kik a’ Pá
pa’ Bulláját meg-fzokták néz
ni , ’s az hol kell, változtat
ni. Neveztettetnek Partici- 
pantefekntk is , minthogy ft- 
zetéfek az Annatákból, ’s 
más a’ Pápa’ Canceilariáján 
kéfzfiltt dolgokért való jöve
delemből vagyon.

f  JáNoS. Kerefztelö. A’ Chri- 
ftusnak elöl járó Követe , ki 
az utat Ö előtte meg-tifztítja; 
kiáltó fzó a’ puíztában, ki 
az Ilyés’ leikével b ír , és a’ 
Magafságos Istennek Prophe- 
tája, a’ mint a’ Sz. írás Ő fe
lőle Izóll. Az Ő fzármazáfát 
Gabriel Angyal jelentette- 

meg-



meg az Ő atyjának Zachari- 
ásíak, ki az Abia rendéből 
való Pap vó!t, midőn 6 a’ 
templomban a’ maga fzolgá- 
latjaoau foglalatoskodott. 
Az Angy alnak belzédét hall
ván Zachariás, nem hitte 
azt; minüiogy mind ó maga, 
min i feleíége, már igen öreg 
emberek voltak ; meüyért is 
Zacharias meg-némáit, ’s né
mán maradt mind addig, míg
nem az ö Fija János Izület- 
tettetctt. A’ mint az Angyal 
meg-mondotta, ügylett. ífr- 
fébet a’ Zachariás’ f'elefége, 
ki Ár on Pap’ famíliájából, ’s 
fizuz Máriának rokona vóit, 
lzülte K, Jánost. A’ mintáz 
Angyal előre meg-mondta Ö 
felőle, hogy ó az Ur elölt 
nagy leizen, bort és réfzegí- 
ΐδ italt nem űzik, hogy az 
ö anyjának méh étöl fogva 
fi:. Lélekkel be-teíiyeíedik, 
luk Zlidókat meg térít, ’s a’t: 
úgy ezek a’ jöveudőléíék ö 
betűse mind be teltek. Az ö 
híre el terjedvén, fokán men
tek ó hozzá, kik bűneikről 
vallást tévén, Ö általa meg- 
kerelztcitetteUck ; es ugyan 
azért nevezíettetik ö Kercjz- 
telönck: mert noha a’ vízzel 
való meg-molas, vagy ferelz- 
tés, lkokéban volt fegyen is 
a’ Zíidóknál; de Ő etötte az
zal nem éltek úgy, mint a’ 
meíly a’ meg - térésnek és 
bűnből való meg-tilztúlásnak 
jele lett vólna. Ugyan ö íe- 
reiztette vagy keteíztelte-meg 
a’ Christustis, a’ Jordan vi
zében. Oily nagy tekéntet- 
ben volt János a’ Zlidók előtt, 
hogy cggykor a’ Züdó Ta-

JáN.

náts Követeket küldött δ hoz
zá, kik kérdeznék-meg ötét, 
nem ő vólna - é a’ Mefsias ? 
Ö p?dig meg-mondotta,hogy 
ö nem az, fém nem llyés, lein 
nem valamelly régi Prophe
ta. Meg-í'eddett ö mindene
ket, fzemély válogatás nél
kül ; nevezetefenHerodes An- 
tipást Galilaeának Negyedes 
Fejedelmét, azért, hogy a’ 
maga atyafijának Fíiephek 
feielégét tlerodiást tartaná 
magánál felelégül; meiiyért 
is lícrodcs ő reá meg - hara
gudván, ötét tömlötzbe vet
tette, végre fciefége’ és leá
nya’ kéréiéreneki fejét vetet
te: noha Joíephus azt írja 
hogy azért öieue meg - ötét 
Herodes, mert midőn látná, 
hogy lók nép követné ölet, 
félt a’ nép koztt való táma
dástól. λ ’ Zfidók előtt oliy 
becsületben volt János, hogy 
az Herodes’ fzerentséllen üt
közetét,a’ maga Ipa Aretás el
len , az Isten’ igaz ítéletének 
tulajdonították, azért, hogy 
ő K. Jánost meg-ölette. (a;

Az Fvangyéuom nem em
líti hol ói ette tett meg ’s te- 
mcticueteltt - el Jánoe. Jofe- 
phus írja, hogy Judaeában 
eggy Machaerus nevükaítély- 
ban, hol Herodes a’ maga 
nev^ napjai tartotta akkor. 
Az Évangyéliom azt mond
ja , hogy a’ Janos’ testet az 
Ö Tanítványt temették - e l , 
de hol ? arról hallgat. Eufe- 
bius és Hieronymus azt írják, 
hogy fiebafteban fiamariának 
fö váróikban temette ttetett- 
el. Mert némeliyekaztmond- 
ják, hogy juüaaus Slpojtata 

Tsá-
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Tsáfzár alatt az ott lakók a’ 
János’ temető hellyét fél-nyi- 
tották, némelly tetemeit meg
égették: némelly tsontait pe
dig a’ Kerefztyének meg-íza- 
badították, mellyeket ők 
eggy Jeruí'alemi Abbásnak 
Filepaek, e’ pedig Sz. Atha- 
naíiusnak ajándékozott, a’ 
ki azokat eggy kútba vetet
te , míg tifzteís égés hellyre el
temethette. Annakutánna 
való idŐkben;Theo doíiusT sá- 
fzár a’Serapis’ bálvány tem- 

lomát le - rontotta, annak 
ellyére eggy új templomot 

épített, azt Sz. Jánosnak (zen
telte, és az ö $z, ereklyéjit 
396. efztendőben abba tette, 
(b) A’ János’ fejéről azt ír
ják, hogy az elöfzör Jerul'a- 
íemben temettettetett-el, on
nan pedig Emefába Phoeni- 
ciának nevezetes váróikba 
vitettetett.

K. Jánosnak Damafcusban 
lévő temploma, mind a’ Ive- 
refztyének, mind a’ Mahum- 
medanufok köztt nevezetes. 
Az elöfzör Zachariáfé a’ K. 
János’ atyjáé volt: de azu
tán Jánosról neveztettetett, 
minekutánna az ifjabb Theo- 
dofius Ts. a latt, az Ö feje E- 
mefában meg-találtattatott, ’s 
onnan ide hozattattatott. Azt 
írják, hogy ezt a’ templomot 
a’ K. János’ Kerefztyénei épí
tették, mellyben az ö fejét 
fel-függefztették. Abdalme- 
lech Califa negyven ezer pi- 
llolékat ígért nekik a’ tem
plomért: midőn pedig ^azt 
nem akarták fel-venni* a’ 
templomot erővel el-foglal- 
ja , M ölekévé VUj,y metiéUé
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változtatta. A’ Mahumme- 
danufok fok fzavait ízokták 
az Evangyéliomnak emleget- 
ni, mintha azokat K. János 
mondotta vólna; holott pe
dig a’ Christus mondta: ná- 
lok vagyon a’ Christusnak 
és K. Jánosnak is eggyütt- 
való Befzéllgetéfek. (c ),

(a) Jos. Ant. 1, 10· c. ». 7. 
( \J)Theod. H* E. 1.3. c.3. Rujin. 
Hi ft· C. 27. (c) D’ Herbelot.

fS z. JáNos A postol és 
Ev a n g é l i s t a . Galilteából 
való, Zebedeusnak és Salo- 
ménak íija, az ifjabb Jakab
nak atyjaíija kivel eggy litt 
haláí'z mesterféget gyakorlott, 
’s a’ Chrietustól Apoftolfág- 
ra hívattatott. Hieronymus 
azt tartja, hogy János fő 
házból l'zármazott: értelmét 
azzal erősíti, mert ö a’ Fö- 
Papnak esmeretíégében volt, 
úgy hogy mikora’ Pap’ udva
rában a’ Christusra törvényt 
láttattak, oda minden féle
lem nélkül be-ment, ’s Pétert 
is be-vitte; és e’ vólt az oka 
annak is, hogy Ö a’ Christus’ 
kerefztfájánál is jelen vóit, 
azután pedig Sz. Máriát ma·
Ía gondvifeiélé alá vette, 

)e még ezekből ki nem jő , 
hogy Ö valamelly fő házból 
való lett vólna, főt az Ö ha- 
láíz mesteriége ellenkezőt 
mutat. Az ö Fő Pappal va
ló esmeretfége is ízármazha- 
tott más okból: noha nem 
tefzfzúk is azt-fel, a’ mit Ni- 
cephorus befzéll, tudniillik 
hogy Szent János az előtt 
kevéfsel, a’ maga Galilaeá- 
ban lévő jófzágát el-adta An
nas FŐ Papnak, mellynek

u l ·
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árrán Jerufalemben a’ Sion 
hegyén eggy fzép házat vett, 
’s a’ Fő Pappal akkor esmer- 
kedett-meg. Némellyek úgy 
gondolkoznak, hogy minek- 
elötte Sz. János a’ Christus’ 
Tanítványává lett, már an- 
nakelötte ő KerefztelŐ János’ 
Tanítványa vólt; a’ mellyet 
onnan akarnak bizonyítani 
a’ mit Sz. János az elfő Réfz- 
ben mond, tudniillik hogy a’ 
Chriítus két embert hívott 
magához, hogy legyenek ne
ki tanítvány! , kik közzfil 
eggyik András vólt. Mint
hogy János foha nem fzokta 
magát ki - nevezni; tehát a’ 
malik Tanítványnak János
nak kellett lenni, András pe
dig, és az ö tárfa, kikről Já
nos emlékezik , KerefztelŐ 
János’ Tanítványt vóltak. A’ 
T  anítványok köztt leg-ifjabb- 
nak Jánost tartják , úgy hogy 
ö neki nem kellett harmintz 
efztendősnek lenni, mikora’ 
Tanítványíágra hívattatott: 
az ö véníege is ezt erősíti: 
mert minthogy ö Trajanus 

‘Tsáfzárnak harmadik, maga 
életének pedig ízázadik eíz- 
tendejében halt-meg : leg
alább is , a’ Chriítus után 
hetven efztendeig kellett élni 
neki. János vólt a’ Chri- 
ftusnak leg-kedvefebb Tanít
ványa, a’ kinek ölében az 
afztalnál gyakran feküdt 
a’ C h r i í l u s ,  és a’ kinek 
gondviléléíébe is, halála 
óráján a’ maga anyját aján
lotta. A’ Chriílus’ mennybe 
menetele után, a’ több Apo- 
fiolokkal eggyütt Jerufalem- 
ben maradt ö, hol Péterrel

JáN;
eggyütt a’ tömlötzbe vettet
tetek, mellyben a’ Chriftus- 
ról ditsőféges vallást tett. 
Azután , a’ mint némellyek 
mondják, Peterrel Spanyol 
Orfjágba ment , az ott levő 
Kerefztyéneknek eröfítéfekre. 
Bizonyos az , hogy Ahában 
predikállott, és ott fok fzép 
Ekkléíiákat fundált. Hihető 
azonban, hogy ö a’ B. Szűz
nek haláláig Jerufalémben 
maradt, melly a’ Chriítus’ 
mennybe menetele után mint- 
eggy tizen-öt efztendővelefett; 
különbben emlékezett vólna 
ö felőle Sz. Lukáts a’ Sz. 
Pál’ útazáfában. Ö fundálta 
a’ Smirnai, Pergamufi, Thya- 
tirai, Sardiíi, Philadelphiái, 
és Laodiceni Ekkléíiákat. Fö- 
képen Ephefusbau lakott Ö, 
hol Sz. Pál az előtt fok efzten- 
dőkkel fzépEkkléfiátftmdált. 
Úgy tartják a’ Tudófok, hogy 
ő Kis Anából el-ment a’ Nap
keleti tartományokra is, ki
váltképen Parthiába i mert 
az ö elfő Levele felüsd ré
gen e’ vólt írva, a' Farthu- 

/okhoz, fa) Az Afiai Mifsio- 
narius Jefuíták is azt írják, 
hogy az Indiában lakó Bafso- 
ra nevű nép, azt befzélli, 
hogy Ő közttök régenten Já
nos plántálta vólt a’ Kerefz- 
tyén Hitet. Midőn Ö Ephe- 
fusbannagy buzgófággal hir
detné a’ Chriítust: Domitia
nus Tsáfzár kegyetlen üldö
zést indított a’ Kerefztyének 
ellen, melly Sz. Jánost is 
érdeklette. Némelly régi 
Atyák azt írják , hogy akkor 
az Asiai Pro-Conful Sz. Já
nost Romába küldötte, hol 

Ö for*
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á forró olajba vettettetett, de 
a’ mellyben tsudálatofan élet
ben meg-maradt ; azután 
Pathmos fzigétebe kölde te- 
te tt, hol az értz bányákban 
kellett neki dolgozni; de tsak- 
ugyan volt neki alkalmatos- 
fága ott az ott lakókat a’ 
Kerefztyén hitre tanítani: 
ugyan ott írta a’ Mennyei 
Jelentéfeket is. Ma is muto
gatnak eggy ezen fzigetben 
levő klaílromban eggy em
ber kezet, mellvnek körmei 
miheHyt el vágják, mindjárt 
ki-nőnek. A’ Mabummeda- 
nufok azt tartják felőle, hogy 
az valamelly Mahummeda- 
nus Propheta’ keze: a’ Gö
rögök pedig azt mondják, 
hogy az Szent Jánoc Apollói
nak az a’ keze, mellyllyel 
a’ Mennyei Jelentéfeket ír'a. 
Midőn a’ Domitianus’ halá
lával az üldözés js meg* 
fzünt, Sz. János is meg - fza- 
badúlt, ’s Ephefusba vifzfza* 
ment, és az ott lévő Ekklé- 
fiá t, annak Püspökének Ti- 
motheusnak Martyromi ha
lála után , fzinte Trajanus 
Tsáfzár’ idejéig igazgatta, 
hol nőtelen életben meg
halt ; (b) a’ mint azt minden 
régi Kerefztyén írók, neve- 
zetefen Ambrofius, bizonyít
ják. Vágynak mindazáltal 
ollyanok, a’ kik Sz. János
nak felezget tulajdonítanak, 
és azt mondják , hogy a’ 
melly menyegzőben Galilaeá- 
nak Cana várofában jelen 
volt a’ Cbriíhis , az έρςη a’ 
Sz. Jánosé volt: de midőn 
a’ Chriflusnak azon tsuda-té- 
teíét látná, melly fzerént ö

Χ'Ίν .

a* vizet borrá változtatta; 
felefégét azonnal el hagyta, 
’s a’ Chriftust követte. De 
ez Baronius fzerént valófá- 
gos mcfe. A’ maga Evau- 
gyéliomában, meliyet 3 né- 
melly Aíiai Püspököknek ké- 
réfekre Ephefusban írt, el
lenekbe tette magát Csrin- 
thusnak, Ebionnak , a’ Gno- 
Uicuíoknak , Simonianufok- 
nak. Azt is befzéllik felő
le , hogy midőn eggykor 
Ephefusban a’ feredő heílyre 
ment vólna Sz. János, hol 
gyakran fzokta magát mu
latni , meg.hallotta , hogy 
Cerinthus , ( vagy a’ mint 
Epiphanius írja) Ebioa is 
ott vagyon; vifzfza fordult 
’s azt mondta: Barátim! 
térjiink-vifzfza, hogy a’ fer- 
dft-ház, mellyben az igaz- 
fágnak ama’ nagy ellenfége 
vagyon, reánk ne fzakadjon." 
Valamint pedig Jánost a’ 
Chrifius különösen fzeret- 
te : úgy ízerette Ő is má- 
fok idvefségeket dolgozni, 
mellynek A’ Régiek ezt. a’ 
példáját említik: M id ő n  
Sz. J á n o s  az Kkkléfiákat 
látogatná, Epheíus mellett 
eggy ifjat talált, ki neki igen 
meg-tettfzett ; eDnek neve 
Agapetus vélt. Ezt az ifjat 
az oda való Püspök’ gond- 
vifeléfébe ajánlotta Ő ; a’ ki 
az ifjat a’ Kerefztyén Vallás
ra meg tanította, azután pe
dig meg-kerefztelte. De mi
dőn a’ Püspök fokát enged
ne ennek az ifjúnak; rofzfz 
tárfafágba adta magát, vég
re az úton - álló tolvajoknak 
fejekké lett. Ezt meg hall-
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ván S7. János , elöfzör a* 
Püspököt keményen meg- 
feddette , azután el-rnent, 
hogy az ifjat fel-kerefse; kire 
reá is akadt az hegyek köztt, 
hol az a’ maga tolvaj tár
iáival volt ; de ott Ötét 
eggy a’ to lv a jo k  közzül 
meg - fogta, Ő pedig azt 
kérte , hogy az vigye Ötét 
a’ maga Elöljárójához. Az 
ifjú mihellyt meg-látta Ötét, 
azonnal el-fntott Sz János 
pedig, a’ mint öregfége en
gedte, utánna fzaladt; de mi
dőn utói pem érhette Ötet, 
az Isten’ nevében kérte, hogy 
álljon-meg, azt ígérvén ne
ki, hogy az Istennek könyö
rög , hogy az ö bűnét botsás- 
fa-meg. Ezt hallván az ifjú, 
mejr-várta j ónost: kik öfzve 
találkozván, mind a’ ketten 
fírtak. Ékkor Sz. János ma
gával viízíza-vitie az ifjat, ’* 
az Ekkléfiával meg-békéll- 
tette. Úgy Játfzik , mintha 
Sz. János hirtelen terméfzetö 
ember lett vólaa, a’ kit ha
mar haragra lehetett indí
tani: noha véníege felétsen- 
defedett a’ vére. Régi köl
temény az, hogv Sz. János 
nem halt meg, hanem még 
ma is eggv hellyen alízik; 
máíok fzerént pedig az égbe 
elevenen fel ment, mint Ilyés: 
máíok fzerént pedig, fzi'tnte- 
len eggy hellyröí malikra 
fzéllyeí járkál. Ezen bal ér
telmet fundálták a’ Chriflus- 
nak rofzízúl értett fzavain, 
(a) meljyekkel a’ Péter’ ha- 
fzontalan gondoskodáfát fed- 
di, (c) ’s tzéloz Jerufálem* 
vefzedelmére.

Az Evangyéliomon, az há
rom Leveleken, és a* Men
nyei Jelentéfen kívül, némelly 
Apopryphus könyveket is tu
lajdonítanak neki. p. o. Az 
ö Máfodik Útáról, Az Ö 
TselekedeteirÖl,m*lly könyv
vel az Encratiták, Msnichae- 
ufok, és Prifcillianisták éltek: 
Szűz Mária’ Haláláról , és 
Mennybe meneteléről,mellyet 
Gregonus Neocaefarieníisnek 
Sz. Mária és Sz. János ad
tak. Tudományára, !skivált 
Evangyéliomára nézve, Theo- 
logusnak nevezték ötét a’ Ré
giek. Az Ephefufi Püspök 
Polycrates bizonyítja, hogy 
János, mint a’ Christus’ Apo- 
ílola, eggy arany jelt hor
dozott homlokán. Eggy ke
bellel fzokták ötét festeni, 
mellyből eggy kígyó máfz- 
ki, a n n a k  emlékezétére, 
hogy midőn neki eggy po
hárban némelly Eretnekek 
mérget akartak be-adni , (a* 
mint Prochorus írja ) Ö arra 
a’ pohárra eggy kerefztet ve
tett, ’s akkor az egéfz mé
reg a’ pohárból eggy kígyó 
formájában ki - forrott, (d) 
A’ Sz. János’ innepe élik De
cembernek 37, napján.

(a) Eus, I. 3. c. i. (b) Ter~ 
tuli, de Praes, (c) Ján. 21. 22. 
23. (d) apud Eus. 1. 5. c. 24.

Sz. JáNOS’ EvANGYeLIO- 
MA. Az Új Teftamentomnak 
eggy Canonicus könyve, 
melíyet Sz. János Evahgyé- 
lifta a’Jefus Christusnek éle
téről, tselekedeteiröl, tudo
mányáról, haláláról Va’ f. 
írt. Irta ö ezt Pathmus Szi
getéből Ephefusba lett vifas-



fza - érkezéfe után , az Alíai 
Kerefztyéneknek és Püspö
köknek kéréfekre. Hierony
mus azt írja, hogy János ezen 
munkához addig nem akart 
fogni, míg mindenek nem 
böjtöltek, ’s az Isteni kegye
lemért nem efedeztek. Vég- 
be-menvén a’ böjt és a’ kö
nyörgés, Sz. János Sz. Lé
lekkel mee tellyefedett,’s ezen 

1 fzókra faTcadt: „ Kezdetben 
vala az Ige. “ V cü t. A’ Ré
giek két okait adják , miért 
ind u It legyenSz. János azEvan- 
gy állomnak íráfára.AzelsÖaz, 
mert: az három Evangyéliíták 
nem írták-meg a’ Christus’ be- 
fzédieit, mellyeket fzóllott K. 
Jánosnak rabfágának idejéig, 
mellyeket János bőven elő
ad : a’ mafodik ok az , mert 
János a’ maga Evangyélio- 
mábain a’ Cerinthianufokát, 
Ebionitákat, és más Eretne
keket;, kik a’ Chriítus’ Isten- 
légét tagadták, akarta meg- 
tzáfcdni. (a)

Ncmelly Tudófok úgy ítél
nek ,, mintha János a’ maga 
Evajfjgyéliomát végezné az 
hufz adik Réfzfzel, az hufzon- 
cggyedik Réfzt pedig az 8 
haüíla után az ö Evargyé- 
lion iához az Ephefuíi Ekklé- 
fia toldotta vólna.

Cíemens Alexandrinus ezt 
JJellv i Evangyéliomnak ne
vezi, Hieronymus pedig azt 
monHja: hogy ez az Evan- 
gyélilia fel legesen és í'zeren- 
tiés bátorfággal írt a’ Chri- 
fius’ Istenfége felöl, A’ P o 
gány Philofophufok tsudál- 
ták ai’Sz. János* Evangyélio- 
mának méltóíágát. Midőn

§20 JftN.

eggy Amelius nevii Pogány 
Philofophus olvasná a* Sz. 
János’ Evangyéliomának kez
detét, és neki úgy tettfzene, 
mintha az a* Plato’ értelmi
vel meg-eggyezne, így fzól
lott „ÖhJupiter! ez a’ bar- 
barusazt hifzi Platóval, hogy 
az Ige a’ kezdet ”

Julianus Apoft^ta Tsáfzár 
Sz. Jánost azzal vádolta, 
hogy ő a’ Kerefztyén Val
lásban újítáfokat telken; mint
hogy ő a’ Chriílust istennek 
mondja, mellyet fém a’<más 
Evangyélisták , fém Pál nem 
mertek állítani.

Ama’ parázna afzfzonvtól 
Való Hilloria, melly a’ nyól- 
tzadik Réfzben le-írattatik, 
nints minden régi Kéz-Há
lókban. Grotius és mátok 
úgy ítélnek, hogy az a’ Na- 
zaraeufok’ Evangyeliomokból 
vetettetett által a’ Sz. János* 
Evangyéhomába. Máfok azt 
mondják, hogy azt a’ Nova- 
tianufok törlótték - ki a* Sz. 
János’ Evangyéliomából. Sz. 
Auguílinus pedig úgy ítél, 
hogy azt némelly jó Kerefz- 
tvének törlötték - ki , azért 
hogy azhüfégtelen afzfzonyok 
azt olvasván, a’ .magok ment- 
légekre abból példát ne ve
gyenek. (b)

(a) Praefat. in Commen
tar. Eus. 1. 3. c. 24. & 1. 6.
C. 14. (b) Eus. Praep. Evang. 
1. ii. c. 9.

Sz. JáNOS* Közönfdges Le
velei. Három Canonicus 
könyvei az Üj Teítamentom- 
nak. Az elföt az Ekkléfia 
mindenkor Canonicusnak es· 
merte. .Noha ezen leve nek 

lem-
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feimni titulufa nints; mindaz- 
által a’ máfodik Rélznek kez
detéből ki-tettfzik , hogy ez 
eggy közönféges levél, melly 
fok Kerefztyenekhez vagyon 
intézve. Hihető hogy Sz. 
János a’ maga életének vége 
felé írta ezt; minthogy a’ 
nem mefzfze levő ítéletről, és 
a’ meg jelenendő Antichri- 
ftusról, melly akkor közön- 
féges értelem vélt a’ Kerefz- 
tyének köztt , emlékezik. 
Dítséri a’ Chrifiúsban való 
hitet: inti az Híveket, hogy 
az hamis Tudomány által 
ne engedjék magokat el-tsa- 
láttatni, ajánlja nekik a’ jó 
tselekedeteket, az Isteni és 
Felebaráti ízeretetet, a’ tifz- 
tafágot, és más Kerefztyén 
virtufokat. Ez a* levél, írá
rának módjára ’s foglalatjára 
nézve, hafonló a’ Sz. János’ 
EvaDgyéliomához.

A’ Sz. János’ Máfodik és 
Harmadik Leveleit, nem tar
tották mindenek és minden
kor Canonicufoknak. Né- 
mellyek ezt Sz. Jánosnak 
eggy János nevű Tanítvá
nyának tulajdonították, ki
ről Papias emlékezik. Ire- 
nasus a’Máfodik Levelét úgy 
említi, mellyet Sz. János A- 
poftol írt. A’ bizonyos, hogy 
ezen két Levelek úgy meg
egyeznek az elsővel, hogy 
tsak onnan is meg-tefsen az, 
hogy vslamint az Elsőnek, 
úgv ezeknek Irójok is Sz. Já
nos legyen.

A* Máfodik Levelet írta Sz. 
János eggy Válafztott Afz- 
Lonvhoz, melly név alatt 
némellyek eggy Electa nevű

afzfzonyt értenek; máfokva- 
lamelly bizonyos Ekkléfiát, 
mellyet Sz. János afzfzony- 
nak képében ád-elő, Akar- 
mint legyen a’ dolog, ezt az 
afzfzonyt dítséri Sz. János , 
hogy a’ maga gyermekeit jól 
neveli: inti hogy távoztafsa 
azoknak értelmeket, kik a’ 
Christus’ meg testesüléíet ta
gadják.

Az Harmadik Levelet írta 
Sz. János eggy Gajus vagy 
Cajus nevű emberhez. Azon 
való örömét jelenti az Apó
itól, mellyet vett az δ ke
gyeik égének és adakozáfának 
halláfábál. Hihető hogy Sz. 
János, valamint Evangyélio- 
mát, úgy Leveleit is Ephe- 
fusban írta, minekutánna oda 
Pathmusból vifzfza ment. 
Heeres. 1. i.

Sz. János’ Mennyei Jele- 
néfei. Az új Teftamentom* 
nak eggy Canonicus könyve. 
Irenaeus azt mondja , hogy 
ezt írta János a’ Chriítusnak 
96 efztendejében, Pathmus 
ízigetében, az hova ötét Do
mitianus Tsáfzár fzámkive- 
tésbe küldötte vólt. De Ifac 
Newton ezt Neró’ idejére le- 
fzi. Ezt a* könyvet né
mellyek Cerinthus Eretnek
nek tulajdonítják. De a’ Ré
giek meg eggyezö értelem
mel mind Sz. Jánofénak a* 
Zebedeus’ fijájénak, ’s Jakab* 
atyjafijájénak lenni esme- 
rik. (a)

Ezt nem mindenkor esmer- 
ték Canonicus könyvnek.’ 
Sok Görög Ekkléfiák meg
vetették ezt, a’mint Hierony
mus írja. Azon laiftromban 

lints,
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finis, a’ mellyben a’ Lao- 
diceai Concilium elÖ - fzám- 
lálja a’ Canonicus könyve
ket, fém abban, a’ mellyet 
Cyrillus Hierofolymitanus tsi- 
nált. De Juítinus, Irenaeus, 
Origenes, Cyprianus, Cle
mens Alexandrinus, Tertul
lianus, és más Atyák, a’ IV. 
V. és következe Századok
ban, úgy említik ezen köny
vet , mint a’ mellyet az ö 
idejekben Canonicusnak tar
tottak. Az Alogufok, Mar- 
cioniták, Cerdonianuíök, és 
Luther , ezt a’ könyvet meg
vetették. De a’ Protefian- 
fok a’ Luther’ példáját nem 
követték; főt Beza ezt min
den ellenventéfek ellen fun- 
damentomoían oltalmazta.

Ez a’ könyv hufzonkét 
Réfzekböl áll. Az három elfő 
Réfzek intézve vágynak kis 
Afiában hét Ekkléfiáknak 
Püspökeikhez. A’ tizenöt 
következő Réfzek jövendölik 
azokat az üldözéfeket, meílye- 
ket a’ Zsidók , Eretnekek, 
és Romai Pogány Tsafzá- 
rok , nevezeteién Diocletia
nus , Maximianus , Hercu
leus , Severus, Maxentius, 
Maximinus, Licinius, és Ju
lianus Apofiata ' támafztot- 
tak a’ Kerefztyének ellen. 
Azután meg-mondja Sz. Já
nos az üldözőiknek a’ Ro
mai Tsáfzároknak, ’s Romá
nak büntetéfeket. Romát 
Babylonnak és eggy hét 
hegyeken űlö nagy parázna 
afzfzonynak nevezi. A’mégy 
utóifó Réfzek ben leírja az 
Ekkléfiának a’ maga ellen- 
iégin való g.yözödelmét, a’ 
Báránynak Lakodalmát, ’s

a’ gyözödelmeskedö Ekklé
fiának bóldogfágát. Feljebb 
említettük , hogy Newton 
azt mondja , hogy ez a* 
könyv Néró’ideje alatt írat- 
tatott. Értelmét próbálja a* 
régi Tudófokka!, és a’ Syria! 
Ekkléfiának régi Tradi dó
jával, melly azon könyvnek 
Syriai Fordítá ában most is 
fel-vagyon jegyezve , melly 
ez: „Jelentés mellyet adott 
Isten Sz. János Evangyéiiílá- 
nak Pathmus Szigetében , az” 
hova ötét Jzámkivetésbe kül- 
dötteNeroTsáfzár.“ Próbálja 
továbbá Newton maga ér
telmét onnan; mert a’ .Te- 
rufalemi templomra és ól
tárra fokfzor vagyon tzclo- 
zás, mellyeknek még akkor 
felkeltett állani: az írásnak 
módjából : mert ebben a’ 
könyvben fokkal több Zsidó 
fzólláfoknak formájik talál- 
tattatnak, mint az Evangyé- 
liomban: az honnan ki lehet 
hozni, hogy midőn János 
ezt a’ könyvet irta, még 
akkor nem régén jött volt 
ki Zsidó Orfzágból. Ugyan 
ezt próbálja Ö a’ fok mennyei 
JeíeatéfekbŐl, mellyeket a’ 
Sz, János’ neve alatt költöt
tek , ’s az Apóitól’ idejében 
világofságra jöttek. Mert 
eggy Cajus nevű, ki Tertul
lianus’ id.jében élt, említi, 
hogy Cerinthus Sz. Jánost 
akarván követni, eggy men
nyei Jelentést írt : Cerinthus 

edig már Neró’halála előtt 
ufzon-hat eíztendökkel Sz, 

Jánosnak ellenébe tét e ma
gát, ’s Ő elő ,te halt-meg. 
Ezen kívül, úgy látízis , mint

ha
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ha Péter, és Pál a’ Zsidók
hoz írtt Levélben, a’ Sz. János 
ki. Jelentéí'ére tzéloznának, 
és '1 gv Ö azt amazok előtt 
írta. A’ tzélozáfok pedig, a’ 
P o Pap a’ mennyei íátor- 
baa, a’ Szombat, vagy az
e.:e:· e'ztendeig való nyugo
dalom , a’ főid, melly túz 
által m-̂ g ég. Mellyre néz
ve azt hs»zi Newton, hogy 
Péter és János, ludasábanés 
Synábaa várakoztak Néró
nak ti/en'- ettödik efztende- 
jé g : akkor Afiáha vették 
n gokat, az honnan Péter 
Coriathufon által Romába 
ment , a’ Romaiak pedig, 
hogy az Ő közttök lakó Zsi
dók zenebonát ne tsinálja- 
nak, az kn ik P'ejeiket el
nyomták , ’s ugyan akkor 
Sz* Jánost is Pathmus f’zige- 
tébe fzámkivetésbe küldöt
tek , hol a’ Mennyei Jelen
tést írta ; melly útin nem 
foka következtek a’ Péter’ 
Levelei, és a’ Zsidókhoz írtt 
Levél, mellyekben a’ Sz. Já
nos’ Jelentésére gyakori tzé- 
Tbzáfok vágynak, (b)

(a) Newton, of the Pro
phecies. Eus. 1. 3. c. as. (b) 
Newt. Eus. 1. c. Epiph. 
Haer. as.

tjA  NSRNtSTáK. ígynevez- 
tettetnek a’ Romai Ekkléfiá- 
ban, neyezetefen P'rantzia 
Országban azok, a’ kik az 
Hitnek dolgában némeljy Ar- 
ticuiufokban az Ekkléfiától 
küLönbböznek. Neveket vet
ték Cornelius Janfeniustól, 
a’ ki elofzör a’ Lovaniumi 
Academiában Ί heologiee Do
ctor , azután pedig Yperni-

Füspök volt. Ez írt eggy 
könyvet, melly az ö halála 
után 1640-ben ki-jött; a’ 
könyvnek neve vólt Augufti- 
nus. Ezen könyvben elS-ad- 
ta Janfenius Auguftinusnak 
az embernekTerméfzeti Röm- 
lottfágáról, és az Isteni Ke
gyelemnek Erejéről ’s Mód
járól való Tudományát, 
mellyet nagy réfzént a’ Ca
tholica Ekkléfta’ Tanítójinak 
fzavokkal írt-le: mert Ő neki 
nem a’ vólt tzélja, mit kell
jen ezen dologról hinni, ha
nem tsak az, mit hitt legyen 
arról Auguílinus. De mnt- 
hogy a’ Jefuiták a’ Ludovi- 
cus Molina’ értelmét követ
ték , az Augultinufé pedig, és 
a’ Thomas Aquináfé, mellye- 
ket különbben a’ Rotnai Ek- 
kléíia jóknak tarto tt, a’ Mo
linójával ellenkezett; azért a’ 
Jefuiták a’ Janfenius’ Munká
ját tévelygőnek találták. 
Ezt a’ Munkát ők nem tsak 
íráfokkal támadták-meg, ha
nem VIII. Urbanus Pápától 
azt is meg-nyerték, hogy 
1641-ben az Inquiíitio ennek 
olvaíáfát meg-tütsa: a’ kö
vetkezett eíztendóben pedig 
a’ Pápa eggy Bullát is adott
ki , melly a’ Janfenius’ Mun
kájában ollyan Tévelygéíé- 
ket jegyzett-meg, mellyeket 
az Ekkiéfia már régen kár
hoztatott. Ennek ellenébe- 
tették magokat nern tsak a’ 
Lovaniumi Academiának 
ProfeíTorai, hanem máfok is, 
kik Auguftinust követték, 
mint Jacobus Boonen Mech- 
liniai Érfek, Libertus Froh- 
mundus , Janfenius után Lo- 
% vanium-
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vaniumban ProfefTor, és Hen- 
ricus Calenus Mechliniai Ca
nonicus, Ez a’ per , áltál- 
ment FraHtzia Orizágba is, 
hol amaz litres Joannes du 
Vergier de Havranne, Sz. Cy- 
rani Abbas, fok emberekkel 
meg -kedvelhette az Augufti- 
nus’ Tudományát: de tsak- 
ugyan az Orfzágnak nagyobb 
réíze a’ Jefuitákat követte. 
Mindazáltal a’ Janfeniflák 
köztt fok nagy emberek vol
tak ; föképen az úgy nevez
tettetek Mejsieurs de Port 
Royal, kik köztt nevezete- 
fek voltak, Antonius Arnauld, 
Petrus Nicolius, Blafius Pa
lealius , Pafchaíius Quesnel. 
Vfl’f. Ezekhez adták magokat 
mind azok, kik a’ Kerefztyén 
Vallásnak valófágát nemtsak 
a* külső Isteni tifzteletben 
tartották állani, kik mind 
a’ Janfenius’ Tudományának 
buzgó óltalmazóji voltak, ’s 
azt tsudákkal is erősítették. 
1656-ban, a’ Christus’ tövis 
koronájának eggy réfzével, 
melly nálok vált, fok-féle be- 
tegfégeket meg-gyógyítottak: 
Quesnel, Levier, Defangins, 
Tournus, és más fö Janfeni- 
fták, a’ magok érdemek és 
imádfágok által fokukon fe- 
gítettek. Mindenek előtt ne
vezetes eggy de la Fofse ne
vű afzfzonynak példája, a’ 
ki vér folyásban lévén , mi
dőn a’Szentfég előtt, mellyet 
eggy Janfenista Pap az úton 
vitt, térdre efett, be*egfégé- 
böl azoíinal megfzab'i4úU; 
a’ mint Cardinalis Noaille 
eggy ezen tsudáról 1725-ben 
ki-bot*átott Levelében bi-

zonyfágot te tt: nem különb
ben a’ Parii! Parlamentum- 
nak Afieífora Ludovicus Ba- 
lilius Carre dí Montgeroa, 
és Folard. 1723-ban a’ Ge
rard Roulfe, és 1731 ben a* 
Paris Abbás’ hóltt telteknek 
temetÖ-hebyeknél is fok tsu- 
dák estek, mindaddig, míg 
nem a’ Cafpar de Vintimig- 
le Parii! Ériek’ kéréfére, Ki
rályi hatalom által fegyve
res kézzel Öriztette’nék a’ 
Sz. Medardus* Coem*>teriu- 
ma, hol a’ Paris’ teste feküdt, 
hogy í'enki oda ne mehefsen. 
Végre Frater Verőn adott-ki 
a’ Janfenisták ellen eggy Mun
kát, 1650 ben pedig eggy Le
vélnek hatvan-nyóltz Fran- 
tzia Püspökök írták alá ma
gok neveket', mellyre X. In
nocentius P. eggy Bullát bo- 
tsátott-ki 1653-ban, melly a’ 
Janfenius’ könyvéből ki - fze- 
dettetett öt Articulufokat, 
réfz - fzerént mint eretnekfé- 
get, réfz - fzerént mint Isten
telen Tudományt, kárhoztat
ta. De minthogy á’Bulla vi* 
lágofan nem tette-ki, hogy 
Janfenius ezen öt articuluio- 
kat azon értelemben írta, a’ 
mellyben a’ Bulla vette; a’ 
Janfenisták eleinten ezen ki
fogó fsai élték. De a’ Janfe
nius’ ellenfégei nem nyúgod- 
tak mind addig, valarníg VII. 
Sándor P. 1656 ban. Octob.
16. n. ki-botsátott Bullájá
ban nyilván ki nem mondot
ta , hogy az öt Articulufokat 
Janfenius azon értelemben 
vet*e, a’mell· ben azokat kár 
hoztatta a’ Bulla. Ide járult 
az is, hogy az említett Pápa 

a66j-
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1665-ben eggy jFormularJt 
küldött Frantzia Orfzágba, 
mellynek tartozott alá - írni 
minden, a’ ki valamelly hi
vatalt akart az Ekkléfiában 
vifelni. Ez nem tsak a’ Jan- 
fenifiáknak, hanem azokon 
kívül a’ Frantzia Ekkléíiának 
íbk más Tagjainak fém teít- 
fzett; mellyért fokán fogfág- 
ra, fzamkivetésbe küldettet- 
tek. Nevezetefen Antonius 
Arnauld Belgiumba kéntele- 
níttetett menni, hol ö az e- 
géfz Belgiumi Catholica Ek- 
kíéliát a’ Janfcnius’ réfzére 
hajtotta. Végre XI. Clemens 
P. 1705 - ben. Jul. 17. n. ki
adott Coníütutiója által az 
egéfz dolognak végét fzakafz- 
totta, azt parantsolván, hogy 
a’ ki a’ Pápáknak a’ Janfe- 
nius’ értelme felöl való ren- 
deléfeiknek igazán akar en
gedelmeskedni , az azokat 
tifztelettel és hallgatáfsal tar
tozik venni. Ezen Conftitu- 
tiót a’ Pariíi Papi Rend Au- 
gustusnak ai, napján közön- 
fégefen be-vette , meily ellen 
fenki nem mert fzóllani, míg
nem 1713-ban a’ Janfenismus 
újabb lánggal ki-ütött,meilyet 
XI. Clemens P. a’ Bulla Öni- 
genitufsa\ igyekezett el olta
ni, meily fok-féle villongá- 
íök után közöníegefen be is 
vetettetett; noha máig is fokán 
vágynak, kivált a’ Domini- 
canufok köztt, a’ kik azt nem 
kedvellik, a’ mint az Ő írá- 
faikból ki-tettfzik. A’ Jan- 
feníílák nem tsak az Isteni 
Kegyelemről való Tudo
mányban, hanem más Er- 
költsi Tudományokra nézve

is , különbböznek a’ Romai 
Ekkléíiának közönfséges Tu
dományától : nevezeteden
meg-engedik, hogy a’ nép a’ 
Bibliát olvashafsa. A’ Jan- 
fern fiák Rigorifiáknak is ne- 
veztettettek; minthogy teste
ket rendkívül való {nódon 
fanyargatták; meily miatt 
fokán életeket is meg-rövidí- 
tették. Nevezetes vólt erről 
a* Port Royal de Champs ne
vű Apátza klaítrom, mellyet 
XIV. Lajos Király 1709-ben 
a’ fundamentomából is ki
hányatott. A’ Janfeniftáknak 
leg nagyobb ellenfégeik vol
tak az úgy neveztettetett Sz. 
Sacramentom’ Tárfafágának 
tagjai Caenben 1659-ben, 
kik azt mondták, hogy ők a’ 
Janfeniftákat tsak fzagokról 
is meg esmerik, és hogy két. 
tőn kívül, minden Papok Jan- 
feniliák vólnának. Jos. Mich- 
Szvorényi. Htftor. Relig. e. 
Eccles. Chrift. V. a. Le Miret 
Hifi. de Janfenisme. Gerberon. 
Hilf, gener, du Janfenisme. 
Du Mas. Hifi. de V. Propo- 
íitions de Janfenius. M. Ley· 
deckeri Hiíior. Janfenismi. 
Biblioteque Jarfienifie. Recueil 
des Pieces pour Servir a P 
hifidre du Port Royal. Mos
heim. Inftit. Hifi. Chnft. rec. 
Sec. 17. Sec. a. c. 1. §. 38.

Sz. Ja n u a r i u s . Sz. Janua
rius’ vére. Neapolisban Sz. 
Januariusnak , mint azon vá- 
ros’Patronufának, fejét ésvé. 
rét Septembernek 18. n. fzok. 
ták közönféges hellyre tenni. 
Ekkor az Ö tiíztef&égérenagv 
Procefsiót járnak, fejét é«t 
vérét nagy pompával hot« 
3 do*.
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dozzák. Mind a’ két erek
lyék eggymást érik, mellyek 
midőn legelöfzör eggymás- 
hoz érnek, a’ l'záraz ver azon
nal meg-olvad. Ez a’ tsuda 
minden efztendoben meg
élik, és a’ népet reméyfégé- 
ben fólia meg-nem tsalja. 
Ezen dologiak eredetét így 
írják. Eggjfzer eggy Neapo- 
lift fő al'zízony íbk ideig ágy
ban fekvő beteg volt: fel
tette azért magában hogy Sz. 
Januariusnak és az ö mar
tyr - tárfainak martyrfá- 
goknak hellyét meg-láto
gassa, ’s ott kerefse meg- 
gyógyúláfát: midőn Ö azon 
hellyre el ért, és látta, hogy 
azoknak vérektől a’ főid még 
nedves, a’ vérrel két poha
rat meg-töltött: az eggyikbe 
tifzta vért töltött, a’ máfrk- 
ba pedig oliyat, melly már 
földdel- ’s ízeméttel vóit ele
gyedve : alig tölthette - meg 
a ’ pohárokat az afzfzony, 
azonnal meg-gyágyúit. Mi
dőn pedig megtudta, hogy 
a’ Sz. Januarius’ feje Neapo- 
lisban vagyon; ki-hirdette, 
hogy annak a’ Szentnek vé
re Q nála vagyon: ekkor Pro- 
ceisióval ő hozzá indúltak, 
hogy a’ Szent vert tőle el
vigyék. De a’ Sz. Alzízony 
n . tu v á r ta  hogy a’ Proces- 
fio ö hozzá érkezzen, ha
nem a’ két poharakkal ma
ga elébe ment annak, ’s mi
ke r hozzá érkezett volna, a ’ 
pohárban levő vér kezdett 
buzogni, ’s a* nép ci-hitetö- 
tíött felőle , hogy az valoiág- 
gal a’ Sz. Januarius’ vére; 
melly időtől fogva ez a’ tsu- 
dá iiufttfiuhor meg-újúí. (a)

Adddifon emlékezik ezentsu- 
dáról, Olafz Orfzágra* tett 
jegyzéfeiben. fb) Ezen tsu- 
dát az Eretnekeknek nehezen 
ízokták meg-mutatm, és ha 
a’ vér már buzogni kezdett 
is, de ha Eretnek vágjon je
len , meg-tsendeiedik.

(a) Boldetti Ooferv. Sopra 
il. enneveri de S. S. Martiri. 
1. i. c. 26. (b ) Middietun’s 
Letter from Home. JJumim. 
Futignanus. de redivivo D. 
Januarii Sangvine. Actu. E- 
rúd. 8· Supl. 9. Ughell. Ital. 
Sacr. T. 8. Camiil. Tutinus. 
Ferrarius.

Janus. Eggy Isten a’ régi 
Pogány Romaiaknál. Ez 
eggy igen régi Király volt 
Italiában, a’ ki Saturnust 
magához fogadta, mikor Ő- 
tef az ö hja Jupiter Cretából 
ki-kergette. Saturnus Ötét a’ 
föld - növelésre tanította; 
meilyért ö is Saturnust a’ 
Királyságban maga mellé vá- 
lafztotta Segítőül, Az ö ural- 
kodáíóknak idejében két vá
rost építettek ok , úgymint 
Janiculumot, és Saturniumo·. 
janust a’ maga ideiebeii Ki
rályok közit íeg-bóltsebbnek 
tartották, és minthogy azt 
hitték felőle, hogy ö miad 
az eí-múitt, mind a’ jöveudő 
dolgokat Látja, két fejet tu- 
lajdoDÍtoUak neki, eggyik- 
kei előre, a’ maiikkal hatra 
nézett, meilyért Ötét, Bi- 

f runs , Biceps, Biformis Is
tennek hívtak. Ovidius más 
okát adja ennek a’ formá
nak : azt mondja, hogy a’ vi
lág’ tei emtettetéíe el»tt Janus 
vélt a’ Chaos: de midőn ő 

be-
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b<dőle, mint Chaosból, e’ vi
lág lett, Ö maga Istenné vált. 
Istenné lévén, hatalmat vett, 
mindent a’ világon ir.eg-nvit- 
dí és be-zárni: óvóit az ha
dakozásnak és békef'ségnck 
i éJo bírája, a’ mennynek 
kapujának őrzője, ’s ezen u- 
tó-íóbb hivatalától vette Ja
nus nevezetét is. Janus ne- 
veztetteíik Deus Deorum, 
Janus Dater, mert minden Is
tenek köztt leg régibb: min
den dolgoknak kezdetekre 6 
vigyázott: a’ borból és bú
zából való leg-első Libatiót 
neki fzentelték; az efztendő- 
nek első holnapját ö róla ne
veztek ; az imadfágot az ő 
nevén kezdették, Romulus és 
Tátiul, a’ Romaiaknak a’Sa- 
bintdők&al való eggyesiilé- 
fekipík emlékezetére, eggy 
templomot építettek neki. 
Kama meg-parantsolta, hogy 
a’ Jaiius’ temploma békefség 
idején zárva, hadakozáskor 
pedig nyitva álljon; mellyért 
is otet Clujiusnak és Pat ul
cus ak hívták: de ezt a’ fzo- 
kást Virgihus Numánál ré
gibbnek tartja. Min.hogy a’ 
Romaiak igen hadakozó em
berek vóltak: azért a’ Janus’ 
templomát is igen ritkán le
hetett be-zárni. A’ Christus 
előtt tsak háromlzor eí'ett az 
meg: előfzör Numa alatt, 
máíodfzor a’ Carthagói má- 
fodik hadakozás után, har
madszor az Auguílus és Mar
cus Antonius koztt efett A- 
ctiumi ütközet után. A’ Ja
nus’ lábánál tizen-két óltárok 
állottak, mellyek az efzten- 
dőnek üzen - két hóinápjait

X

jelenteitek: néha négy ábrá- 
zattal festették, vagy azért, 
mert az ciztendőnek négy ré- 
fze vagyon, vagy a’ világ’ 
nég / réfzeire nézve: eggyik 
kezében eggy kúltsot, a’ má- 
íikbau eggy Királyi-páltzát 
tarto tt: amaz azt jelentette * 
hogy ő nyitja-meg az efzten- 
dőt, ez pedig az Ő uralkodá- 
fát példázta. A’ Mytholo- 
gufok Janidon a’ napot értik, 
mint a’ ki az égnek reggeli 
és estvéli kapujának vígyá- 
zója. A’ napnak az Ecclipti- 
cában való járáfa tsinálja az 
Astronomiai efztendőt, melly 
minteggy három fzáz hatvan, 
öt napokból áll, e* végre né
ha Janus eggyik kezében há
rom izáz, a’ máíikban hat
van-öt nap ízámot tartott, a’ 
mint Macrobius írja. Né- 
melly Tudófok Janufon Kőét 
értik, ’s a’ Janus neveta’Zfi- 
dó Jain ízótól hozzák, melly 
bort tefzen; minthogy Noé 
volt az az özönvíz után, a’ 
ki leg-elofzör fzőlöt plántált: 
a’ Janus’ két fejű képe pedig 
azt tefzi, hogy Noé mind az 
özön víz előtt, mind az az
után való világot látta. Má- 
fok pedig Javannak a’ Japhet’ 
íijának tartják őtet. J&nus- 
nak Romában fok templomai 
vóltak, némellyeka’ két, má- 
fok pedig a’ négy fejű Janu- 
fé, de közönfégefen mindern- 
két tsak Janusnak hívták, 
mint Nerónak eggy pénzé
ből meg-tettfzik, mellyen a* 
Janus’ te m p lo m a  vagyon 
illyen íráfsal. Pace P. R, 
Terra, Marique. Parta. Ja- 
num. Cltjit,
4 Ovid.
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Ovid. Falt. 1. i. & 3. Juv. mondja hogy ez valamelly 
Sat. 4. Ovid. Fail. 1. 1. v. 6j. Erköltfi könyv vólt, melly. 
Virg. Aen. 1. 7 Hvrat. Od. íj . ben az Isten azt ígérte, hogy 
J. 4· Varró, de Reb. D;v. 1. j. azokért, a’ kik Ö benne biz- 
Vofs. Plut. Quaeft. Macrob. nak, a’ terméfzetnek folyá- 

Sat. i. c. 9. Demßer. Ant.Rom. fát meg - állítja , ’s viízjza- 
Huet. Dem. Εν. Struv. Ant. fordítja: málök közönféges 
Rom, c. i. hiftoriai könyvnek tartják,

Jár vagy Jiar . A’ Zsi- melly a’ Zsidók’ doigaikat 
dóknál az Ekkléfíai hóina· igazán adta-elő. Grotius va· 
pok köztt máfodik, a’ Pol- lamelly háláadó éneknek 
gáriak köztt pedig nyóltza· tartja, melly a’ jelen-lévő 
d ik : meg-eggyez Aprilifsel, tsudának és győzödelemnek 
hufzonkilentz nap vagyon emlékezetére irattatott: és ez 
benne. Ennek az hólnapnak leg-hihetöbb i s , mert azok 
10. n. fírátják a’ Zsidók az Éli a’ fzók , mellyeket Jofue a’ 
Papnak és az ő két fijainak Jafár’ könyvéből hoz· elő: 
halálokat. Azok, kik a’ Pa- „Nap ! Gibeonban állj-meg, 
fchát a’ Nifan holnapban nem és hóid az Ajalon völgyében:” 
fzentelhették, ezen hólnapban inkább Poétái, mint Hifto- 
fzentelték. Ezen holnapnak riai fzóllásnak formájához 
í j .  n. küldött az Isten a’ illenek. Ezen-kívűl, Samuel* 
Zsidóknak táborokba fok fúr· Máfodik könyvének elfő 
leket; 16. napján kezdett a’ Rélzében le-íratik Dávidnak 
JVlanna esni; ig napján kéz- Saul’ ésJonathán’ halálán va ó 
dódött a’ búza aratás; 23. Siralmas é n e k e a ’mint meg- 
napon fzenteiték a’ templom- vagyon írva a’ Jafár’ köny- 
nak Judás Maccabaeus által vében. Du Pin. Can. of. Ser. 
lett meg tifziíttattatáfát. 29. L, 1. c. 3. 
papján pedig a’ Sámuel’ ha- Al -Jassasa . így  nevez- 
lálát emlegették. 4 Mós. 9. nek a’ Mahummedanufok

JAsáR’/fdnyi>e.Ezenkönyv- c napja előtt kevéfsel 
röl a’ Jofue’ könyvének tize- pieg-fog jelenni. A’ Korán- 
dik refze így emlékezik : „És ban ezen fzók vágynak: 
meg várá a’ nap , és az hóid „ Midőn az ítélet el-közel- 
meg - álla. . . Nem - de nem get reájok : akkor eggy állat 
meg-vagyon - é ez írva a’ ki-jő a’ földből, a’ melly 
Jafar’ könyvében ? ” Nehéz fzóll Ő hozzájok. “ Azt hi- 
meg mondani,mitsodakönyv fzik ezen állat felöl, hogy 
legyen ez. Hieronymus , a’ ez vagy a’ Meccai templom- 
Zsidókkal eggyiitt, a’ Mófes’ ban, vagy a’ Safa hegyén, 
ellő  vagy valamellyik köny- vagy a’ Tajef tartományá- 
vét gondolja lenni, melly- ban fog meg-jeleni: hatvan 
ben az Isten ígéri, hogy a» láb magafsága lefzen, főt a’ 
maga népét tsuda - tételekkel mint némeilyek akarják, a’

a Mac. 13. állatot, a’ melly az

tiiz.eli - meg. Huetius azt fel-
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fellegeket éri: három napo
kon , de tsak harmad réfz 
testét fogja mutatni. Ennek 
a’ fzörnyú tsuda állatnak 
teste fok-féle állatoknak ré- 
fzekbol lefzen öfzve - rakva : 
ökör feje , difznó fzemei, 
elefánt fülei, fzarvas fzarvai, 
Strutz nyaka , oroízlán 
meüye , matska háta , kos 
farka , teve fzárai, fzamár 
fzava, tigris fzíne: a’ Mófes’ 
botját és a’ Salamon petsé- 
tét magával fogja hozni, 
mell}· Ily el minden hívőket 
és hieüeneket meg - üt és 
megjegyez; az Hívőkre ezt 
a’ ízót nyomja : Műmén , az 
az, Hívő; az Hitetlenekre ezt, 
Cafer, az az, Hitetlen, hogy 
így minden ember a’ maga 
tulajdonfága fzerént az ítélet* 
napján meg 7 esmértettefsék. 
Ugyan az az állat fedezi - fel 
miaden más Religióknak hi- 
jábanvalóíagokat, a’Alahum- 
medén kívül: Arábiául fog 
befzéllni. Úgy látizik, hogy 
ennek a* melének fundamen
to ma, annak az állatnak öíz- 
ve zürt-zavart le-íráíában va
gyon , mellyet Sz. János lelki 
látásban látott, ’s a* Titkos 
könyvnek tizen - harmadik 
réfzében le-ír. Kor. c. 27. in- 
titled the Ant. Sales Koran. 
Prelim, difc.

J á T é K O K .  L. Játék. A’régi 
Görögöknek négy közöqféges 
játékaik vóltak , mellyeket 
izenteknek tartottak azért, 
mert azokat az Isteneknek 
és Istenné lett nagy embe
reknek tifzteletekre rendel
ték , és mindenkor áldoza
ton kezdették és végezték.

X

Azoknak a’ kik ezen játé
kokban győzödelmesked- 
tek, nagy tífztefséget fzok- 
tak mutatni : győzödelmi 
fzekéren vitték őket háza, 
minden játék hellyeken övék 
volt az eifő ülés, ’s őket a’ 
közönféges pénzből tartották. 
Az Olympiai játékban győz
ni, majd ollyan nagy vólt, 
mint a’ Romai Triumphus, 
A’ hetsúlet nem tsak a’ gyö- 
zödelmeskedöre tartozott, 
hanem az Ő hazája, és Aty- 
jafijai, kivált pedig fzüléji is 
rélzt vettek abban, ’s őket 
boldogabbaknak ’s tilztele- 
teíebbeknek tartották, mint 
máfokat (a) A’ Játékok’ ne
mei ezek vóltak: fiaimat, 
vagy az Ugrás·, az ugrándo- 
záibana’ játfzók fejeken vagy 
vállokon valamelly terhet 
hordoztak, néha a’ kezek
ben tartották azt. Podokeje, a* 
Futás, eggy ara kél'züitt 
hellyen, mellyet Stadionnak 
hívtak, fzáz hul'zonöt lépést 
te t t ; néha fegyverefen fu
tottak. Diskos, «’ Karikdzás. 
Ez a’játék abból állott, hogy 
eggy réz, kő, vagy vas tányé
ron, eggy fzíjjat aital-vontak, 
*s a?! a’ fzíjjnál fogva el-hají
tották , a’ melly nagy zörgést 
tsinált: innen lehet meg érteni 
Cicerónak ama’ mondáfát: 
DiJ'cum audire mavult quam 
Philofophurn. Síkon, vagy 
Mkontifma, a’ Lántsázás·, lán- 
tlát hajigáltak, és a’ ki leg- 
mefzfzebb tudta a’ lántsát 
hajítani, a’ vólt a’ nyertes. 
Pale, a’ Küfzködés : a’ küfz- 
ködők testeket olajjal meg
kenték, porral be-íuntették, 
5 hogy
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hogy egymásnak olajos testét 
annál eróí'ebben meg-ragad- 
hafsák. Ide tartozik a’ Pyg- 
m e , a’ Bajnokoskodás. A’ 
Bajnokok elóízör ököllel, 
azután Ceftufsal verték eggy- 
mást. A’Ce/tus ökör bőrből 
kéfzültt lapta forma vólt, 
mellyet olvafztolt rézzel 
vagy ónnal tőltöttek-meg, 
a’ Bajnokok fzíjjal kötötték 
kezekre.

Ezen öt fő játékokon kí
vül , melíyeket Pentathlon- 
nak neveztek , voltak mátok 
is , mint a’ fzekeren, lovon 
való nyargalódzás, a’ Mu- 
íicufoknak és más féle Me
dereknek vetélkedéfek.

A’ négy Szent Játékok ezek 
váltak: i. A z Olympiai 2. 
Pythiai, 3 . Nemceai, és 4. Isth- 
miai,

1) Az Olympiai Játék ne
vét vette Jupiter Olympius- 
tól , a* kinek tií’ztelségére 
volt fzenteive. (b) Ezen já 
téknak elfő ízerzöjének Ju
pitert tartják, mmekutánna Ő 
a’ Titan’ fijait meg-győzte. 
Máfok Herculest, a’ ki a’ 
Oactylufok közzül való, és az 
Alcmena fijánál fokkal ré
gibb vóit: máfok Pelopfot, 
máfok Herculest az Alcmena’ 
fiját. Akárki fzerzette lé
gyen ezt a’ Játékot, a’ bi
zonyos , hogy ezzel Iphiiu- 
íig, a’ ki Lycurgufsal eggy 
idejű vó lt, vagy lemmit-fem, 
vagy igen kévéiét gondoltak. 
Ipnitus vólt, a’ ki ezt a’Já
tékot, a’ Trójai veízedelem 
után minteggy négy faáz 
nyóltz efztendókkel újra fel
állította; a’ meliy időtől

35°
fogva kezdették az Olympiátt 
izámlálni. Azután megint 
fel-hagytak vele a’ Core- 
baeus’ idejéig, a’ ki az hu- 
fzon - nyoltzadik Olympiás- 
kor élt: ez a’ Corebaeus ezt 
a’ játékot ismét fel-áiiította, 
és az időtől fogva minden 
ötödik efztcndöben meg í r 
ottak. Ezen Játékra az Eieu- 

fóknak vólt fő gondjok; 
mcliyért is ük nagy fzabad- 
laggal bírtak. Ók rendeltek 
némelly Bírákat, kiket Hel- 
lünodik/íka&k hívtak; ezek
nek kötelességek vólt, a’ ját- 
ízándó fzeméllyeket előre ké 
fzíteni. Ezek a’ Játék’ ide
jén a’ gyözödelmi koronát 
magok előtt tartották , ’s 
azt a’ győzőnek adták. Az 
afzfzonyoknak ezen Játékban 
nem vólt ízabad meg jelenni, 
és ha valaki az Alpheus vi
zén, a’ n.eily mellett a’ Já
ték tartattatott, által - ment, 
azt eggy magas köfzikláróí 
alá - vetették. Mind azok 
kőztt, a’ kik valaha ezen 
Játékban próbát tettek, leg· 
ízerentsélebb vólt Alcibiades, 
és leg-több kóltleget is tett. 
Éggyfzer hétfzekeret küldött 
ö oda , ’s az elíövel, h?álc
áikkal, és negyedikkel nyer
tes lett. (c)

a) A’ Pythiai. Ezt a* Já
tékot Delphi mellett tartol
ták : fzerzjjének némelyek 
Amphictyont a’ Deucalion’ 
fiját, máfok Agamemnont, 
máfok Diomedest. , mafok 
Apollót tartják, minekután- 
na ő a’ Python kígyót meg
ölte. A’ nyerteteket bo
rostyán kofzurúval koronáz

ták-
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ták · míg, (e) a’ melly eleinte 
tölgyfa ágból volt kéfzítve. 
Az elfő Pythiai Játékban az 
Isiének játfzottak , Caílor a’ 
lovaglásban, Pollux a’ bir
kózásban, Calais a’ futás
ban, Peleus a’ lantsa haji- 
g Hasban, Telamon a’ küíz- 
köd:sben, Zetes a’ hartzo- 
lásbaa, Hercules a’ Panora- 
tiurnonv. győzött; kiket Apol
ló borostyán koszorúval ma
ga koronázott mrg. (d) Ek
kor énekelték a’ Fythikos 
Hornos nevű éneket az Apolló’ 
dicséretére, a’ ki a’ Pythiai 
kígyót meg-öke.

3. A ' Η· masai Játék. (e). 
Nevét vette Nemata vároíá- 
tó l, melly Cleonae és Phlius 
várofa közti feküdt, hol azt 
mind-n harmadik efztendö- 
ben tariották, A’ játék a’ 
fzekerezésbeo , és a’ fenn ne
vezett Ötféle gyakorláfok- 
ban állott, — melly eket Pen- 
tathlonn&k neveztek. Ezt a’ 
játékot az Opheltes’ vagy 
Archimorusnak Euphetes és 
Creuík fijáaak halálának em
lékezetére tartották. Ezt az 
Ophel.est Hypíipyle nevelte 
fel, a’ kit Ö eggy réten el
hagyott, míg a’ Thebe vá- 
rolát meg-izállott népnek 
eggy forrást akart meg mu
tatni : de midőn vifzfza-ment 
hozzá, halva találta ötét, 
’s a’ nyakára eggy kígyó 
vólt fekerödzve : mellyért is 
a’ kúiat, mellyet eddig Tart
ómnak hívtak, Archemorus- 
nak nevezték, az Hadi Tűz
tek pedig az Hypíipyle’ meg- 
tsendesítéíére' ezt a’ játékot 
rendelték, Máíbk ezen Já

téknak fzereztettetéfét Her- 
culesnek tulajdonítják, mi- 
nekutánna ö a’Nemaeai Orofz- 
lánt meg-győzte.

4. A z  Isthmufi Játék. (f) 
Neveztettetlek a’ Corinthufi 
lsthmustól, az hol tartatta
tok. Szerzették ezt Palae- 
monnak vagy Melicertesnek 
&’ Thebei Királlynak Atha- 
másnak és Ino’ fijának tiíz- 
teíségére. Ino félven attól, 
hogy ezt az ö íiját az Atyja 
meg-ne ölje , minthogy már 
eggy maiikat meg-ölt , vele 
eggyütt a’ tengerbe ugrott, 
kik mind ketten tengeri 
Istenekké változtak , kik 
Lcucothoenak és Falsamon· 
nak neveztettettck. A’ Pa
laemon’ testét az hab a’ part
ra ki - vetette a’ Corinthufi 
Ifthmusnál, és azt pompálán 
el-temették, ’s emlékezetére 
játékot fzerzettek ; mellyet 
azután meg-változtattak, és 
nagyobbítoitak, ’s Tbefeus 
á tál pedig a’ Neptunus’ tifz- 
telségére fzenteltettetett. Ezt 
a ’ Játékot minden ötödik 
eíztendöben meg-incepe’iték. 
A’ Corinthufiak, midón azt 
az ö kegyetlen Kiiályoktól 
Cypíélustól való féltekben 
eggy ideig félben - hagyták, 
azt annak halála után, addig 
foha izokásban nem vólt nagy 
pompával kezdették-el. Es 
noha Mummius Romai Ve
zér Corinthust le rontotta is: 
de a’ Játéknak vége nem 
le tt , hanem arra a’ Sycio- 
niaiak vigyáztak, míg - nem 
Corinthus várofa újra meg
épült,

(a)



(a) Plut. Sjmp. 1. a. Q. 6.
Cio. Or. pro Flaccö. (b) Ari- 

ftoph. in Pluto. Plut. in Ly- 
curg. Solin. Polyhilt. c. i. (c) 
Plut. in Alcib. Flat. Com.
(d) Myth. 1. s· c. a. (e) Strabo. 
1. 8· Paus. Corinth Eliae. (£) 
Paus. Cor.

Századik efztendei Já- 
τέκ. Ludi Seculares. Eggy 
a’ leg - nevezetefebb innepei 
közzül a’ régi Pogány Ro- 
inának. Azért n e v e z t é k  
így , mert ez minden Század
ban, vagy Seculumbaa, vagy 
inkább ízáz tizedik efztendö- 
ben elő-fordult. Ezt a* Sy- 
billák’ könyveikben lévő Ora
culum fzerént fzerzették a' 
Romaiak: a’ melly így vélt: 
„ Roma emlékezz-meg min
den ízáz tizedik efztendőről, 
melly eggy ember’ életének 
leg-hofzfzabb ideje, hogy ak
kor az halhatatlan Istenek
nek a’ Tiberis mellett lévő 
nedves réten áldozatokat 
tégy : nap’ lemenetele után ál
dozz a’ Parcáknak ketskét és 
juhot: azután áldozz a’ gyer
mek fzülök’Isten-Afzfzony ok
nak Lucinának; azután áldozz 
a’ főidnek eggy fekete dilznót: 
Jupiternek eggy fejér tehenet, 
de ezt nappal tselekedd; mert 
az égi Isteneknek a’ nappali 
áldozatok tettízenek. Junónak 
áldozz eggy tinót, mellynek 
jó bőre vagyon; hafonló áldo
zatot tégy PhoebusApollónak 
is a’ Latona’ fijának. Az ifjak 
és a’ Szüzek a’templomban é- 
nekdjenek : az afzfzonyok a’ 
Junó’ oltára előtt térden áll
janak , ’s kérjék az Isten-Afz- 
fzonyt, hogy tekintsen az? ö 
ízüklégekre; kiki a’ maga te-

33-* JáT.
hetfége fzerént a’ zsengéből 
vigyen áldozatokat az Isten
nek, hogy azoknak kedve
ket meg-nyerje: éjjel nappal 
fok nép legyen az Istenek 
körül, melly jó és kedves dől-
gokkal múlaisa magát. Meg- 

ísd Roma! hogy ezen pa- 
rantsolatokat elmédben tar
tsad ; így léfzen Latium és 
Italia mindenkor a’ te hatal
madban, “

Midőn ezen Játék’ ideje el
jött, minden-felé Heroldokat 
küldöztek, kik mindeneket 
hívták arra az i n n e p r e ,  
mellyel lem foha nem látták, 
fém látni nem fognak. Az 
innep előtt eggynehány na
pokkal a’ Quindecem Viri, 
vagy a’ tizen- öt Papok, az A- 
polio Palatinus' és Jupiter Ca
pitolinus’ temploma előtt le
ültek, ’s ott némelly tilztító 
dolgokat ofztogattak a’ nép
nek, mint gyertyát, gyantát, 
kénkövet, ' sa ' t.  mellyet a’ 
régi pénzek illyen íráfsal 
jelentenek. Suff'. P, D. az az 
Suffimenta populo data· vagy 
P. r .  P. az az. Piamina Po~ 
pulo Prabita, Midőn a’ nép 
ezen templomokba ment, 
magával oda gabonát és ba
bot vitt, mellyet Diánának 
az Aventinumi hegyen levő 
templomában olztogattak: 
mellyet a’ régi pénzeken így 
lehet látni: Frug, Acc. az az 
Fruges accepta. Ezen tem- 

lomokban éjjel nappal imád- 
ozott a’ nép a’Parcák’ tifz- 

tefségekre.
Ez a’ Játék három nap* és 

három éjjel tartott: akkor a’
nép a’ CampusMartiusx&,\agy 

Mars

Jáx.
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Mars mezejére gyűlt, hol fzéllik felöle, hogy minek· 
fok féle áldozatokat tettek, utánna Jebis betsületét el- 
Azután eggy Theatrumot ké- vefztette a’ maga bátyja Ten- 
fzítettek, melly fzámlálhatat- fio-daj-fin elő t , el - űzettetett 
lan égő fáklyákkal meg-vólt ö eggy Szigetbe. Ez a’kör
világosítva. Itt énekelték a- nyűi-állás meg-eggyez a* Gö- 
zokat az énekeket, méllyé- rög Neptunuteval; a’ mini
ket ezen alkalmatofságra ké- hogy Jebist Neptunusnak is 
fzítettek. Azután az Afzfzo- lehet * e' tartani;

liumba mentek, hol Jupiter- rok Ötét fzokták tifztelni: 
nek éneket mondtak. Az u- mellyért is az ő képét min- 
tólsó napon hufzon-hét ifjak, deniitt a’ tenger parton lehet 
és ugyan annyi Szüzek, Gö- fzemlelni, eggyik kezében 
rőg és Deák énekeket éne- haláfz horgot, a’ malikban 
keltek az Apollo Palatinus’ pedig halat tart. Kaempf. Hifi. 
templomában, hogy mind Japan. 1. 3. c. 3. 
azoknak az Isteneknek ke- J e e u m i . Így nevezik a’ Ja- 
gyelmeket meg nyerjék, va- panok azt az efztendőnként 
lakiknek áldoztak. Horati- elÖ-fordúló napot, mellyen 
usnál vagyon eggy illyen é- ők a* FefzÜletet és a’ Szűz 
nek, mellyet Ö AuguftusTsá- Mária’ képét lábaikkal Őfzve 
fzár’ parantsolatjára tsinált, fzokták tapodni: ennek a’ 
midőn Roma Várofának 736, tselekedetnek oka az ö Ke- 
efztendejében ez az innep elő- refztyének ellen való gyülöl- 
fordúlt. A’ Tudófok nem fégek. Ez az Istentelen Ce- 
eggyeznek-meg rajta, mellyik remoniá így megyen végbe, 
eíztendöben tartották leg- Minden efztendo’ végén arra 
előfzör ezt az innepet. Leg- rendeltettetett emberek há- 
közönfégefebben arra az efz- zanként járnak, ’s mindenek, 
tendőre határozzák, a’ melly- nek neveiket eggy könyvbe 
ben a’ Tarquiniufokat ki- fel-írják, minden embernek 
hajtották Romából, úgymint Ö elöttök meg kell jelenni, ’s 
Romának 245. efztendejében. a’ fenn említett módon a’ Ke- 
M ért midőn a’ városban nagy refztyén Vallás ellen való 
pestis kegyetlenkedett vólna, gyűlölfégeket tartoznak meg- 
Valerius Publicola Conful, a’ bizonyítani.
Sybillák’ könyveiket fel-nyi- Kampf, Hifi.' Jap. 1. 4. c. 3.
tóttá, ’s azokban találta az J e h o v a h . Eggy azon ne-
ezen innep felöl való párán- vek közzül, mellypket a’ Sz. 
tsolatokat, és úgy fz ab adóit- Írás az Istennek ád. MófeS 
meg Roma a’ pestistől. előtt az Isten a’ maga Jeho-

Üofim. H’ft I, 2. Liv. T)ion vai nevét nem jelentette vólt 
Halic. Hor. Carm. Sec. meg. *) Ez a’ Jehova név

J e b i s . vagy J e b i s u . Eggy ollyan Valófágot jelent, melly 
Isten a’ Japánoknál. Azt be- magától és magában vagyon,

és

nyok Procefsióval a’ Capito- mert kalmá-
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és minden dolgoknak léteit 
ád. Ezt a’ nevet fokán fok- 
féleképen változtatták : San- 
choniathon írja Jevo ; Ma
crobius , Diodorus Siculus, 
Clemens Alexandrinus , Hie
ronymus, és Origenes Jao: 
Epiphanius, Theodoretus, és 
a’ Samaritanufok, Jabe, vagy 
Javé. a’ Régiek köztt né- 
mellyek Jahoh. Javo Janu, 
Jaod: a’ Maurufok az Istent 
Jutának, hívják, melly né
vén némellyek a’ Jehovát 
értik : hihető hogy a* Tégi 
Romaiak a’ Jovis nevet a’ 
Jehováhből formálták.

A’ Rabyloniai fogfág után 
a’ Zsidók olly nagy tifztelet- 
ben kezdték a* Jehovah ne
vet tartani, hogy azt foha 
fzájokba nem vették; azho«-. 
ran a’ le tt, hogy el-felejt-t- 
ték, mi módon I elljen azt 
kedvesen ki - mondani. A’ 
LXX. Fordítók mindenkor 
Kyriosnak, vagy Úrnak for
dítják. Origenes, Hierony
mus, és Fufebius írják, hogy 
az 8 idejekben a’ Zsidók a’ 
Jehovah nevet a'magok írá- 
féikban Sas'.ariai betűkkel 
írták le , a’ fzokott Chaldaeai 
és Zsidó betűkkel pedig azért 
nem , hogy az idegenek, kik 
ezeket a’ betűket esmerték, 
ezen névvel viízfza ne élné
nek. De így fém óltalmaz- 
halták-meg 7ezt a’ babonás 
vifzfza-éléstöl. Clemens Ale
xandrinus írja , hogy azok 
az Egyiptomiak, kika’ nap’ 
templomába be mennek,· a’ 
Jnou nevet magokkal hordoz
zák. Trallian ero,!t némelly 
guta-ütés ellen való Magicus

verfeket, mellyekben a’ Jas
vagy Jaath név elő fordul, (a) 

A’ Zsidók ezt a’ nevet le- 
tragrammatonnak, vagy négy 
betűből állónak nevezik, ’s 
azt mondják , hogy a’ki ezt 
a’ nevet helfyesen ki tudja 
mondani, azt az Isfen bi- 
zonyofan meg-hnllgatja. Azt 
mondják, hogy Simon Julius 
vólt a’ legutólfó, a’ k· ezt 
ki tudta mondani Midőn 
pedig az ö halála után a’ 
gonoszoknak fzámok igen 
kezdett fokafodni, kik ezen 
Isteni névvel vifzfza-éllek, 
máfok attól egéfzen meg-tar- 
tóztatták magokat , ’s az 
heilyett más nevet vá- 
lafztottak , melly tizenkét 
betűből állott, és a’ mellylyel 
a’ Fő Pap é lt, mikor a’ né
pet meg-fzokta áldani. A’ 
Zsidók ma foha fém mond- 
ják-ki a’ Jehovah nevet, ha
nem az heilyett Adonajt, vagy 
Elohimet olvasnak. Tsak 
próbálni is ki-mondani azt 
véteknek tartják , főt azt 
mondják, hogy az Ángya, 
lóknak is tilalmas azt ki
mondani. Azt mondják ők, 
hogy a’Mófes’ botjára ez a’ 
Jehovah névvólt fel írva, ’s 
ennek ereje által tselekedett 
ö minden tsudákat, ’s azt 
hifzik, hogy ha ma is vala
ki ezt a’ nevet tudná, ’s 
igazán ki-mondhatná, fzicte 
olly nagy tsudákat tseleked- 
hetne: azzal hízelkednek ma
goknak, hogy mikor a’ Mes- 
íiás el-jö , akkor az meg-ta- 
nítja eket erre a’ névre, (b) 

Úgy látfzik , mintha a’ Po
gány«.'- rak lett volna vala

mely
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in el ly esmeretek ezen nagy 
névről. A’ Delphiíi templom’ 
homlokán ez vólt írva. „Te 
vagy: ” az Egyiptomi tem
plomokén pedig ez : „Én 
vagyok. ” A’ Pogányok tu
lajdonítottak az Ö isteneik
nek olly neveket, mellyeket 
nekik nem fzabad vólt ki
mondani. Lucanus azt mond
ja , hogy a’ főid meg-moz- 
dúlna, ha annak igaz nevét 
valaki ízájára venné, (c)

A’ Cabbalisták fok titko
kat találnak azokban a’ be- 
tükban, mellyek a’ Jehovah 
névben vágynak, p. o. annak 
elfő betűje a’ Jód, az Isten
ről való gondolatot, vagy 
értelmet, az utófó He betű 
pedig, fiz Isteni terméfzetnek 
egyedül valófágát jelenti.

A’ Mahummedanufokgyak- 
ran élnek az IIau nevezet
tel, melly majd épen annyit 
tefzen mint Jehovah, és épan 
az Istent jelenti. Ezt a’ ne
vet minden leveleknek, pa- 
rantsolatoknak, pafsufoknak 
eiejekbe tefzik : némellyek 
az Ö könyörgéfekben ezt a’ 
nevet olly íbkfznr és olly 
nagy buzgófággal mondják, 
hogy a’ miatt utoljára-el is 
ájulnak, mellyet Isteni el- 
r a g a d t a t t a t  á s n a k  tarta- 
nak, (d)

*) a Mos. 6: 3. (a) Eus. 
in Chron. ad 4740. Strom. 
1. s. (b) Drus. de Nőm. 
Tetr. c. 10. (c) Eus. Praep. 
Ev. 1. 2. c. t i .  Luc. 1. 6.
(d) D’ IIérbe lot.

J eju n iu m . L. Böjt.
J em m a . A’ Japánoknál a’ 

Pokolbeli Bíró, a’ ki az em
bereknek minden tselekede-

teket eggy nagy tükörben 
nézi. Noha a’ Jemma kü
lönbben mejr-engefztelhetet- 
len legyen is; mindazáltal 
ha a’ Papok az Amidásnak 
könyörögnek a’meg halttért, 
és annak atyjafijáta’ könyör
gést a’ magok alamisnájok 
és áldozatjok által fogana- 
tofsá tefzik, Jammát annyi
ra meg lágyíthatják , hogy 
annak bünteté rét mérfékeli, 
’s minekelőPe a’ büntetésnek 
ideje el telne , a’ világra 
vifzfza-botsátja. A’ Jamma* 
temploma Miacohoz nem 
mefzfze eggy kies barlang
ban vagyon. Az ő képe ret
tenetes és ijjefztŐ: mind a’ 
két őldala felől két nagy 
képek vágynak, mellyek a’ 
Pokolbeli Lelkeket példáz
zák. A’ falon mindenütt 
azokat a’ kínokat lehet le
festve látni, a’ mellyeket a* 
pokolban kell ízenyvedni. 
Ez a’ templom fzüntelen tele 
vagyon emberekkel, kik ide 
fzámtalan ajándékokat hor
danak a’ magok telkeiknek 
a’ Pokolból való váltfágokért.

Knempf. Hift, Jap. 1. 3. c. 6. 
Embafsies of the Dutch to 
Japan.

Jentives. Eggy Secta 
Napkeleti Indiában, neveze
te in  Golconda Orfzágban: 
ezek eggy Istent hifznek , hi- 
fzik a’ léleknek halhatatlan- 
fágát, annak eggy testből 
máfikba való köbözéfét: 
rrellyre nézve ők loha eggy 
állatot fém ölnek meg , fél
vén ne-hogy aty ok.it, ba
rátiok,at \r ä’ t. öljék-meg. 
Olearius. Alande Is lo.

J e r e -

Jen.
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JerbmíAS Propheta, fzár- 

mazott Papi famíliából, Hil- 
kiától, Anathoth várofában, 
a’Benjámin’nemzetiből. Igen 
ifjú korában, a’ Joíia’ Király- 
fágának tizenharmadik efz- 
tendejében hívattatott a’ Pro- 
phetai állapatra, mellyet Ö 
negyven efztendőnél tovább 
vifelt. A’ több fogoly Zsi
dókkal nem vitettetett Ö el 
Babyloniába, hanem otthon 
maradt, hogy hazájának el- 
pufztúláfátfírathatná: azután 
a’ maga Baruch, nevű Ta
nítványával Egyiptomban 
fogfágba vettettetett , hol 
igen óreg korában meg-halt. 
Némelly régi Páterek azt 
mondják, hogy Ötét a’ Zsi
dók kövezték - meg, kemény 
predikálláfáért : mátok azt 
mondják, hogy Pharao Hoph- 
ra ölette-meg, minthogy ő 
ellene jövendölt.

Jeremiás a’ maga könyvé
nek Első fzakafzában , a’ 44. 
réfzig, fzóll az Izrael Orfzá- 
ga’ rabfága után való időről: 
az Utólsóban fzóll a’ Juda’ 
fogfágáról ’s ezen dolgokat 
adja-elő: Szemére hányja 
Judának a’ maga bűnét, ’s 
emlékezteti arra a* kemény 
büntetésre, mellyet az Izrael 
Orfzága, vagy a’ tíz nem- 
zetfég, hafonló bűnért fzeny- 
ved: fíralmafon emlegeti a’ 
következő vefzedelmet, ’s in
ti a’ Juda Orfzágát a’ meg
térésre : azután meg-mondja 
az hetven efztendeig tartó Ba- 
bylcniai fogfágot. Jövendői a’ 
fcgfágból való nieg-fzabadú- 
lásról; a’ Babyloniaiaknak, 
Moabitáknak, és a’ Zíidók-

’ . Jer .

nak más ellenfégeiknek bfin- 
tetéfekröl: gyakran fzóll a’ 
Mef'siás’ Orfzágáról is : em
lít fok látáfokat, példázato
kat, és a’ maga idejére tzé- 
lozó hiftoriákat. Az sa.Réfz 
nem a’ Jeremiás’ íráfa, ha
nem kétfég kívül azt Esdrás 
ragafztotta Jeremiáshoz, ’s 
le-írja benne Jeruf&lemnek 
meg vetettetéfét, ’s azokat a* 
történeteket, a’ mellyek a’ 
Zfidóknak Babylorúába le- 
jendő vitettetéfek után fog
nak a’ Jechoniás’ idejéig meg
esni. Hieronymus’ ítélete Je
remiás felől ez , hogy az ő 
ír áfának módja könnyebb 
mint az EÍaiásé és Hoí'eásé, 
de azonban igen tudó fan és 
felfégefen fzóll, ’s befzédé- 
nek értelmére nézve az em. 
lített két Prophetákhoz ha
fonló; azonban az ö hazájá
ban fzokásban vóltt fzólláfok- 
nak formájit gyakran meg
tartja.

A’ Chronicon .Alexandri- 
nutn azt írja, hogy midőn Je
remiás Egyiptomban lakott, 
az oda való Pogány Papok
nak meg-jövendölte, hogy 
midőn a’ Világ’ Idvezitöje, 
(ki eggy jáfzolban fog fekiin- 
n i) fzülettetik, akkor eggy 
főid indúlás az ö bálványai
kat mind fel-forgatja: ez idő
től fogva az Egyiptomiak 
eggy Szüzet, (ki mellett eggy 
jáfzolban fekvő kis gyermek 
vélt) Isteni tifztelettel kez
dettek illetni. Ugyan az em
lített könyv írja, hogy Nagy 
Sándor a’ Jeremiás’ temető 
hellyét eggyfzer mcg-látogatv 
ta , és midőn meg-mondot
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ták neki, miket jövendőit le
gyen - meg ez a’ Propheta, 
az Ö gyözödelmei felől, en
nek testét Alexandriába vi 
tette, hol neki eggy pompás 
emlékeztető ofzlopot emelte
tett. Victorians Martyr a’
IV. Században azt tartottá, 
hogy Jeremiás P. nem halt- 
meg, hanem élni fog a’ vi
lág’ végéig, ’sakkor az An- 
ticnristust meg-győzi.

Chron, Pafch. de Vitis Pro
phet. Hier, yiugiiji. Jofeph. 
Torniellus. Saliarius. tValth.

JEREMláő’ S I R A L M I .  Eggy 
Canonicus könyv az Ó Te- 
ítamentomban, melly eggy 
fzomorü H’egia ama* kegyes 
Joíias Királynak halálának 
emlékezetére. Hieronymus 
úgy tartja, hogy Jeremiás a1 
Jofiás’halálát, mint a’követ
kező vefzedelemnek kezde
tét, úgy gondolja, és így Je* 
rufalemnek el-pufztűláfát ’s 
a’ Zíidó Dépnek nyomörúítt 
állapatját PropSietai módon 
adja-elő: mafok pedig azt 
hjfzik, hogy Jeremiás ezen 
könyvét Jerusalem’ el-pufztú- 
láfa után írta. Ezen könyvnek 
két elsőbb Réízei Ie-írják Jeru
falem’ romláfát: az harmadik
ban elő-adja Jeremiás a' ma
ga üldöztettetéfét: a* negye
dikben meg mondja a’ város
nak és templomnak el-pufz- 
túláfát, és a’ Zsedekiás’ bol
dogtalan loríát; végre illeti 
az Edomitáknak kegyetlen- 
fégeket, kik Jerufalemet a’ 
maga nyomorúfágában tsú-

A’ négy első Réfzek Acro- 
fíicus rerfekkel vágynak ír-

Y

Je r .

v á , mellyekben a’ verfek az 
A. B. C. rendi fzerént való 
betűkön kezdődnek. A’ Gö
rög és Vulgata Fordítások
ban ezen könyvnek Elöl járó 
befzéde vagyon, de a’ melly 
fém a’ Zfido Textusban, fém 
a’ Chaldíeai Parajohraíisban, 
fém a’ Syriai Fordításban 
nintsen. Az írásnak módja, 
ezen kÖnyben, eleven, és 
hatható, a’ materia fzívet 
illető. A’ Zíidóknak fzoká- 
fok vólt, a’ Nagy Emberek
nek , Fejedelmeknek, Vité* 
zeknek halálokra vériekét ír
ni. így tselekedett Dávid 
az Ábíblon, Saul, és Jooac- 
hán halálakor, a Chron. 35: 
aj. Jos. Ant. 1.10. 6. 6. B l ickv- 
valli Sacr. ClafT, Def.

jESAiás vagy EsAiás, A’ 
négy Nagyobb Propheták 
köztt leg-első. Származott 
Királyi vérből, mert az ö 
Atyja Amos , Azariásoak a* 
Ju la  Királyának atvjafija 
vólt. Prophetalt az Uzias 
Király’ Orfzágláfának végé
től fogva, a’ ManaíTe’ idejéig, 
a’ ki ( a’ mint a’ Zfidók ír
ják) ötét eggy fa fűréfzfzel 
két felé vágatta. Ksroeretes 
vólt Ő Uziás, Joíham, Achaz, 
és Ezekiás Királyok alatt. 
Az Ö Prophetiájának öt ei- 
főbb Réfzei Uziás’ Orfzáglá- 
fát illetik: az hatodik Réíz- 
ben való látás Jotham alatt 
efett: a’ következő Réfzek 
a’ tizen - ötödikig, az ő Achaz 
alatt való jövendőléleit fog
lalják magokban; a’ többek 
pedig a’ könyvnek végéig, E- 
zekiás és Manafsé alatt íral
tattak, Az Kfaiás* íráfának 

mód*
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módja, nemes, felféges, ékes. 
Grotius a’ Zfidók’ Demos- 
thenefeknek nevezi Stet, (a) 
Efaiásnak vólt fzerentséje 
nagy tudományt! és bCItses- 
fégü emberekkel tár fáik odni, 
a’ kik köztt a’ maga tehet- 
fégét jól ki-pali érozta, ’s éke- 
fen-fzólláfát a’ felső lehelölé* 
gig vitte. Minden fzemélly- 
válogatás nélkül feddi a’ Zfi- 
dóknak bűneiket, ’s fényé* 
geti őket az ö reá jók követ
kező vefzedelemmel; eggy* 
fzersmind meg mondja a’Po
gány oknak, úgymint, az As- 
fyriufoknak, Egyiptomiak
nak , Moabitáknak, Edomi- 
táknak, Tyrufiaknak, mint a* 
Zíidó nép’ nyomorúfágának 
efzközeinekromláfokat. Száz 
el’ztendővel előre nyilván 
meg-mondja a’ Zfídóknak a’ 
Babyloniai fogfágból a’ Per- 
liai Király Cyrus által lejen- 
dö meg-ízabadúláfokat. De 
minden ő jövend Öléléi köztt 
azok leg - nevezetefebbek, 
mellyek a’ Mefsiást illetik. 
Meg-mondja nyilván a’ Mes- 
fiásnak nem tsak emberré 
való léteiét, hanem az ő ha
lálának ’s életének nagyobb 
és kifsebb környül-állálait is. 
A’ mint Hieronymus fzóll, 
nem annyira jövendő, mint 
el-múltt dolgbkat ír ő , és in
kább Evangyéíiftának illene, 
mint Prophetának.· (b)

Ezen kívül Efaiás írt eggy 
könyvet az IJziás Király’ tse- 
lekedeteiröl; (c) de az el-ve- 
fzett. Origenes, Epiphanius, 
és Hieronymus, emlékeznek 
az Efaiás’ Mennybe menete
lének könyvéről. Némelly

jfCS.

Zfidók azt tartják , hogy a* 
Példa Befzédeket, a’ Prédi
kátort, és a’ Salamon’ Éne
keit Efaiás írta, a’ Jób* köny- 
vével eggyütt. Ambroíius 
azt írja, hogy midőn Efaiás 
fogfágban vólna, ’s élete ve- 
fzedelemben forogja, az ör
dög meg jelent neki, ’s ígérte 
hogy ötét ki-fzabadítja, ha 
a’maga jövendöléfeit vifzfza- 
húzná í de Ő kéfzebb vólt 
meg halni, mint illyen módon 
meg-fzabadúlni. (d) A’ Tal- 
inud hofzf'zan le íijaEíáiásiak 
EzekiásKirálylyal való befzé- 
dét. (e) A’ Napkele'i Kerefz- 
tyének alt mondják, hogy E- 
laiástól hufzon-nyóltz efzten- 
deig el-vétettetett vólt a’ Pro- 
phetiai Lélek, azért mert 
nem állott ellent Uziás Ki
rálynak , midőn be - akart 
menni a’ Szent hellyre, hol 
a’ jó illat-tételnek óltára ál
lott: ugyan-azok mondják, 
hogy ö fzáz hufz efztendeig 
élt. (f)

(a) in a. Chr. i$; a. (bj 
Praef. in Is. (c) a. Chr. a6: aa. 
(d) in Pfal. íie : (ej Gemar. 
Berachot. c. i. ( f )  D’ Her*
belot.

J e s u a t £ k. Szerzetefek 
Olafz Orfzágban. Szerzőjük 
vólt Joannes Columbinus, ki
ket 1367 ben V. Urbanus P. 
erőfített-meg: Auguftinus’re- 
gulájit követték : V, Fiús P. 
a’ kőldúló Barátok közzé 
fzámlálta Őket. Jefdatáknak 
azért nevezték, mert Szer- 
zőjök Columbinus, fzüntelen 
a’ Jefus’ nevét emlegette: Két- 
fzáz efztendeig világi Papok 
voltak ezek, de 1606-ban V.

Pál

I e s .



Pál Pi meg-engedte nekik a’ 
Szent Szerzetbe állani. Leg
inkább Patikariufságot gya
korlottak a’ klaftromokban, 
vagy pedig Aquavitat vagy 
Akovitát főztek, mellyért 
Akovitát Árulóknak nevez- 
tettettek. Minthogy a* V>- 
netiai T artománvban fok gaz
dasággal bírtak; a’ Vene- 
tjai Tanáts arra vette XI. 
Clemens Pápát, hogy Őket 
törölné-el * kiknek jófzágok 
a’ Törökökkel való Candiai 
hadakozásra fordíttattatott. 
Hiß. des Ord, Reh

t  JESUiTaK. Eggy igen hí
res Szerzet a’ Romai Kkklé- 
fiában , mellynek fundatora 
Inigo , vagy Ignarius Loyola* 
a’ l i 1491-benSpanyolOrfzág- 
nak Gvipuscoa nevű tarto
mányában fziilettetett, ’s a* 
Spanyol Királynak Ferdi- 
nandnak udvarában nevelke
dett fel. Ifjűfágában nagy 
kedve volt a’ katonai élet
re ; Pampellonánál vitézül 
vifelte magát, hol febet is 
kapott, ’s a’ Frantziák’ fog- 
fágokba efett. A’ fogfágban 
némelly kegyeíségre tanító 
könyveknek olvaí'áfokkal töl
tötte idejét, ’s magát egéfzen 
Isteni fzolgálatra fzánta, Mi- 
hellyt meg gyógyúlt, azonnal 
meg-látogatta a’ Montferrati 
Szűz Mánát Cataloniában, 
hol magát a’ Szent Szűznek 
fel áldozta, ’s meg határozta 
hogy Jerufalembe átázzon. 
Itt írta Ö azokat a’ Gyakor- 
láfokat , mellyek 154s ban 
Romában világra jöttek. 
1523-ban , Septemb, 4, n. 
Terufalembc el-érkezett , a’

J es .

Szent Hellyeket megláto
gatta, ’s végbe-vitt mindent* 
a’ mit eggy buzgó Szarán- 
dok Jzokott tselekedni. Spa
nyol Orfzágba vifzfza-térvén, 
Barcellonában a’ Gramma
tica’ tanűláfához fogott. Al- 
calában pedig a* Philofo- 
phiában és Theologiában 
gyakorolta magát, a’ maga 
négy tárfaival. Az <5 híré
vel azoknak fzámök is f/.a- 
porodott, a’ kik tanulás’ ked
véért 8 hozzá mentek. Ez 
a’ dolog az Alcalai Inquifi- 
torok előtt gyanúfágba ejtette 
8tet, ’s a’ nagy Vicarius’ pa- 
rantsolatjára - meg is fog
ták ; de isméi el-botsátoi- 
tak olly parantsolattal, hogy 
ollvan ruhába Öltözzön, mint 
a’ több tanítványok, ’s ad
dig a’ népet ne tanítsa, míg 
a’ Theologiában négy efz- 
tendöt el-nem tölt. Innen 
ment Ő Salamancába, hol 
az Erkőltfi Tudományt mind 
közönfégesen , mind külö- 
nöfen tanítani kezdette. Itt 
a’ Dominicanufok’ vádjókra 
ismét fogfágba efett. Minek- 
utánna fzabadfágát viCzfza- 
nyerte , Spanyol Orfzágot 
óda hagyván, el ment 1528: 
ban Parisba. Nagy fzegény- 
fége kénfZerítette ötét a* 
Frantzokhóz és mátokhoz 
folyamodni, hogy azoknak 
fegitfégek által elébb vihefse 
tudományát. De az ö nagy 
buzgó'ága itt i< fok alkal- 
matlanfágokat fzerzétt neki: 
mert az Inquilitoroknál vá- 
doltattatott azzal , hogy Ő
Ered iká ll, és a’ Sz. Barbara^ 

ollegiumában, a’ mellybení
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tanúit, a* rend tartást fel
akarja forgatni. De ö min
den alkalmatlanfágökat meg
győzött:; ’s miaekutánna a’ 
Philofophiát és Theologiát 
el-végezte , eggy tíz fze- 
méllyekböl álló kis Tárfa- 
fágot állított-fel, kik 6 vele 
eggyiitt magokat fogadáfsal 
kötelezték e’ világ’ meg-ta- 
gadáfára , Izegényfégre, és 
az Hitetlenek ’s Pogányok 
köztt az Evangyéliom* pre- 
dikálláfára. Midőn 1535- 
beo Ignatius meg-betegedett, 
az Orvos azt tanátsolta neki, 
hogy térjen-vifzfza hazájá
ba , hogy ott a’ jobb levegő- 
éggel fegéijen magán. Spanyol 
Orl’zágban való múlatáfa 
után, hajon Venetiába ment, 
hogy ott tárfaival öfzve-ta- 
lálkozzon, a’ kiket ott Sza- 
rándok ruhába öltözve még
is talált, kik Jerufalembe fzán- 
dékoztak utazni ; de ezen 
fzándékokban meg - akadá
lyoztatta őket, a’ Venetufok 
és Törökök köztt való ak
kori hadakozás. Innen két 
tárfaival el - ment Loyola 
Romába , hol a’ Pápának 
fzolgálatjokat ajánlották: 
ezen útban meg-jelent nekik 
a’ Chriítus eggy kerefzttel, ’s 
íizt mondta: „ Kegyelmet mu
tatok te «rámád Romában.” 
Az ő több tarfai is Romába 
ö hozzá gyűltek , hol fzoká- 
fok fzerént tanítottak ’s pré
dikáljak. Itt már raeg-ha- 
tározta magát arra Loyola, 
hogy eggy új Szerzetet ".állí
tson ; még pedig úgv, hogy 
a’ fzegényiégen, engedelmes- 
fégen, és fzüzeíségea kívül.

3 4  o ^ ES‘

arra is kötelezze a’ Szerzet* 
tagjait , hogy minden Or- 
fzágokba menjenek az Hitet
lenekhez és Pogányokhoz, 
valahova a’ Pápa küldi Őket,' 
Ezen fogadás fzerént el-is 
ment Xavier a’ Napkeleti In
diába, az Evangyéliom’ pre* 
dikálláfára.

1$ 40-ben III, Pál P. ezen 
Szerzetet meg erősítette, ’s Je- 
fus’ Tárfafágának nevezte; 
’s meg-engedte, hogyollyan 
törvényeket tsináljon , a* 
miilyeneket leg - hafznofab- 
b&knak ítél lenni. Ezen 
Rendnek Genera’ifává Loyo
la tetettetett, a’ ki a’ maga 
Szerzetes Fiiait, kik hamar 
az egéfz világon el-terjedtek, 
Romából igazgatta, míg-nem 
meg halt 1555 ben. Jul, 31. 
napján.

A’ Tridentumi Concilium 
a’ Jefuitákat Clerici Regula- 
résnek nevezi. Ezeknek tzél- 
jok vólt az embereknek id- 
vefségek, a’ predikállás, az 
ifjaknak tanítáfok , az Eret
nekek ellen való difputálág, 
írás. \r a’ t. Az egéfz Térfa
lig négy rendű tagokból 
állott , úgymint Novitiufok- 
bó l, Scholarifokból, Lelki 
és Világi Coadjutorokból; 
és ollyanokból, kik márPro- 
fefsiót tettek. A’ Novitiu- 
íok két efztendöt töltö tek, 
azután a’ Superior előtt há
rom fogadást tet'ek. A’ 
Scholarifok az ő tanúláfok 
mellé némelly lelki gyakor
lásokat is kö öttek. A’ Lelki 
Cortdju'orok azoknak fzol- 
g á ‘ak . kik Profefsiót tettek. 
A’ Világi Coadjutorok pedig

Je s .
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a’ Tárrafágnak világi dol
gaira vifeltek gondot.

Azok a’ kik Profefsiót tet
tek, négy fogadáfsal köte
lezték magokat. Kzeknek 
fzámokra váltak Profeísio 
házak, a’ Scholaril'oknak Col
legiumok, a’ Novitiufoknak 
pedig Proba házok. Mind 
eggy Generalis alatt állot
tak , ki mellett négy fegítók 
vóltak ; e* tett Rectorokat, 
Superiorokat, Provincialifo- 
k a t , ’s CommifsAriufokat. 
Ez a’ Rend kevés idd alatt 
áimélkodásra méltó módon 
el-terjedt. 1543-ban mindöfz- 
ve még tsak nyóltzvan Je- 
fuiták vóltak: 1545 ben vólt 
tíz klaftromok: is49-ben két
Provinciátok , eggyik. Spa
nyol Orizágban, a’ maiik 
Fortugalliában. 1556-ban, mi- 
nekutánna Loyola úieg-halt, 
vólt tizen-két Provinciájok, 
t6o8-ban hufzon-kilentz Pro
vinciájok , két Vice - Provin
ciájok, hufz Profeísio házok, 
két fzáz kilentzven - három 
Collegiumok, harmintz-há- 
rom proba házok, tíz ezer 
Öt fzáz nyóltzvan-eggy Jefui- 
ták. Az o n  Catalogusban, 
mellyRomában i7b9-ben jött- 
ki, fzámiáltattatnak harmintz 
Öt Provinciák, két Vice Pro
vinciák , harmintz - három 
Profeísio házak, öt fzáz het
ven - nyóltz Collegiumok, 
negyven - nyóltz Proba há
zak, nyóltzvan-nyóltz Semi- 
nariumok, fzáz hatvan Reíi- 
dentiák, fzáz hat Mifsiók, 
tizen hét ezer hat ízáz ötven 
öt Jefuiták. Noha pedig illy 
igen nagyon fzaporodtak le

gyen a’ Jefuiták: mindazál- 
tal fok hellyeken nagy aka
dályaik is vóltak nekik. Sa- 
ragofsában a’ nép ki-kerget- 
te ókét a* városból; de is
mét vifzíza mentek oda. De 
leg - nagyobb akadályokkal 
külzködtek ók Frantzia Or- 
fzágban, Sz. Ignátz ottan a’ 
Jel'uitákat a’ . Lotharingiai 
Cardinalis’ kegyelmébe aján
lotta , a’ ki nekik a’ Király
tól II. Hernáditól 1550-ben 
eggy Levelet nyert, melly- 
nek ereje fzerént Frantzia Or- 
ízágban meg - telepedhettek: 
de ezen engedelemnek a’Par- 
lameutum ellenébe tette ma
gát , ’s a’ Király’ Levelét a’ 
Laihromba nem akarta be» 
iktatni, ügy an-akkor adta- 
ki a’ Jefuiták ellen a’ Theo
logica Facultas is azt az hí
res Declaratiót, hogy az a’ 
Tárfaíag, melly magát a’ Je- 
fus* nevéről nevezi, a’ több 
Szerzetefeknek,Papoknak, ég 
Univerfitás’privilégiumainak, 
igen nagy károkra vagyon, 
a’ klallromi életnek betsüle- 
tét meg-férti , a’ kegyes gya- 
korláíokat, ’s ceremóniákat 
V a’ t. meg-erÖteleníti , mind 
az Orfzágot, mind az Ekklé- 
fiát nyughatatlankodtatja, a’ 
nép köztt fok panaízra és 
egyenetlenfégekre ád alkal- 
matofságot. Ezen Declara
tio után többé nem is pró
bálták a’ Jefuiták II. Henrich* 
idejében Frantzia Orfzágban 
meg - telepedni. 1$ 60-ban a* 
Püspökök és a’Parlamentum 
meg-eggyeztekbenne, II. Fe- 
rentz Király alatt, hogy a* 
Jefuiták Frantzia Orízagbaa 
3 lak-



lakhafsanak; de meg-tiltot
ták Őket, hogy lémmibe ne 
avafsák magokat, a’ mi a'Piis-
Íökök’ hivatalok, a’ Püspö- 

ök’ engedelmek nélkül ne 
predikálljának , valamelly 
Ekkiéfiában, annak Papjának 
világos engedelme nélkül, a’ 
Sacramentomot ki ne fzolgál- 
tafsák: az Univeríitáíokban, 
vagy máfutt, fém nyilván 
fém titkon, a’Theologica Fa- 
cultás’ engedelme nélkül, a’ 
Szent írást ne tanítsak: fen- 
kit a’ ki más Rendben tett 
Profefsiót, magok Tárfaíá- 
gokba ne fogadjanak, új Con- 
liitutiókat ne teináljanak, a* 
Régieket meg-ne vahoztaísák, 
magokat tovább Jefuitáknak 
ne nevezzék. Minekutánna 
ezen fel-tételek alatt a’ Tár- 
fafág az Orfzágba közonfége- 
fen be - vétettetett: tsak ha
mar nyilván kezdettek ők 
tanítani, kik ellen a’ Parid 
Unive fitas protestált, a’ Ki
rály pedig meg tiltotta őket. 
Azután parantsolta a’ Király, 
hogy mind a’ két réfz a’ ma
ga okait adná-be a* Királyi 
Tanáts’ elébe; melfy mindé 
Beket meg - visgálvan , meg 
engedte a’ Jefuitáknak a’ ta 
vitást.

Midőn 94-ben IV. Hen
rich Parisba be-ment, az oda 
való Vniverlitas a’ Parlamen- 
tu innak eggy íuítantiát adott
be, meily ben kérte ̂  hogy a’ 
Je fűi tákat hajtsa-ki az Or- 
lzágból. Ez, és Joannes Ca- 
ft ellnek a* Király ellen'való 
gyilkos fzándékának ki - nyi
latkozata , alkalmatofságot 
$dt»U a rra , hogy a’ Jefuiták

az egéfz Orfzágból ki-üzettet 
tefsenek. De az ö fzüntelen- 
való kéréfekre, 1603-ban meg
engedte nekik a’Király, hogy 
az Orfzágnak némelly váro- 
faiban lakhafsanak. Nem to
kára találtak Ők módot, meily 
fzerént más várofokban, löt 
Parisban is hellyel fzerzettek 
magoknak, hol i6o6-b&n eggy 
Királyi Levél által régi laicó 
Collegiumokat vifzfza- nyer
ték, Ez a’ Táríáíág a’ Mis- 
fiók, a’ Tudomány, és taní
tás által, mindenütt nagy tilz- 
teletet nyert magának Fran- 
tzia Orízágban. Kiváltképen 
az ifjú taqúlóknqk elmebeli 
tehetfégeket tudták ezek az 
Atyák igen nagyon ki-tanúl- 
ni. Clanust, mint a’ tanulás
ra alkalmatlan ifjat, a’ Col- 
legiumból ki-akarták vetni: 
de eggy Jeiüita meg-visgál- 
ván ötét, a’ Mathefisre igen 
alkalmatosnak találta; a* 
minthogy ofztán eggy lett Ő 
a’ maga idejebeli leg-hírefebh 
Mathematicufok közzül.

Anglia Orfzágból vég - ké
pen 1610-ben I. Jakab Ki
rály alatt üzettettek-ki a* Je
fuiták , mellyre magok adtak 
alkalmatofsagot,a’ Pulveraria 
Confpiratio által, vagy mi
dőn a’ Parlámentumot pus
ka porral fel-akarták vettet
ni , meily gyilkos fzándéknak 
ki-gondoióji köztt fő volt Gar
net Jefuita. Ki-iízettettek ok a’ 
Yenetiai tartományból 1605· 
ben. 1607-ben Lengyel, 1619- 
ben Tseh, Magyar Orfzágból, 
Morvából, Siiefiából; de oda 
ismét be.mentek, ott mago
kat meg-erpsitették, Thur
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mus írja,ho£y 1604-ben VIII. 
Clemens Papa is ellenek igen 
meg-haraguaott, midőn né- 
meliyek közzíilök azt kezd
ték tanítani, hogy az Hitre 
Betn tartozik hinni, hogy a’ 
Pápa Sz. Péternek valóíágos 
Succeffora legyen; hogy a’ 
ki gyónni akar, azt végbe- 
viheti más mefzfze lakó Pap
nál is, még pedig tsak po
fién, vágy pofiilion által kül
dött levéllel is; de oíztán 
erántok a’ Pápát a’ Spanyol 
Követ engefztelte,meg.

A’ Jefuítáknak lók Szer
zetetekkel is váltak vifzfza- 
vonáfaik:p.o.a’Thomiflákkal, 
vagy Dominicanufokkal , a* 
Janíéniftákkal, kik ükét Pe- 
lagianismufsal, a’ Jefuiták pe
dig azokat Manichaeismulsal 
vádolták. A’ Janlenisták 
azzal is v á d o l t á k  Ükét, 
hogy ok a’ Moralis vagy 
Krkőltli Tudományt el-ron- 
tották és meg hamiísitottak. 
A’Dominicanuíokkal,némelly 
értelmekre és Ceremóniákról 
nézve, nem eggyezhettek. A’ 
Jeíuita Mií'sionariufok né- 
melly dolgokat és ceremó
niákat meg engedtek Chiná- 
ban a’ Kerefztyén Vallásra 
tériteknek, a’ Doininicanufok 
pedig azokat, mint babonás 
és Pogány Valláshoz tarto
zókat, kárhoztatták. Vifz- 
íizálkodtak Ök a’ Benedicti- 
nulokkal, Theatinufokkal, ’s 
más Szerzetekkel is. Sót a’ 
magok Szerzetekből való hí
res emberek , mint Pálcás, 
Pafcal, Sciop , Arnáld ’s a’ t. 
a’ leg-útálatofabb ízínekkel 
festették-ie őket a’ világ előtt.

A’ Jefuítáknak mind külfő, 
mind belfö állapatjokat, leg
jobban ki lehet tanulni azon 
könyvből, mellynek titululá 
ez. Secreta Monita Socie
tatis Jefu. Ezen nevezetes 
Szerzetet" 1773 ban XIV Cie. 
mens P. torlötte*el, Augu- 
ftusnak 16. napján.

Du Fin. H. Ec. Ribede- 
neira. vita S, Ignat. Or lan- 
dini. Hifi. S. J. Conflit. S. J. 
Hospin. de Őrig. Monach, 
Thuan. Hifi. L. 37. 131. Jac. 
Poya. de Orig. S. J. Ronanni. 
Ord, reüg. catal. Hafenmill- 
ier. Hifi. Jes. Lucii. Hifi, 
Jefuit. Montaltii. Litterae Pro- 
vinc. Myfieria Jefuitar. Jefui- 
tismus. Lucii Cornelii. Mo
narch. Solips. Alph. de Far-
Í es, de S rat, Jefuit. Seckend.

ifi. Luth. L, 3, Hejdeg. Hifi. 
Pap. Difiért, de Superítitiofa 
mortuor. ap, Chinens. cultu 
in anal. Hjft. Phil. &c.

Jesuitissík . Vagy a’mint 
Belgiumban nevezik, Paters 
Kloppen, Apátzák , kik 1 s 40- 
ben vették eredeteket. Mi. 
dön Ignatius Loyola Romá. 
ban Confirmatióját meg-nyer, 
te: oda ment eggy Barceilo- 
nai Elifabetha Rofella nevű 
aízfzony is , olly reményfég- 
gel, hogy a’ Jefuiták’ regu- 
lájok ízerént eggy Apátza 
Szerzetnek fel-állítáfára en- 
gtde'n;et nyerjen. Ez időtől 
fogva el-fzaporodtak ezek az 
Apátzák, nevezetefen Német 
Orízágban . 1630 ban Vili. 
Urbanus P. törlötte-el őket, 
’s a’ t.

Thuan. Hifi. 1. 37· Hoorn, 
beck, in exam. Bulla· Urban! 
4 Vili,.
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Vili. contra Jefuitifsas, Co
ler. Difs. de Jefuitifsis. Hej- 
Aegg. H. P. Zimmermann. 
Com. de Presbyieriísis Vet. 
Eccl.

* J e s u s  a ’ SiRácH’ Fija, élt 
a’ világ' teretntettetéfe után 
3798efzt. Némelly Böltsek- 
nekPélda befzédeiket öfzve- 
fzedte, ’s Zsidó nyelven le
írta , meliy Deákul Eccle- 
ßa/licusnak, Görögül Ραηα- 
retosaak neveztettetek, az az, 
minden virtufokkal tellyes 
könyvnek. Zsidóból Görög
re fordította a’ Jífus S.racti’ 
unokája, a’ kit liá önlóképen 
Jefus Sirathnak hívtak. A’ 
Tudófok nem eggyeznek* 
meg benne, ipikor halt legyen- 
meg ez az utóll'ó. Ö maga 
az Elöl-járó befzédbtn azt 
mondja maga felöl, hogy 6 
Ptolemaeus Evergetes alatt 
az harmintz nyóltzadik efz- 
tendöben ment Egyiptomba; 
meliy fzóllásnak formája 
ugyan kétíéges , de hihető 
azt tefzi, hogy δ mikor har- 
mintz-nyókz efztendös volt, 
ekkor ment Egyiptomba, Pto 
Jemaeus Evergetes alatt. Sca- 
iiger. Petav. Törnie U, Janjcn, 
Hej deg. &c.

* J e s u s  C h r i s t u s . Isten 
Is ember: J e fu s ,  Idvezítöt, 
Chriítus, meg kenettetettet te- 
fzen. Szülctietett Szűz Má
riától, Jülefnek jegy elétől: 
Az ö foga tattatáiát Gábriel 
Angyal mondta-meg Máriá
nak,  tudniillik, hogy a’ Sz. 
Lélek fzáll ő reá, és fogad 
méhében. IVpha a’ Chriítus’ 
famíliájának laífiromában 
jjáuattatuak js ellenkezni

az E v a n g y é l i s t á k ,  
( mert Lukáts azt mondja, 
hogy Jol'ef Heh’ fija volt, 
Máté pedig azt mondja, hogy 
Jákóbp volt) mindazáital 
valófággal nem ellenkeznek, 
ha meg-gondoljuk , hogy a? 
Zsidók két-képen , úgymint 
terméízeti, és törvényes mó
don fzokták a’ magok fami- 
liájoknak laiftromát ízám- 
lálni; midőn terméízeti mó
don fzámlálták , akkor a’ 
terméfzeti és tulajdonképea- 
való atyát értették: a’ tör
vényes módon pedig, vagy 
Zsidó fzokás fzerént, értet
ték azokat, kiket az Atyák 
hellyett tartottak: illyenek 
vóitak 1) A’ gyermek nélkül 
meg-haltt Atyáaak leg köze
lebb va ó testvére, v. gymás 
Atyjaíija, a* ki, a’ mint a’ 
Törvény fzóll, magot tarto
zott támaíztani a’ maga meg- 
haltt Atyjalijának- a) Az Ipa. 
A’ Tudótok ízerent leg-hihe
tőbb az , hogy Lukáts a’ 
Mária’ famíliájának laiílro- 
íaát ízámlálja a’, törvényes 
módon, vagy Zsidó fzokás 
fzerént: és így Joléfet Héli’ 
fijának nevezi,Máriára nézve, 
mintha vejének nevezte volna, 
Ellenben Máté Jofefnek ter
méfzeti Atyját, 's annak Elejit 
nevezi. Hogy pedig az Evan· 
gyélísták nem tsak Máriá
tól hozzák a’ Chriítus’ Ge
nealógiáját , hanem Jofefiól 
is: annak oka az, hogy a’ 
Zsidók inkább az Atyák* 
Genealogiájókat l'zámlálták, 
mint az anyákét: minthogy 

edig Jolef és Mária mind 
etten azon-eggy Juda nem

iét-



zetfégéből valók vóltak: kö
vetkezik, hogy a’ Ckrifius, 
ki JV1 áriától Iziilettetett, Dá
vidtól fzármázott; mert Jo- 
fef Dávid’ famíliájából való 
v o lt, és így a’ Máriának is 
abból valónak kellett lenni. 
A’ Chrilius fziilettetett Au· 
guftus Tsáfzárnak hufzon- 
nyóllzadik e fz tend ej ében, mi
dőn 5 a’ Romai Birodalmat 
fel fzámlálattta, mikor, vagy 
minekelőtte Cyremus Syriai 
Tifztartó lett volna, és még 
Herodes Magnus élne. A' 
Chrilius’ Jziilettétefét teízi 
Scaliger September’ végére, 
máfok Januariusnak 6. nap
jára , máfok Júniusra, leg
többen pedig Decembernek. 
25. napjára. Születtetett Ö 
Bethlehem várofában , nagy 
fzegénylégben, eggy Istálló
ban, és jálzolban. Az Ő l'zület- 
tetéfét eggy Angyal jelentet- 
te-meg a° páfztoroknak , kik 
éjjel a’ nyájj mellett vigyáz
tak , ’s meg-parantsolta ne
kik , hogy menjenek Bet.hle- 
hembe a’ Jeíus’ látáfára. 
Ugyanakkor hallották a’ 
levegő-égben az Angyalok 
nak énekléléket. ISyóltzad 
napon Jelus a’ Mófes’ Tör
vénye lzerént környül-me- 
téltettetett, ’s Jelusnak ne- 
veztettetett: azután mentek 
az 6 látogatáfára három Nap
keleti Böltlék, kiket 3 hoz- 
zá eggy újonnan támadtt 
tsiilag, vagy égi fényefség 
vezetett: ezek ötét meglel
vén, tiíztelték ’s neki aján
dékot adtak. Negyven na
pok el telvén, fei-yitte Mária
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Jefust a’ templomba. Az
után midőn Herodes intsel- 
kedett az ö élete után, eggy 
Angyal meg-jelept Jofefnek 
álomban, a’ ki Őtet meg
intette, hogy Jefust és Má
riát vigye-el Egyiptomba az 
Herodes’ gyilkos dühölsége 
elől. Minekutánna Herodes 
meg-halt, Egyiptomból vifz- 
fza-ment Josef Máriával é® 
Jefufsal ; és minthogy Má
ria és Josef minden efzten- 
döben fel-fzoktak Húsvétre 
Jerufalembe menni : Jefust is 
el-vitték tizenkét efztendős 
korában, hol a’ Tanítókkal 
olly böltsen disputáit, hogy 
az Ő böltsefségén mindenek 
álmélkodnának. Az ö Szü- 
lé ji Nazarethben nevelték- 
fel őtet, kiknek ő engedel
meskedett : hihető hogy 
mind addig ott lakott, vaia- 
míg hivatalához nem fogott; 
a’ Sz. írás femmit-fem em
lít ő felőle, fzinten harmintz 
efztendős koráig. A’ régi 
Atyák azt állítják, hogy Jefus 
Jofeffel eggyütt Áts mester- 
leget gyakorlott. És hogy 
ez a’ régi Kerefztyéneknél 
esmeretes Traditio volt, meg- 
tettfzik eggy Oskola Mester
nek, és Juhanus Tsáfzár’ Vol
gájának Libanius Sophistá- 
nak historiáj okból. Mert Ju
lianus, és az Ö Udvari em
berei, a’ Christust Áts-mes- 
ternek fzokták nevezni. Mi
dőn Julianus a’ Perfák ellen 
ment, Libanius ezen Kerefz- 
tyén Oskola mestertől azt 
kérdezte: mit tsinál az Ats 
mester? Az Oskola mester 
$ ezen
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ezen a’ kérdéfen meg-rettent, 
’s nem tudta mit feleljen. 
Midőn Libanius újra kér· 
dezte ötét, azt felelte; A’te
Uradnak koporfót farag: a’ 
minthogy Julianus azon a’ 
harzou el is efett, Minek- 
utánna pedig a’ Chriítus a’ 
Lélektől a’ pufztába vitet- 
tetett, ott negyven napig 
böjtölt, és a? ördögtől meg- 
kífértettetett. Judae^baa pre- 
dikállni kezdett. Apoítolo- 
kat válaíztott, és fok tsu- 
dákat tselekedett. Az ö Ta
nítói hivataláról különbbö- 
ző értelmek vágynak; mert 
némellyek azt tartják, hogy 
ö négy vagy ö t, és eggyné- 
hány holnapokig, máfok fze· 
rént, tíz efztendeig tanított, 
tudniillik hogy Tanítói hiva
talához harmintz efztendős 
korában kezdett , negyven 
efztendős korában pedig meg
halt. Máfok ellenben azt 
állítják, eggy, két, három 
efztendeig tanított, Leg-iii- 
hetöbb az , hogy a’ Chníius 
az ö hivatalának elfő és ne
gyedik efztendeje közti ízeny- 
vedett: mert mind az t, a’ 
mit az Evangyélisták a’ Chri- 
ftusról beízélln<ík , a’ leg jobb 
reedbe így lehet Izedni: és 
mindazok a’ Dániel’ jöven- 
doléfével így eggyeznek-meg, 
meily a’ Chníius’ hivatalát 
eggy fél eíztendei hétre ha
tározza, mclly negyed - fél- 
clztendőt tefzen. Sz. János 
fzerént i s , a’ Chriítus négy 
Kúsvétet izentelt hivatalának 
idejébeo. A’Chriítus’ Tudo
mányának rövid foglalatja 
eg ; Hogy Ö az isten jegyéi-
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m£t az embereknek hirdette, 
’s meg- mutatta, hogy az ö 
idejében kell be telni mind
azoknak, mellyeket Isten az
Atyáknak meg ígért ; és ö 
ezen tudományát tsuda- té
telekkel meg-erősítette. Taní
tását az eggyíigyú emberek
nek eíméjekhez alkalmaztat
ta ; mellyre nézve gyakran 
élt példa-befzédekkel: mind- 
azáltal vigyázott az haliga 
lóknak elmebeli tehetíbgek- 
re is; tanítáíát élő (zóval 
yitte-végbe, írásban femmit 
nem hagyott. Tulajdoníta
nak ugyan a’ Chnftusnak 
némelly íráfokat; azok köztt 
nevezetes az Edeísai Király
hoz Abgarushpz küldött Le  ̂
yele: de hogy azt valaki az 
III. Század után költötte 
legyen, a,' Tudófok ellene- 
mondhatatlanúl meg-mutat- 
ták. L. uibgarus. Noha pe
dig a’ Christus máfok eránt 
minden jóval volt; maga 
rpindazáltal nagy fzegény- 
fégben élt, és iemmivel nem 
bírt. Midőn Tanítvánj^ai- 
val Jerulalembe ment, hogy 
ott fzeny vedjen, a’ Nil an hol
napnak 14. napján, azokkal 
eggyiitt a’ Pafcha Bárányt 
meg ette. Ugyan akkor meg
mosta Tanítványainak lábai
kat is, és az úr’ Vatsoráját két 
fzín alatt fzerzette. A’meliy 
napon pedig két gonoízt-té- 
vöKkel eggyiiit meg-fefzíttet- 
te te tt, ugyan azon az Arima- 
thiai Joséf, Pilatus’ cngedel- 
mével, le-vette az ő testét a’ 
fáról, és eggy új sírba el-te- 
mette. Az ö halálakor fok 

tsu-
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tsudák estek: a’ köfziklák 
meg repedeztek, a’ nap meg
lété uh, a’ templomnak kár
pitja kéírfelé liafadt. Halá
la u an harmad napún fel
támadt, és minekuiánua ίο- 
kas nak, ’* nevezeteién pedig 
Tanítvány inak magát eggyné- 
hányizor meg-mutatta, fel
tárna dala után negyven nap
pal, T anítváuyainak láttokra, 
az ÓEjfá*. hegyekről fel ment 
mennybe, és ott az Atya Is· 
teanek jobbjára ült.

Mát. Márk. Luk. Ján. Ba- 
ßl, Chryfofi Ep ip hart. Greg. 
jSazinn. Jul,, jifric, Eus. 1. 3. 
C. 7. H. E. Hier. VechieLti. 
Ctiroooi. Hnt.CapeUi. de Coe- 
na Chritt. extrema. 1. Fofr. 
de Geneal. Chriíti. T. }. c. 1. 
Byneus. de Slatali S. Chriíti. 
item De morfé J.elu Chnlti. 
1. 3. lUontacutius, in Orig. 
Eccie* Tiilemont, Memoires 
pour Servir a i’ Hitt. Eccl. 
Lang, de Genealog. Chritt. 
Span kern, de praeiépi Chriíti. 
in Dub. Ev. RigorU. Diliért, 
fur une medailie d’ Herode 
Antipas. Huet. Démonit. E- 
vang. Wits. Difiért, de Mirae. 
Chritt. Fabricii. Codex Apocr.
N. Tett.

* Jesus a’ pandera’ F ija . 
Ezen név alatt Izokták a’ Zíi- 
dók a’ Jefus Christust ízidal- 
mazni, mint hamis Meisiást: 
a’ írielly ineléket ó róla be- 
ízéllnek, azokat két Toledot 
Jij'chu nevű könyvből vet
ték. Így beízéllnek pedig fe
löle : Eggy Bethlehemben la
kó Pandera nevű ember, eggy 
hajfardorító ifjú alzízonyt, ki 
3ochaaan’ ícieie0<? vólt, te*

réhbe ejtett, a’ ki 'eggy lijat 
ízűit. Pandera Babyionba 
fzaladt, a’ gyermek az any
jánál maradt, a’ kit az Js- 
hosuának nevezett- Midőn 
ez a’ gyermek tanulni kez
dett ; a’ Papokat meg-útálta. 
’s elöltök illetlenül vifelte 
magát, melly alkalmatofsá- 
got adott arra, hogy az ő 
lzármazálát keresnék - k i; a’ 
midőn ki-tudódott, hogy Ő 
tifztátalan ágyból lett. Mi- 
nekutánna ö eggy ideig Gá- 
lileeában élt, ei-ment Jerufa- 
lembe, hogy ott a’ templom
ból az isten’ nevét el-ropja. 
De hogy ezt a’ dolgot vala
ki végbe ne vihelse, két va
rázsló mesteri ég által kélzijUt 
oroízlánok állottak a’ Szent- 
léges Hellynek ajtaján két fe
löl, Ez a’ két orolzlán, mi
dőn valaki azon Szentféges 
Hellybol kiment, oily an or
dítást te tt, hogy annak, a’ 
ki azt hallotta, féltében az 
elze is el-ment. De &’ Pan- 
dera’iija a’ maga lába-fzárát 
ki hasította, a’Jehovaiinevet 
abba be-ízorította, ’s a’ tem
plomból úgy lopta ki. Onnan 
Bethiehembe ment, hol eggy 
bélpoklost meg-tifziított,eggy 
halottat fel támaíztott, L. Je
hovah, Az ö tsuda-tételére 
lók nép gyűlt o hozzá, melly 
Ötét eggy Izamáron Jeruíá- 
ljrtnbe nagy pompával be-vit- 
te. A’Papok Helénát, az Hyr
canus’ anyját kérték, hogy 
Jelűst büntettetné - meg : ek
kor Jeíus meg-jelent Helena 
előtt, de ötét tsuda - tételei
vel maga réízére vonta. Ek- 
kpr eggy Juda nevű Pap ígér

te
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te magát, hogy a’Jehovah ne
vet 6 is meg-tanúlja, ha az 
egéfz Papíág ezen ö bűnös 
tselekedetéért kezefséget vál
lalna; a* Papok reá állották 
a’ Juda’ kéréfére, Juda azért 
elö-állott, hogy Jefufsal a’ 
tsuda - tételben vetélkedjen. 
De midőn az első próbában 
fzerentsétlen volt, másképen 
akart a’ dologhoz fogni: tud
niillik magát Jefus’ Tanítvá
nyának tettette, tőle minden 
titkokat meg-tanúit, ’s azo
kat a’ bölts ennek ki-jelentet
te. Midőn tehát eggykor Je
fus a’ templomba ment, né- 
melly követőiivei meg-fogat- 
tatott, a’ többek pedig el- 
fzaladtak. Jefust eggy már
vány oizlophoz kötözték, 
meg-ostorozták, tövifsel ko
ronázták , etzettel itatták, 
A’ Sanhedrim arra ítélte 
Ötét, hogy kövekkel verjék 
agyon. Azután eggy fára 
fel-akarták Ötét akafztani; 
de az öfzve-tört, minthogy 
Jefus előre meg-varázíolta 
azt. Juda fegített a’ dolgon: 
mert a’ maga kertéből eggy 
ágast hozott, mellyre Jelust 
fel-akafztották. Látván elő
re Juda, hogy Jefus felől az 
Ö Tanítvány! azt fogják köl
teni, hogy ö fel támadt, az
ért ötét maga temette-el. Mi
dőn tehát a’Tanítványok el- 
híresóették az ö f'el-támadá- 
íá t , és azt Helena Királyné 
js hitte: Juda az hírt meg
bizonyította hazugfagnak len
ni, mert a’Jefus’ hallt testét, 
jndly«t ö temetett volt-el, 
megmutatta, mellyet azon
nal ló farkon a’ Királyné ha

J e s .

za elébe hurtzoltak, ’s azt 
látván a’ Királyné, femmit- 
fem fzóllhatott. A’ Nazare- 
nufok ezen annyira meg- 
bofzfzankodtak, hogy a’ Zsi
dó Vallástól el-lzakadtak, ’* 
tizenkét embereket küldot- 
tek-ki e’ Világra, kik az ö 
tudományokat el - terjefzte-
nék. Ezen a’ Papok meg
ütköztek : azért is Simon Ke- 
pha nevű embert válaíztot- 
tak, hogy a’ dolognak vefsen 
akadályt. Ez azért vévén 
a’ Jehovah nevet, elment 
a’ Nazarenufóknak fő váró
tokba; hol rmnekutánna fok 
tsudákat tselckedett, a’ la
kotokat arra vette, hogy va
lamit ő parantsol, mind azt 
meg-tselekízik. Aztparantsol- 
ta azért, hogy a’ Zsidókat ne 
üldözzék , hanem a’ Jeliis 
meg-köveztettetéíének inne-
Eét lzenteljék , és a’ Pünköst 

eilyett, az ő halálá után 
való negyvenedik , napot 
tartsák innepnek. Ok erre 
ígértek magokat, ha Kepha 
velek maradna. E’ végre az 
ő ízámára eggy tornyot épí
tettek , a’ mellybe magát 
be-zárta, hol tsak vízzel és 
kenyérrel élt, míg hat eíz- 
tendö múlva meg-halt. Azt 
a’ követ, a’ mellyen Kepha 
a’ toronyban ült, Romában 
ma is lebet látni, és Péter
nek hívják. Ezek után eggy 
iljés nevű el-ment Romába, 
’s azt mondta, hogy Simon 
őket meg-tsalta: ö vőlna pe
dig az , a’ kinek Jefus a’ 
maga parantsolatit adta. Ez 
azt parantsolta nekik, me- 
télked;enek-körül, ’s a’Szóm-



bat iiellyett az hétnek elfő 
napját fzenteljék : de midőn 
így predikállna, eggy darab 
kö a* fejére efett, mellyötet 
a’ földre le-ütötte. Basnage. 
Hifi. des Juifs. T. 3, 

f  Je z i d e k . Eggy Secta a’ 
Mahummedanufok köztt, Tö
rök és Perfia Orfzágban, 
melly nevét vette eggy Je- 
zid nevű Arabiai Fejede
lemtől , a’ ki Hufsant és 
Hufsaint, az Alinak Mahum- 
med’ ipának flja.it meg-ölte; 
melly dologért a’ JVlahum- 
medanuíbk ötét gyilkosnak 
és Eretneknek tartják. Két 
ízáz ezernel többen vágynak 
a’Jezidek Perfiában : a’ Cur
ri ifianiaiakkai eggy nyelven 
befzéllnek, melly a’ Perfiai
hoz nagyon hálonlít: a’ Je
zidek két-félék, fejérek és 
feketék. A* fejérek a’ Tö
rökökkel eggy formán öltöz
nek , és tőlök tsak ingekkel 
különbböznek, melly a’ nya
koknál nints ki hasítva, ha
nem tsak eggy kerek luk 
vagyon rajta, mellyen feje
ket ki-dugják , melly azt a’ 
kerek arany fzínü világofsá. 
got példázza, melly a’ Jezid’ 
fejére le-ízállott, midőn negy
ven napig böjtölt volna. A’ 
fekete Jezidek Barátok, kik 
ípleíégefek , ’s magokat Fa
kir oknak nevezik. L. Fakir.

Ezektől a’ Jezidektől igen 
terhes adót fzoktak a’ Törö
kök venni, ’s ellenek ollyan 
gyúlölféeet mutatnak, hogy 
ha valakit meg akarnak át
kozni, azt tsak Jezidnek, és 
ízamárnak nevezők , melly 
a’ Zsidókat az ítélet napján
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pokolba fogja vinni. Ellen
ben a’ Törököket ők is 
annyira utálják, hogy a’kit 
liaragjokban átkoznak , azt 
Mufuímánnak, nevezik. A’ 
Jezidek a’ Kerefztyéneket 
igen fzeretik, főt atyjokfi- 
ja'knak tartják : mert azt hi- 
fzik, hogy Jezid az a’ fze- 
mélly volt, a’ kit a’ Kerefz- 
tyének jefusnak neveznek; 
vagy pedig, hogy Jezid a’ 
Kerefztyénekhez adta ma
gát, és a’ Mahummedanufok 
ellen hartzolt, a’ mikor meg
ölte Hufsant és Hufsaint. 
Mindazáltal ők fém nemKe- 
refztyének, fém nem Ma
hummedanufok ; noha a’ Ke
refztyénekhez jobban hajla
nak mint a’ Mahummedanu- 
fokhoz· Ditsekednek ők az
zal , hogy a’ bort meg ifz- 
fzák, és a’ difi no húst meg- 
efzik ; mellytől mind a’ Ma
hummedanufok, mind a’Zsi 
dók irtóznak. Soha környül 
nem metélkedoek , hanem 
tsak mikor a’ Törökök kén- 
fzerítik Őket. Különbben igen 
tudatlanok , firm mi könyvök 
nints , mellyben Valláfokat 
elö-adnák. Mindaz Ó, mind 
az Üj Teftamentomot hifzik, 
az Álkoránt is ; és ezen há
rom könyveket Istentől fzar- 
ma7ttaknak lenni vallják. 
Azért is valófágol'oknak tart
ják a’ Chriflus’ tsudájit; főt 
ollyanokat is hilznek ö fe
lőle , méllyé'« az h vangyé- 
liomban Hintsenek meg-írva, 
mint p. o hogy ő fzülette- 
téf'ekor mindjárt befzéllt: eggy 
embert, a’ ki az előtt ezer 
éízteisdövel meg-halt, fel tá- 

mafz-



mnfztott. ’s o’ t. Magokat 
Togadáfsal kötelezik, bútsúra 
járnak , mint a’ Törökök és 
Kerefztyének ; templomaik 
im-tsenek , mindazáltal a’ 
Kerefztyébeknek te m p lo 
m a ik b a  örömest menné- 
rek , ba a’ Törököktől való 
félelem nem tartóztatná Őket: 
Semmi innepetnem tartanak: 
a ’ Chriftusnak, Szűz Máriái 
nak, Zachariásnak, Mófes- 
nek. néha Mahummednek is, 
tifztefségekre éneket monda
rak. Mikor imádkoznak, 
napkelet félé fordulnak, 
mint némelly Krrefztyének, 
nem pedig dél felé, mint a’ 
Törökök. ValláfokDak eggy 
f6 réfze az , hogy az ördö
göknek rofzfzat nem mon
danak, Töt neveket nem is 
említik ; mert félnek , hogy 
azok ezt a’ gvalázatot raj
tok meg-bofzfzúlják : mint- 
hogy lehetfégesnek tartják 
a z t, hogy azok még valaha 
az Istennél irgalmafságot 
nyernék; vagy azért, mert 
félnek, hogy ha halálok utált 
azoknák kezekbe esnek, a’ 
rejtők tett gyalázatért ke
ményen kínozzák őket. Ha 
íjevezik az ördögöket , Paon 
.Angyaloknak nevezik, vagy 
á’ kiket a’ tudatlan embe
rek fzidalmaznak. Az ö ha
lottaikat azon az hellyen te- 
tnetik-el, minden ceremonia 
nélkül, az hol azok meg-hal- 
tak : de a’ gazdagoknak vágy
nak bizonyos temetö-hellyeik, 
mell vek leg-inkább az Illeni 
tifztéletre rendeltt hellyek 
ízolrt&k lenni, hol midőn va
lakit el-temeinek, Muíicával

éggyíítt énekelni fzoktak. Mi. 
dön valaroelly fekete Jezid 
hal-meg, akkor nagy vigasz 
Tágban vagvnak, hogy an
nak mennybe lett menete
lét meg-tifzteljék. A' feke*e 
Jezideket olly nagy betsület- 
ben tartják, hogy azoknak 
ruhájokat fém nevezik közön- 
féges nevezettel, p. o. azok
nak ingeket Papi öltözetnek, 
turbánjokat Miti-άnak hív
ják. *s a’ t. Ezek a’ fekete 
Jezidek töbnyire juháfzok: 
femmi féle állatot nem íia- 
bad nekik meg ölni, de meg
enni fzabad, ha azt fejér 
Jezid ölte-meg: ezek igen 
erős emberek , tsöportonk ént 
járnak , mint az A rab fok, 
lakó-heUyekeí minden tizen
negyedik nap’ változta’ják, 
fekete ket.ske bőrből :s:náltt 
fátorokban laknak, medre
ket tövis fövénynyel l erde
iek körül; fátoraikat kerek
be tsinálják , mellynek kö
zepén vágynak a’ juhok; 
nyárban a’ térfégeken, és 
folyó-vizek mellett, télben 
pedig az hegyeken laknak 
Júliáikkal eggyütt; ft gy verek 
nyíl, parittya, és Török kard: 
a’ juháfzfág mellett a’ főidet 
is mívelik , de annak terme
iét. nagy réfzent a’ Törökök 
vefzik - el tölök , a’ fzőlővel 
és kertekkel kevefet gondol
nak, hanem leg inkább húfsal 
és mezei füvekkel élnek ; ke
nyerek igen vékony, mellyet 
vas vagy tserép tányéron a* 
lángaló tűz mellett fütnek ; ha 
bort kaphatnak, azt a mér- 
tékletlenfégig iízfzák , főt af

mi
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mi különös, a’Jefus Chriftus’ 
vérének nevezik; mert mi
kor a’ vendégfégekben po
harakat töltenek és ifznak, 
Így fzöllnak : vecld-el tőlem 
a* Jefus Chritfus’ vérének po
harát. A’ ki pedig a’ pohárt 
el-vefzi, annak a’ kitől azt 
el vette , kezét meg-tsókolja, 
’s a’ pohárt nagy alázatos- 
tággal ki - ifzfza. Ezek, és 
fok más Ceremóniák, mellyek 
a’ Kerefztyénekéhez nagyon 
haíónlítanak, azt mutatják, 
hogy a’ Jezidek vagy az A- 
riánufoknak, vagy más Eret
nekeknek maradéki, vagy 
azokkal Öfzve- elegyedtek. 
A’ mi az Ö házafságokat il
leti, felefégeiket pénzen ve- 
fzik, mcily pénz a’ felefég’ 
Atyjáé ízokott lenni. Innen 
vagyon a z , hogy á’ férj á’ 
felefégével úgy bánik, mint 
fzolgálójával, főt attól el is 
válhat, ha Baráttá , vagy 
Remetévé akar lenni ; kü
lönbben nálok az el - válás 
tilalmas: a’ ki közttök a’ 
fzakállát el-nyíri vagy horat- 
válja, azt Eretneknek tartják. 
Le Ferre, theatre de la Tur- 
quie.

♦ I conomaChüsók , vagy 
Ico N O C L A S T áK . így nevez- 
tettettek azok , a’ kik az Is
tennek, a’ Christusnak, és a’ 
Szenteknek képeiket a’ tem
plomokban nem fzenyved- 
ték. Iconolatráknak pedig a- 
zokat mondták , kik a’ ké
peket nem tsak meg-fzenyved- 
ték, hanem azok eránt tifz- 
teletet is mutattak. Mind a’ 
két értelemnek rövid hiflo- 
riája ez: Irenseus és Epipha-

3*L
nius azt írják, hogy a’ Kerefz- 
íjéú  Ekkléfia eleinte femmi 
képeket nem tarto tt, hanem 
a’ Simon Magus’ tanítványt 
Baftlides , Cafpocration, és 
más Eretnekek tartottak. 
395-ben Paulus Nolai Püspök 
volt, a’ ki leg-elöfzör a’ ké- 

eket a’ templomba be vitte, 
ogy azok , mint válamélly 

fzembe - tűnő hiftoriák tanít
nák a’ népet: ellenben Bafi- 
lius, Anguflinus, Chryfofto- 
mus, és Epiphanius, ezen új 
fzokáfsal ellenkeztek, Epi-
Ehanius pedig ellene annyira 

uzgott, hogy midőn eggy 
Anablatha nevű városban a’ 
templomban eggy fzőnyeget 
meg-Iá' ott, a’ mellyen a’ Chri- 
fius’ képe volt, azt darabok
ra fzaggatta. Gregorius Ma
gnus, Mafsiliai FüspökhözSe- 
renushoz, a’ ki a’ képeket 
öfzve-rontotta,így ír. „Meg
lehet a’ képeke , mint vala- 
rnelly Bibliai emlékeztető és 
tanító könyveket fzenyved- 
ni. “ 7ia-ben kárhoztatta i. 
Conflantinus P. azokat, kik 
a’ ízent képeket nem tifzte- 
lik ; az Ö követője II. Ger
gely P. azt mondta, hogy a’ 
tudatlan népen a’ képek ál
tal kell fegíteni. Ugyan ezetí 
időben adott pjrartsrlatot 
a’Napke:eti Tráfzár Leo Bau- 
ricus, hogy a’ képeket F tem
plomokból hoidják-ki, ’s 
égefsek meg. Az ö parat.tso- 
latját még - erősítene 754- 
ben a’ Coníianr nopol fi Con- 
ciliumbsn az ö kö\ et je V. 
Conít minus, vagy Coprcny- 
mus Tsálzár, me’lyfcen a’ 
képek báivány Isteneknek 

ítél«
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ítéltethettek azért, mert a’ 
Christus’ Iatenfégét nem lehet 
ki-formálni, fém az ö meg· 
ditsöültt testét, valamint a’ 
Szentekét is, le - festeni nem 
lehet. Az azután kővetkező 
Tsáfzár IV. Leo, vagy Cha- 
zarus, az elötte-valóknak vé- 
j»ezéfeket hellyben - hagyta, 
s midőn meg-tud?a, hogy az 

Ő felefége Irene vele ellenke
ző értelemben vagyon, vele 
nem akart tovább lakni. De 
midőn ez a’ Tsáfzár 780 ban 
meg-halt, ’’á az ő neveletlen 
fijának pedig VT. Conftanti- 
nusnak Irene lett gondvifelő* 
jet a’Conftantinopolifi Patri- 
arcbának Paulusnak kéréfére, 
eggv Conciliumot gyűlytött 
Conllantinopolisba , melly 
azután Nicseába által-vitet- 
tetett, hol 788 ban illyen vé- 
gezést tsináltak ; hogy a’ ké
peket nem tsak históriai em
lékezetnek okáért kellene tar
tani , hanem Isteni parantsó- 
lat fzerént is fziiklegesképen 
kell azokat köfzőnteni, tső- 
kolni, tifztelni, elöttők viafz 
gyertyákat gyúlytani, jó il
latot tenni V «’ t. Ugyan-ez 
az Irene Tsáfzárné, midőn 
látná hogy az ö fija VI. Con- 
ftantinus az atyja nyomdo
kait kezdené követni, annak 
fzenjeit elöfzör ki-vájatta, 
azután mez-ölette; a’ mint 
«’ maga fériének négy atyja 
fijaival is tselekedett. A’Nap- 
nyúgoti Tsáfzár Carolus Ma
gnus,»' Conlf antinopoHfi Con- 
eiliumnak el’enébe tette'Né- 
met Orfzágbsn 794-ben a’ 
Frankfurtit, rnelly a’ képe
ket meg-engedte ugyan em

lékezetnek okáért; de azok
nak ti ételeteket kárhoztatta, 
’s a’ N icasai Conciliumot 
Ffeudo Synodusnak nevezte. 
Az Irene’ halála után. a’ Nap
keleti Tsáfzár Nicephorus 
Logothetes , ellenek volt a’ 
képeknek, ’s a’ képek’ tifzte- 
lŐjiknek : midőn pedig ennek 
a’ Tsáfzárfágban követője 
Mihály, a’ képek mellett kez
dett buzogni, V. Leo, vagy 
Armen us, a’ ki Mihály után 
uralkodott, annál inkább el
lenek volt a’képeknek, Theo- 
philus Tsáfzár pedig 830-ban, 
item tsak a’ kepeket tiltot'a- 
meg, hanem más dolgoknak 
ki - festéfeket is tilalmazta. 
Ez időben a’ Parili Synodus 
azt végezte , hogy a’ képeket 
fém bolond kevélyfégből nem 
kell megutálni, fém babo- 
nafágből imádni, hanem em
lékeztető tanűfágnak okáért 
meg-kell tartani. Azonban 
a’ Napnyúgoti Tsáfzárnak I. 
Lajosnak udvari Papja Clau
dius, Turini Püspök, a’ma
ga Dioecefifében levő Ekklé- 
hákból minden képeket és 
festéfeket ki-hordato t. Mi- 
nekutánna az említett Theo- 
philus Görög Tsáfzár 842 ben 
meg-halt, az ö felef ge Theo
dora, minta’ maga neveletlen 
fijának III. Mihálynak gond- 
vifelője, a’ képeknek tifztele- 
teket újra fel-állítottapnellyet 
ugyan Bardanes megint el- 
törlött; de ő utánna I. Bla- 
fius, a’Conítanünopolifi Con- 
ciliumban 863-ban, és 871-ben 
ismét fel állított, és meg erő- 
fített. F,z időtől fogva állan
dóid meg-maradták a’ képek 

mind



mind a’ Görög, mind a’ Ro
mai Ekkléíiában; noha nem 
minden elíent-mondás nélkül. 
Meg-jegyzésre méltó , hogy 
noha a’ Görögök a’ kének
nek buzgó tilztelöjik; mind- 
azáltal faragott es álló-ké
peket nem tartanak, hanem 
tsak festetteket: minthogy, a’ 
mint tartiák, a’ faragott és 
álló-képek hamarább bálvá
nyozásba ej'hetik az embert, 
mint a’ festettek. Addifon 
írja, hogy nem igen régen 
eggy Görög Pap Venet.iában 
képeket váfárolyán, az híres 
Titian* munkáji közzü! eggyet 
lem vett-meg; minthogy a- 
aok olly mesterféggel voltak 
festve, mintha nem festett, 
hanem állá, vagy ki-faragott 
képek volnának. A* Luthe- 
ranufok tartják a’ képeket, 
de nem tifztelik: a’ Refonna· 
tulok pedig fém nem ti ('»te
lik , lem nem tartják. L, Kén.

Epipk haer. 27. Jrenwiu. 1.r. 
C. 23. 3s. M m  ob. 1. 8. Sigon 
de Regn. Ital. 1. 3. Zonnr. T. 3. 
Cedm.-i. in Hitt. Pop. Majjon. 
in Hitt. Gall. Baron, in ann. 
P. Martyr, in 1. Reg. 7. Last. 
in Comp. Hitt. Un. Mart. 
Ckenmit. de imag. Dal/aei. 
Hitt. imag. Spanhem. Hitt. 
imag, rettit. Addifon, difcourfe 
upontheule fulneí's of MedaU. 
BcUarm. Maimbourg. Jós. 
Mich, Szvofényi. Hitt. Rel. et 
Ec. Ohrift. vol. t.

Iuolol atkák . L. B ú iv á - 
nyozók.

iGAZSáG. L. Ju jlitia .
I gnis. L. J ü z .
I l l a t . A’ jó illat-tétel 

mind a* Pogány oknál, ( a )

IL. II. 353

mind a’ Zfidóknál,az Isteni 
tifzteletben fzokásban vőlt. 
(b) Nerezetefen a’ Zlidók a’ 
mindennapi Isteni tifztelet- 
kor a’ jó illat-tételt í'oha ei
nem múlatták, é* annak vég- 
be-vitelére a’ Papok közzül 
l’ors fzerént válafztották vaia- 
mellyiket. Ez a’ füstölöt meg 
töltötte, eggy máfik Pap az 
óltárról tüzet vitt a’ füstölő
be, mellyllyel amaz a’ tem
plomba be-ment, &’ jó illat- 
tétel mellett imádkozott; nem 
különbben a* nép is kívül a’ 
templom* tornáizában kö- 
nyörgöu, (c) Ez a’ jó illat- 
tétel arra való volt, hogy a’ 
fok Áldozatoknak büdös fza- 
gokat űzze - ei: de ielkíké- 
pen jelentette ez az híveknek 
imádfágokat. ( d )  A’ meg- 
tifztúlásnak innepéa a’ Fó 
Pap is tett jó illato» az arany 
óltáron, melíy óltár a’ Chri- 
ftust jelentette, (e)

Mind a’ Görög, mind a’ 
Romai Ekkléíiában, mcg-va- 
gyon a’ jó illat-tétel. Az az
zal való élést a’ Romai Ca- 
tholiculok az Apoítolok’ ide- 
jektöl hozzák. Az Apoftoli 
Canonok emlékeznek a’ jó 
illatról: de kérdésben »za
gyon, ha azok a’Canonok az 
elsőbb három Századokban 
íródtak-é? A’ régi Kerefz- 
tyén Tsáfzárok a* jó illat té
telt úgy nézték, mint valófá- 
gos Pogány fzokást; azért i· 
az olly házakat és hellyeket, 
hol jó illatok télettettek , a* 
Theodofius Tsál'zár* törvénye 
fzerént el rontották, (f)

(a) Homer. II, 8. v. 48. Vir
gil. Aen. 1. a. v. 481. et 1, r.

420.
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4Bö. (b) 2 M6s. go: 34. (c) 
Luk. i. l k á n .  Ant. Heb. P. t. 
c. 19 (d) Zsolt. 141· 2. Jel. 
j: 8. (e) 8:3.—9: 13. (f) Bo
na. Rer. lit. 1. 1. c. 25, Can, 
Ap. 3· _ /, Gothofr. de Statu 
Pag. Tub Chrift. Imp,

IlluminaTusok, vagy 4- 
LUMBRADOS. Eretnekek Spa
nyol Orízágban 1575-ben, 
Minthogy ezeknek fejeket a’ 
Corduai Inquiíi tio eleinten 
meg büntette, el-hallgattak, 
míg nem újra 1623-ban a’Se·· 
viliai Megyében nagy erŐyel 
ki-adták magokat. Dom. An
dress Pachero, Spanyol Or- 
fzági Generalis Inquiíitor, he
tet a’ revezetefebbek közzül 
meg-égettetett, húfzan pedig 
tévelygéseket vagy meg-ta
gadták , vagy az Orfzágból 
ki mentek. Hetven - hat té
velygésekkel vádolták őket; 
mellyek köztt nevezetes az, 
hogy ők az Istennel olly fzo- 
ros eggyefségben vágynak, ’s 
olly tokélletefek, hogy nekik 
nem válna fzükfég a’ jó tse- 
leked eteket gyakorolni, vagy 
Sacramentotnokkal élni, és 
íémmi bűnt nem tselekedhet- 
nének. Minekutánna Spa
nyol Orízágban ezek el-pufz- 
lúitak, Frantzia Orízágban 
adták-ki magokat XIII. La
jos K. alatt,, a’ ki őket ke- 
méyen üldöztette, úgy hogy 
a’ nevezetefebbek közttök 
magokat el-rejtvén, 1635-ben 
egéizen el fogytak.

ÍMáDSÁG, KÖNYÖRGéS. Az 
Imádlág minden időben, min
den Nemzeteknél meg-vólt, 
ckarmeliy R eligi ót követtek 
legyen is> A' Pogány Görö

göknek az ő Isteneik eránt 
vdó tifzteletek Semmiből in
kább ki nem tettfzik, mint 
az ő azokhoz nyúlytani Szo
kott könyörgéfeikbö), úzy 
hozy Senki Semmihez nem fo
gott addig , míg az Isteneket 
fegíifégűl nem hívta. Plato 
azt írja, hogy a’ napnak és 
hóidnak fél keltekor lehetett 
látni a’ Görögöket, minden 
kulönbbfég nélkül, az Istenek 
előtt a’ fő’dre le-borüin;, és 
az ö könyörgéfeket hallani, 
f i)  A’ Lacedaemonbelieknek 
Szokott könyörgéfeknek for
mája a’ v61t, hogy az Iste
nek né adjanak-meg fémmit 
a’ mit tőlök kértek, hanem 
tsak az t, a* mi Ö nékiek di- 
tsöféges,másoknak pedig tifz- 
tefséges és liafznos. ^b) Az 
Athenebeliek , a’ magok’ és 
Chiusbelieknek bóldogfágok- 
ért imádkoztak , a’ Panathe- 
naea innepen pedig a’ Herold 
azért imádkozott, hogy az 
Istenek áldják-meg őket, és 
a’ Plataeabelieket. ( c ) Sok
féle ceremóniákat tartottak 
a’ Görögök az imádkozás
ban. A’ kik imádkozni akar
tak , fejeket kofzorúval éke
sítették-meg, kezeikben pe
dig borostyán , vagy olaj - fa 
á^at viíéltek: a’ kofzorú a’ 
jo fzerentsének, a’ borostyán 
pedig a’ békefségnek és jó
akaratnak jele vólt. Ezen 
ágakkal az Isteneknek ké
peiknek térdeiket, vagy fe
jeket meg - illették : néha a’ 
templom ajtóban le-borúltak, 
és annak kiifzöbét meg-tsó- 
kolták. (d) Néha hajókat ki 
tépték, és áz Isteneknek ál

doz-
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dozták : így jelent meg Aga
memnon Jupiter előtt, mikor 
Hector a’ Görögöket meg
verte. (e) A’ könyörgők né
ha ültek, leg-többfzör térden 
á'lott.ak ; minthogy leg - na
gyobb alázatofságoak jelének 
azt tartották: néha pedig, és 
igen gyakran, a’ földre le-bo- 
rúitak, mellynek a’ Poéták 
fok példájit emlegetik. ( f ) 
Ortzájokat napkeletre fordí
tott ik, mikor a’ fő Isteneknek 
imádkoztak; mikor pedig a’ 
Herofoknalc könvörgottek, 
akkor napnyúgot felé fordül- 
tak. A’ kik fzerentsét'enfé- 
gskben az Istenekhez folya
modtak, minekelötte kö- 
n_yörgéshez fogtak, az óltárt 
kofzorúkkal fel - ékesítették, 
(g) kezeikkel mrg-fogták (h) 
vagy pedig kezeiket az ég 
felé emelték : (i) a’ kik pe
dig térden állva, vagy a* 
földre Wbrúlva imádkoztak, 
kezeikkel a’ földet verték; 
fk) a’ kik a’ tengeri Istene
ket hívták fegítfégul, a’ ten
ger felé fordultak. (1) A’ Po- 
gányok az idegen és esmeret- 
len nyelven mondott könyör
gésnek nagyobb erőt tulaj
donítottak , mint a’ más fé
léknek. Ha kéréfeket meg
nyerték, az Isteneknek aján
dékokat adtak, ’s áldozato
kat leitek; főt a’ meg-nyertt 
jót a’ templom’ laiftromába 
fel - jegyzették emlékezetnek 
okáért, (mj

V Pogány ok az Ö körtvör- 
géfeikben átkozódni is fzok- 
tak ; a’ melly felöl azt hit
ték, hogy ha jól ment végbe, 
azzal nem tsak eggy különös

fzemélljmek , hanem egéfz 
famíliáknak, és várofoknak 
is árthattak. Azt a’nyomo- 
rúfágot , melly az Atreus’, 
Agamemnon’,és máí'ok’ házai* 
kát találta, Myrtilusnak tu
lajdonították, a’ ki Pelopí'ot 
azért, hogy Ötét a’ tenger
be vetette, meg átkozta; vagy 
pedig Thyestesnek az Atreus* 
atyjafijának : innen Thye- 

Jiene preces, átkot jelent, n) 
Leg-rettenetesebbeknek tar
tották a’ fziiléknek , Papok
nak, Királyoknak, és más 
Szent Személlyeknek átkai
kat. Homerus azt írja Phce- 
nixröl, hogy az Istenek neki 
azért nem adtak gyermeke
ket, mert az Ö atyja ötét 
meg - átkozta, (o) A’ nyil
ván - való gonoízt - tévőket 
a’ Papok meg - átkozták : 
így átkozta - meg a’ Pap 
Alcibiadest , a’ kit fzám- 
kivetésbe küldöttek , jófzá- 
gát el-foglalták. A’ Ro
maiak , valamint a’ Görö
gökkel egf-yütt azon Istene
ket tifzteitek: úgy az imád- 
Tágban is meg-eggyeztek.

A’ Zsidók minden napon 
imádkoztak, és áldoztak: a’ 
végre vólt nekik Liturgiájok, 
vagy írott formájok. Elein- 
ten kevés könyörgéfeik vol
tak nekik: de ma igen meg- 
Ibkasították azokat. Leg-ne- 
vezetefebb könyörgések a’ 
Zsidóknak aZ, a’ mellyetök 
Tizen - nyóltz könyöfgéfek- 
nek neveznek, mellyeket a* 
nagy Synagóga és Esdrás 
készítettek. Mert midőn lát
ná Esdrás, hogy a’ Zsidók 
tsak · nem egéfzen el-felejtet« 
a ték
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ték anyai nyelveket, és ide
gen nyelven imádkoznak: 
Zsidó nyelven eggy állandó 
könyörgés, formáját írt. Ezen 
tizen-nyóltz könyörgéfekhez, 
kevés idővel Jerufalcm’ ve- 
fzedelme előtt, Rabbi Ga
maliel’ idejében eggyet ra- 
gafztottak, mellj1· a* Re reiz- 
tjének ellen ragyon, és a* 
rendben tizeukcttödik. (p) 
Ezen tizen-kilentz konyörge
tek így következnek, (p) 

i ) Áldott légy mi Erünk 
Istenünk, Abrahánmak, Isák- 
nak, Jákobnak Istene, Te 
nagy , hatalmas , rettenetes, 
és magafságos , Isten, &’ ki 
a5 te jó - tétenaényeidet ke
gyelmeden fzoktad közleni. 
Te minden dolgoknak terem- 
tőjök és bírójok , ki meg-eja- 
iékezel a’ mi atyáinknak jó 
tselekedetekről, és a’ Te fze- 
rstetedben azoknak Szaka- 
dítót köhlcíz , kik ö tülök 
fzármaznak, a’ Te nevedért, 
óh mi Királyunk, Szabadi- 
tónk , Meg-tartónk , és pál
lunk. Áldott légy mi Urunk, 
Abrahámnak paifa !

2.) A’ Te hatalmad Uram 
mind örökké vagyon ; Te 
eleveníted-meg az halottakat 
és Te tartod-meg : Te fzál- 
lí od alá az harmatot, meg- 
tsendefíted a’ izelcket , eföt 
bötsátaíz a’ főidre, és a* te 
jóiágori által meg-tarlód min
den a’ földön élő állatidat, 
és a’ te nagy könyörúie- 
tefséged fzeréot, a’ tudottá· 
kat ismét fel-támafz'od: Te 
em-sled-fel az el-estteket*, Te 
gyógy ítod-mig a’ betegeket, 
Te óldozod-meg a’ meg kö-

töztettetieket, és az igazfág- 
nak befzédét meg-tartod azok 
eránt, kik a’ porban alufz- 
nak : Kilsoda Te hozzád ha- 
fonló óh hatalmas Ür ? kitso- 
da Te hozzád hafon ó óh mi 
Királyunk? a’ ki ölíz és ele
venítesz ; és a’ te kegyelme
det ki-terjefzted, mint a’ fü
vet a’ mezőn. Híiféges vagy 
Te Uram! hogy az halotta
kat fel-támalztod! Áldott légy 
mi Urunk, ki az halottakat 
ismét meg eleveníted !

,3 ) Szent vagy, és a’ Te 
fzenteid Téged’ dítsémek 
minden napon. Sela ! mert 
Te vágy nagy Király , és 
Szent Isten. Áldott légy mi 
Urunk, Te Szent Isten!

4. ) Te adfz irgalmaüságod 
fzereat az embereknek értel
met , Te tanítod őket es- 
mcretre; adj nekünk kegyel
meién egmeretet, bőhsefsé-
et, értelmet. Áldott légy 
h mi Urunk, a’ ki az em

bereknek kegyelmefen értel
met adlz!

5. ) Vezérelj Uram minket, 
hogy a’ Te Törvényedet 
meg-őrizziik, és a* Te Párán- 
tsolatidhoz ragafzkodjunk. 
Vonj minket óh mi Királyunk 
a’ te tifzteletedre, téríts ma- 
gadhoz minket a’ tökélletes 
meg-térés által, a’ te jelenlé
tedben. Ditsérctes vagy óh 
mi Urunk ! ki minketa’meg- 
térés által méltóztatfz ma
gadhoz fogadni!

6. Légy kegyelmes nekünk 
óh mi Atyánk', mert ellened 
vétkeztünk. Mert te jó és 
kegyelemre hajlandó Isten 
vagy. Áldott légy óh ke

gyel-



gyelmes Úr,a’ki a’te irgalmas* 
tagodat a’ mi biloiink’ meg-bo- 
tsátáf'ában meg fokasítottad !

7. Im é! konyörgünk ne
ked a’ mi l'zíikfegiinkben. 
Légy velünk a’ mi háború- 
faginkban, igazgasd a’ mi 
dolgainkat, íiess a’ mi lé
git (egünkre, a’ Te nevedért, 
mert Te vagya’ mi Istenünk, 
mi Királyunk , és erős Sza- 
badítónk. Áldott légy óh mi 
Urunk , Izraelnek Szabadi- 
tója !

8 .  ) Gyógyíts-meg minket 
mi Istenünk, ésmimeg-gyó- 
gyűluok; fzabadíts-meg min
ket, és mi meg-fzabadulunk: 
mert Te vagy a’ mi ditsö- 
légünk. Adj nekünk tökél- 
ietes egélzíéget, adj hafznos 
orvoísagot minden mi erőt- 
ienlégink, káraink, ésfebeink 
ellen. Mert Te vagy meg
gyógyító és könyörülő Isten. 
Áldott légy óh mi Urunk 
Istenünk, a’ ki a’ Tenéped- 
nek az Izraelnek beteglégét 
meg gyógyítod !

9. Áldj-meg minket óh mi 
Urunk Istenünk! a’ jni ke 
zeinknek minden munkájik- 
b;»n : áldd meg az etztendo- 
nek minden réízeit, adj ne
künk harmatot és eföt, hogy 
a’ mi egéfz fóidíinkön legyen 
áldás ; elégítsd meg a’ vilá
got a’ te áldálöddal, ésbo- 
tsáís nedvefséget a’ földnek 
minden rélzeire , valahol azt 
lakják. Áldott légy óh mi 
Urunk, a’ ki az efztendót 
meg koronázod !

10. ) Hívj-öfzve ismét min
ket ama’ nagy trombitának 
(zavával, a’ mi fzabadfágunk-

nak vifzfza nyeréfére, emeld- 
fel a’ te jeledet, hogy a’ 
foglyok a’ földnek nég/ ré
geiből a’ mi tulajdon ha
zánkba őfzve-gy üljenek. Ál 
dott légy óh Uram, a’ ki 
az Izraelnek eí-fzéledctt iijait 
öfzve - gyülytöd!

It.) Adj nekünk Bírákat, 
mint régen, ésTanátsofokat, 
mint a’ régi időkben : távoz- 
tafs-el tőlünk minden tsapást 
és fzükféget , uralkodj ma
gad mi rajtunk , jófaggal, 
irgalmafsággal, igazfággal, és 
ítélettel. Áldott légy óh ml 
Urunk és Királyunk, ki az 
igazlágot és ítéletet lzereted!

I*.) Végy-el minden re
ményiéget azoktól, kik az 
igaz Vallástól el-távoznak, 
véfzefs-el eggy fzempillan- 
tásban minden Eretnekeket, 
akármennyin legyenek azok. 
Gyomláld-ki a’ kevéllylég- 
aek orízágát, és rontsd-öíz- 
ve a’ mi napjainkban. Ál
dott légy óh mi Urunk Iste
nünk, ki az Istenteleneket 
ki-gyomlálod, és a’ kevélyíé- 
get meg-alázod !

13.) Botsásd írgalmafságo- 
dat a’ kegyeinkre es igazakra, 
és az igazfágnak új Tanít- 
ványira, és a’ te népednek 
az Izraelnek házából valók
ra , ólt mi Urunk Istenünk, 
és jutalmaztasd-meg mind
azokat, kik a’ te neved&en 
reményiének; adj réfzt ne
künk ö velek eggyütt, ne 
engedd hogy meg-ízégye- 
nüljünk , mert mi te benned 
reményiünk. Áldott légy óh 
mi Urunk, ki az igaznak ól- 
talma és bizodalma vagy! 
* M-)
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14.) Lakozzál a’ Te Varo- 
fotlnak Jeruialemnek köze
pében a’ mint meg-ígérted, 
építsd-fel az örökké tartó 
építefsel, és vidd-végbe an
nak építéfét a’ mi napjaink
ban, Áldott légy óh Uram, 
a’ ki Jtrufalemet meg - épí
ted !

IS·) Neveld - fel és virá- 
goztasda’ Dávid’maradékát, 
es emeld fél a’ mi fzarvun- 
kat a’ Te idvezítélédben: 
inert mi minden napon a’ te 
idvezítéfedben bízunk. Ál
dott légy óh mi Urunk, ki 
a’ mi idvefségünknek fzarvát 
íel-emeled!

16, ) Halld.meg a’ mi fzón- 
kat 6h mi Urunk Istenünk, 
könyörülő Atyánk ! engedj- 
jneg nekünk, könyörülj raj
tunk , ’s vedd kegyelmeién 
a’ te jólágod fzerént a’ mi 
könyörgéfünket,és ne botsáss- 
el minket üreíén a’Te ortzád 
plot óh n i Királyunk ! Mert 
te kegyelmeién meg-fzoktad 
hallgatni a’ Te népednek az 
Izraelnek köny orgelet. Ah 
doll légy óa mi Urunk,ki 
meg-hallgatod a’ könyör
gést!

17. ) légyen kedves óh rpi 
IJrujjk Istenünk Te előtted

Te néped az Izrael, és 
figyelmezz ázó könyörgésére 
p’ te házadnak behó rétié
ben, vedd kedveién az Iz
raelnek égő áitíozaiját és 
könyörgéjét, és teísék néked 
a’ Te népednek az'Izrael
nek imáolaga. Áldott légy 
eh mi Prupk , kra’ Te Isteni

iM á .

jelenléteddel a’ Siont ismét 
meg-vígaíztalod.

1 8 .  ) Dítsérünk Téged’, mert 
Te vagy Úr mi Istenünk, a’ 
mi Atyáinknak Istenek mind 
örökké. Te vagy a’ mi kd- 
fziklánk , a’ mi életünknek 
köl'ziklája, a’ mi idvelsé- 
günknek pail'a. Minden nem- 
zetfégek köztt hirdetünk Té
ged’ , és a* Te ditsöíégedet 
fzólljuk. Mert a’ mi életünk 
a’ Te kezeidben vagyon, és 
a’ mi leikeink Te tőled füg
genek , és a’ Te jeleid min
den napon mi nálunk vágy
nak, és a’ Te tsudáid és jó
lágod reggel, estve, és éjfél
ben előttünk forognak. Te 
jó vagys mert a’ Te irgal- 
mafsagid meg - nem Izün- 
nek: irgalmas vagy, mert 
a’ te jóságodnak nintsen 
vége. Mert mi mindenkor 
Te benned reményiünk. 
Mind ezekért a’ te irgalmas- 
íágidért óh mi Királyunk, 
légyen áldott a’ Te neved, 
és magafztaltaltalson - fel 
mind örökké. Áldjanak Té 
ged’ minden élő állatok. Se
la! Dítsérjék a’ Te nevedet 
igaziágban és tökélietelség- 
gél, óh mi idveiségüukat k és 
íegedelmünknek Istene. Sela! 
Áldott légy óh mi Urunk, 
kinek neve jó , és a’ kinek 
mindenkor is á la k a t  kell 
adni !

19. ) Adj a’ Te népednek 
az Izraelnek békességet, 
ajándékot, áldást, kegyel
met, jólágot, és irgalmává- 
got. Aldj-meg mindnyájun
kat , mintha tsak eggy Izé
méiig volnánk, a’ Te Qt·
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tzádnak világával; mert a’ 
Te ortzádnak világofságá- 
ban adtad nekünk óh mi 
Urunk Istenünk! a’ dít.séret- 
nek , jófáguak, igaziágnak, 
áldásnak , irgalmaísagnak, 
életnek, és békelségnek tör 
vényét. Legyen kedves a’ 
Te Ízemeíd előtt, hogy Te 
a’ Te népidet az Izraelt a’ 
Te békelségeddel minden 
időben meg-áldattad. Áldott 
vagy te óh mi Urunk, ki a* 
Te népedet az Izraelt beKes- 
féggel meg áldod. Ámen.

MínekeJőtte a’ Synagogá- 
nak fzolgája ezt az íinádl'á- 
got közóntégelén el-mondta 
vól a , kiki."a’ Gyülekezet
ben előre magában laí’sií fzó- 
val el mondta ezt , hogy 
így majd annál jobban men
ne végbe a* könyörgés. Az
után banges Izóvalel-mondta 
az ellő; a’ nép pedig min
den ímádfág’ végén azt mond
ta: símen. De ezt a’ fzokást 
tsak a’ Synagoga gyakorlot
tá ; mert a’templomban min- 
demk könyörgést ezen vé
gezték: „Áldott legyen az Ő 
Őrlzagának dítsőléges neve 
mind örökké. ” Ezen tizen- 
kilentz könyö;gélek olly ne
vezetes rélz a’ Zsidó Litur
giában, mint a’ Mi Atyánk 
a’ Kerefzty ének ében : mert 
lök más könyörgéfeik is 
vágynak , meilyek ezeket 
vagy meg előzik, vagy kö
vetik, vagy ezzel elegyed
nek. De ezen tizenkilentz 
könyörgéfek vágynak i'zo- 
kásban, és marzdtak válto
zás nélkül az egéíz világon
a* Zsidóinak nuutí Synago-

gájikban, mind házaikban. 
Minthogy pedig ezek hofz- 
fzak; fzabad a’ Zsidóknak 
fzükCégnek idején, mikor az 
idd rövid , tsak ezen rövid 
könyörgéfsel élni. „ Mint
hogy a’ Te népednek fok 
fzü k  lége vagyon , és az Ö 
értelme gyenge: add- meg 
nekünk mi Urunk Istenünk 
azt.a’ mi a’ mi meg rartattatá- 
fuakra izükiéges, és a’ Te Ize- 
me;d előtt ídvcí&éges. Á.dott 
légy mi Urunk, ki a’ mi 
könyörgéfünket meg - hall
gatod !

Λ’ régi Zsidók, mikor a’ 
könyörgésre mentek, be-fe- 
dezték ortzájokat; melly azt 
jelentette, hogy ók alázatos- 
fággal és fzégyennel akar
nak Isten előtt meg-állani. 
Imádkoztak, vagy állva,azok
nak a’ Szent embereknek 
példájok fzerént , kiket a’ 
Szent írás említ: vagy meg* 
hajtották magokat, vagy le
térdeltek , vagy a’ földre le
vetették magokat. Ezen há
rom utóKÖ fzokást gyako
rolták a’ Nagy meg-tiiztúlás* 
napján, és más innepi al- 
kalmatofságokkal, alázatos- 
fágoknak és meg-téréfeknek 
jeléül. Ha Jerufalemben vol
tak, ortzájikkal a’ templon^ 
felé, ha pedig idegen Orizág- 
ban voltak, Zsidó Orfzág 
felé fordultak. Az Isteni tií'z- 
teleten mindennek tifzta ru? 
hában kellet meg jelenni ; a’ 
Synagcgákban is fém ?nni, 
fém inni, fém elunni nem 
volt fzabad, hanem mago
kat úgy kelíitt vilélni, hegy

4
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az illendófég ellen valamit 
ne tselekefljenek.

A’ Kcrel?tyéneknek icaád- 
fágokról, L, K erefitfíg ,  Eu~ 
charifiia , Litania  , Liturgia , 
Úri Irnádfdg ,  M ije ,  Isteni 
tifztelet. 's a' t,

A’ Koran az imádíágot pa- 
rantsolja. A’ Mufelmanok- 
nak meg kell az Istenről em
lékezni az az, neki imádkoz
ni kell, akar állanak , akar 
ülnek, akar fekiiíznek. Az 
e’ felöl való paranísolat így 
vagyon : „ Oh igazán Hívők! 
mikor magatokat a’ könyör
gésre kéfzítitek, moísátok- 
meg ortzáiíokat és kezeite
ket könyökig , vakarjátok- 
meg fejeteket és lábaitokat 
bokáig, és ha afzfzooy miatt 
tiíztátalanok vagytok, egéfz 
testeteket mofsátok-meg. I)e 
ha betegek, vagy úton vagy
tok, vagy az árnyék izékről 
jöttök , vagy ha afzízonyt 
illettetek , és ícnimi vizet 
nem találtok, vegyetek tilzta 
homokot , és azzal ortzáto- 
kat és kezeiteket dörgöljé
tek míg. ” Ism ét----- -

„ kstve és reggel imád
kozz , mert a’ reggeli irnád- 
fágnak az Angyalok bizony- 
íágaik : az ejtzakának is eggy 
réízét ezen l’zent fogl&latos- 
íágban töltsd-el, ’s így ízőllj. 
Óh Lírám! adj nekem jó ki
menetelt és be-jovetelt, és 
légy velem 1 íegedelmeddel, 
és mondjad ezt,· az igaziig 
el-jött, az hanníság el-tünt, 
mert a’ hamiiság nem fokáig 
állhat-meg. ” Ismét „ üagy 
ízóval íe mond az ímádia- 
got, de igen laísúvai le ,

3 6 0

hanem a’ kettő koztt közé
pen járj " Ism ét: ,, Óh igaz 
Hívek ! ne imádkozzatok, mi
kor réfzegek vagytok , ha
nem mikor tudjátok mit be- 
ízélltek! ” Ezen parancsolatra 
az adott alkalmatoiságot, 
hogy midőn Abc!’ al ralia- 
man Ebn Avvf, a’Mahurnmed’ 
tárlat kozzül vendégíégbe M- 
vott volna eggy néhány at; 
azok közzül eggy úgy meg
itta magát, hogy midőn az 
estveit imádíágot el-akarta 
volna mondani, és a* Koránt 
olvasta válna , igen nagy 
liibát ejtett: ezt a’ parantso- 
latot hát azért adta Ma- 
hummed, hogy többé iliyen 
illetleníég ne eísen, (q)

A’ Törökök a’ templom
ban minden nap’ öti’zör imád- 
koznak. Miheilyt a’ tem
plom ajtóhoz közelítenek, 
tsizmájokat le - vonják , ’s 
mezítelen lábbal mennek-be, 
ott le-térdeíuek, tsizmájíkat 
magok eléoe tefzik, ’s hátúl- 
íó réízeket (árkokra erefz- 
tik. Miaekelötteaz Imáin, 
vagy a* Pap, a’ közönféges 
imádíágot el-kezdi, a’ Mur- 
zin, vagy az Eggy házit, ezen 
izókat énekeli, Milan la he il 
aliah.'s a't. az alatt a’jelen-va
lók két hüvelykeket öl'zve- 
telizik , azokat háromfzor 
meg-tsókolják , ’s minden 
tsókoláskor hüvelykeikkel 
homlokokat meg-illetik , az
után íeí-áí!anak , és olly 
íz or o fan öízve-állanak , mint 
a’ katonák a’ lorban Jzoktak 
állati i.

Az Isteni tií'zteiet’ idején 
minden magok · viíeléíékben

az
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az Imámot követik. Mikor 
az imádlágnak vége vágjon, 
kiki a’ maga olvafóját eló- 
veízi, melly kilentzven-ki- 
lentz kis goiyóbilbkból á;l; 
az egélz olvafó három ré- 
Izekben vagyon, ’s minde- 
n.k rétiben harimntz - három 
goiyóbist izám Iáinak : az elfő 
rélzaek miudemk golyóbi- 
ián.it azt mondják : búbján 
aiiu/iy az az, Tsudáld az 
Isteni; a’ maiikénál: Elham 
du ULLoh. HáláIstennek; az 
harmadikénál pedig -Allah 
Whyek barrik , az az, Dítsér- 
tetteisek az Isten. Azután 
kezeiket az ortzajoktól eggy 
kevelse távol felemelik, ’s 
magokban imádkoznak : vég
re kezeikkel ortzájokat meg- 
tóruk, tsizmájikat fel - ve- 
ízik, ’s a’ templomból ki-men- 
nek. Ez az imádíagnak ide
je egí.y fertály ig tart. L. Itnar, 
Alakonunedanufok, Δϊο/chee.

(a) Piato ni Timseo. (b) 
Plato in Alcib, II. (c) A t. 
ub Alex. í, $. C. i7- (d) Ti
buli. 1. i. el. a. V, 9. (e)
Ham. ILI. xo. V. 1 j. (f) Ovid. 
Met. 1. i. V. 37S· (g) Eurip. 
Aícest. (h) Ihrg. Aen. 1. 4.
V. 219.(1) flórát, od. 2 3 .1. 3. 
(k) Horn. II. i. 9. v. S64. (1) 
Pirg A η. I. s. 233. (m) Ölem, 
A l. Sírom . 1. (n ) llorat. 
Epod. s. V. 8<5. (o) Honi. II.
1 9· V, 4S3»(p) Majm. inTe- 
piiiihii MdcLnainBerachoth. 
c. 4. (tj) E rid . Conn. T. 1. 
1. 6. (r) Pitt’s Account of 
the Mahometans.

Úri Lnánsáü. Mindennapi 
lmadjág, M i Atyánk. Ez az
a’ rövid imádiágnak iorma-

Z

ja, mellyre a’Chriílus Tanít
ványait tanította, és a’ mellyel 
a* Rereíztyének a’ magok Li- 
turgiájihba be-vettek, (a) 

Világos az, hogy a’ régi Ke# 
refztyének az Ő Isteni tiJzte- 
letekben éltek ezen imádíág- 
gal, még pedig oily közön- 
légeién , hogy ama’ Pogáay 
Lucianus eggy DiricguÍAban, 
melly ben eggy Kereíztyén- 
nek képét tetteti, ezen iinád- 
íágra tzéloz, midőn eggy 
iniádfágot említ, inellynek 
kezdete ez. Mi Atj'ánk. 
Mmdazáltal nem minden Ek- 
kiéíiák eggy formán éltek e- 
zen imádlaggaí. A’ Görög 
és Frantzia Ekkiéíiákban, a’ 
Pap és a’ Gyülekezet eggyiitt 
mondták. A* Mozarabiai Li
turgia Spanyol Orízágban, 
mind a‘ kettőtől különbbö- 
zött. Mert a’ izerént minden 
kérést a’ Pap maga mondott
éi, a’ nép pedig mmdenikra 
Ament. mondott. A’ Coníti- 
tutióknak írójok azt párán- 
tsolja, hogy ezen könyörgést 
napjában mimlen magános 
fzemélly háromfzor mond/a- 
el; némelyeknek értelmek 
izerént, a’ Szent Háromlág* 
tiízteíségére: a’ Toledo! IV. 
Concilium pedig hivatalától 
meg-foiztja az oilyan Papot, 
a’ ki mind a’ közönféges Is
teni tiízteletben, mind magá
nos imadíágában.ezt az imád- 
fágot minden nap’ el - nem 
mondja. Es ugyan azért ne- 
veztettetik ez mindennapi 
imádfágnak. Némelly Pela- 
gianuíök ezen kérés ellen; „Bo- 
tsásd-meg a’ mi bűneinket! “ 
neaezíeget tsiuáltak j mert azt 
$ mond-



3 62 Iiviá. Ima,
mondták, hogy a’ Szentek 
bűn nélkül vágynak. Mind- 
azáltal ezen kérést ok is meg
tartották , annyiban , a’ 
menny íb en a’máfok’ bűneik ért 
imádkoztak.

A’ régi Kerefztyén Ekklé- 
fiában a’ Catechumenufok- 
cak nem vólt fzabad az Űri 
Imádiágot mondani; mint
hogy a’ Kerefztíégben való 
úja-íziilcttetéíék előtt az Is
tent Atyjóknak nem nevez
hették, Azért is az Hívők
nek és Commumcanlóknak 
imádíagoknak neveztettetctt 
az ; minthogy azoknak vólt 
azt fzabad mondani, kik az 
Ür’ Vatsorájával éltek.

Meg jegyzésre méltó, hogy 
az Úri imádfágnak ezen bé- 
rekefzto ígéjit, „ Mert tied 
az Orfzág, és az hatalom, és 
a’ ditsöíég, mind örökké; “ 
mellyek Sz. Máténál meg
vagy nak, Sz. Lukáts el-hagy- 
ta , (neilyeket némelly Tudó
fok Originálisnak tartanak, 
máfok pedig tagadnak. Bi
zonyos az , hogy Sz. Máté 
rak némelly exempláraiban, 
és fok régi Atyáknál, ezek 
az igék Hintsenek. Hihető 
az, minthogy a’ Christus e- 
zen imádiágot kétfzer adta 
Tanítványainak, hogy elö- 
fzör ezen bé-rekefztö igéket 
mondta, inálódfzor pedig el
hagyta; a’ Deák nyelven va
ló le-íróji pedig Máténak, 
kik hibákkal ieiiyefek, eze
ket el - hagy ták, hogy az E- 
vai'gyéiisták ne láttatnának 
eggyrriáUil ellenkezni, (b)

(a) Mát 6: 9. Luk. ír; a.
(b) B ingh . 1. t3. c. 7.

I mam. így nevezik a’ Ma- 
hummedanufok azt a’ Papot, 
a’ ki a* templomban a’ kö- 
zönféges Isteni fzolgálatot 
vifzi - véghez. Imám igazga
tót, ’s vezért Ul/en, es így 
jelenti mind azokat a’ Sze- 
méllyeket, valakik belső 
vagy kiilsó íó hatalommal 
bírnak. Minden vároíókban 
vágynak Vice-lmamok, kik 
a’ Vallásra tartozó dolgok- 
ban a’ FŐ Imam’ képét vife- 
lik. Midón a’ Mahummeda- 
nufok meg-határozás nélkül 
az Imamot említik , minden
kor Mahummednek törvény 
Jzerént való követőjét értik, 
mint a* kinél vagyon mind 
a’ világi, mind a\ lelki ha
talom.

A* Califá): az Imám titu
lust magoknak tulajdonítot
ták , ’s azoknak hatalmokka! 
is éltek, ’s ezt a’ nevet an
nyira betsülték, hogy Alma- 
non Suhan, midőn eggyízer 
eggy templomba ment, meg
haragudott, látván hogy a’ 
hözönféges könyörgést eggy 
különös fzeméily végezi: 
mert azt úgy tartotta, mintha 
az, az Ö jutába avatta volna 
magát.

Ezen hivatalról nem eggy 
formán értenek a’ Mahum- 
medsnufok. Némellyek azt 
tartják, hogy ezt az Isten 
ts&k eggy bizonyos famíliá
hoz kötötte; mátok pedig ta
gadják , ’s azt mondják, hogy 
ehez akarmtliy famíliának is 
lehet jufa, és hogy valamelly 
Imamot rofzfz maga-viíeiélé- 
ért hivatalától meg lehet folz- 
tani. a ’ üchiiták, vagy az 
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Λ!i’ követöii, ezt fz hivatalt 
egyedit: az Aii’ famíliájához 
köt K , mint a' ki Mahum- 
mednek. egyedül való örökö- 
í'e. Azért is a’Re’igió’ l·éjé
nek lénk it nem esinemtk, a’ 
ki a’ míga egyenes lineán 
az első imámtól való l'zár- 
mazaíát meg-nem tudja mu
tatni.

Az Imam’ kötelefségét a’ 
régi Califák mAgok vitték 
véghez az innep napokon és 
P é n t e k e n ,  vagy pedig ő 
hellyeítek valamelly Fő Sze 
mél y  iselekedte azt. I /  Her- 
b e lo t. R ic a u t .

I m m a c u l a t a  c o n c e p t io
B. V. M. L .  B . S ljzJ 'zo n y ' F o 
g a n t  a t ta t  á fa .

ÍN CORRUPTI COL áll, L .
H p h th a r to d o c e tá k .

Independensek. így ne
vezik Angliában és Hollan
diában azokat, kik azt ta- 
ní-ják, hogy minden különös 
Ekkléíiának v-gyon ha alma 
&’ Lelki igazgatásra, úgy 
hogy más Ekkíéliának magá
ról ne tartozzon fzámot ad
ni. Ezeket eiöízör C ongre- 
g á tio n a li f tá k nak hívták , kik
nek fejeik vóitak I. Károly 
Király alatt Goodwin, Nyc, 
Bridge, Symíör, ésBurrough, 
kik a’ lelki-esmcret* ízabad- 
íagáuák kerele.éértIIoilatidiá
ba vették magokat, liol Ő 
hozzájok fok gazdag kalmá
rok és Fö emberek gyűltek. 
>.z Hollandiai Rendek öröm
mel fogadták őket , nekik 
templomokat engedtek, Pré
dikátorokat rendeltek, ’s a- 
zoknak fizetést edrak. Né- 
meityek közzülök Rotterdam-

ban, mátok Arnheimben, m i·
fok Geldriában telepedteh- 
meg, ’s az Hollandiai Ren
deknek óltalmazáíok alatt 
EKkléfiai Igazgatásnak for
máját kezdettek fel - állítani: 
mellyre néz ve, a’ mint ők 
fzólitak, minden balvéleke
dés nélkül a’ Bibliától kér
dettek tanátsot, ’s az Isten’ 
Befzédére oiiy minden réfz- 
re való hajlás nélkül vigyáz
tak , a’ mint tsak valaha va- 
lamelly testből és vérből ál
ló ember vigyázhatott.

A’ fundamentomok,mellye- 
ken ók az Ekkléíiai igazga
tást építették, ezek voltak: 
Egyedül tsak ahoz kell ra- 
gafzkodni, a’ mit az Isten’ Be- 
ízéde mond, minden emberi 
értelemnek és fzokásnak fél- 
re-tételével: a’ jelen-lévő ér
telemhez nem kell úgy ra- 
gafzkodni, hogy azt több vis- 
gálodás után meg-ne leheisea 
változtatni. A’ Brovvmíták’, 
és a’ Presbyterianuíbknak 
igazgatáfok köztt, közép utat 
válaíztotíak : mert a’hrovv- 
niűákét ingadozónak és bi
zonytalannak, a’ Presbyte- 
rianulokét pedig majd tsak- 
nem egéiizen a’teltfzélén fun- 
dáltattaiottnak , és nagyon 
parantsolócak tartották lenni. 
A’ fö dolog , melly őket mind 
a’ kettőtől meg - kiilönbböz- 
tette.a’ vólt, hogy eggy Ek- 
kléfiától fém akartak liiggcni. 
Meg-vetették a’ Parócüialis 
és Provinciális Subordinatió- 
kat, és minden különös* Ek- 
kltliának azon méltólágot ad
tak , meilyllyel a’ többek bír
tak i míuüazáital a’ régi Ke 
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refztyéE Ekkléíiának elsöfé- 
gét meg - esmérték, de min
den hatalom nélkül. A’ mi 
az ϋ Isteni tifzteleteket illeti; 
közöníegeren imádkoztak ök, 
a’ Királyért, ’s a’ Felső Ha- 
talmsíságért, a’ .Sz. írást ol
vasták , ’s világosították, a’ 
Sz. Kerefztííget, és az Ür’ Va- 
tsoráját ki szolgáltatták.

Az Ekkiéfiabeli közonféges 
Személlyek, a’ Papok, Taní
tók , az igazgató Presbyte- 
rek, és Diaconufokvóltak: az 
Ekkléfiai Fenyíték,az Ekklé- 
fiából való ki - rekef'ztésben 
állott. Ezek az Independen- 
fek magok hafznokra fordí
tották azt az Angliai zűrza
vart , mellyböl az hazafi jak 
közti való hadakozás fzárma- 
zott, és a’ Püspöki hatalom
nak le romláfát; mert akkor 
ők Hollandiából Angliába ál 
tál-mentek, a 
fzándékokat 
he/-vinni, és fők Ekkltfiákat 
vontak magokhoz. Ezen a’ 
Presbyterianufok panalzol- 
kodtak, m inta’ meiiy dolog 
az ő privilégiumaik ellen va
gyon , ’s kívánták, hogy az 
lndependenfek vettetteíseuek 

■alá a’ Scotiai Kkkléíia’ igaz- 
gfttáí'ának módjának. De ok 
azt nem akartak, hanem ma
gokban külön maradtak. Mi
dőn az lndependenfek az ha- 
zaíijak közti való hadakozás’ 
idején leg - hatalmafabbakká 
lettek, ’s a’ kormányt el
foglalták; minden más Se- 
cták , mellyek az Angliai Ek- 
kléliától különbböztek, b a 
gókat ü hozzájuk kezdették 
adai, Koha a’ prtrbyiena-

magok regi 
kezdették vég-

nufok az Tnclependenfekkel 
eggyütt a’ Király ellen fog- 
táíT a’ dolgot: mindazáltal 
úgy látfzik, hogy mind a’ 
két réfzkülönbbözŐ tzélt tett
fel magának. Az Indepen- 
denfek a’ Monarchiát fzabad 
közönféges Tárfafággá akar
ták változtatni, &’ Presby te- 
rianufok pedig, a’ Király i ha- 
talinat el - akarták nyomni, 
úgy hogy a’ Királynak íém 
neve, fém mcltófága többé ne 
legyen. Collier. Ec. Η. V. 2. 
P. 2. 1. 9. lonjion. Hift. Brit. 
Beverlcg. examen de Inde-
Sendentismo. Hornius, ep. ad 

luraeum. Horn.Hift. Eccl. &c. 
In d e x  e x p u r g a t o r iu s . 

Az ollyan könyveknek Cata- 
logufolc , mellyek a’ Romai 
Ekkléliában tilalmatok. A’ 
régi Iíerefztyén Ekkléliában 
az ülvén tilalom esmeretlen 
vélt, hanem kinek kinek ma
ga kegyességére ’« okofságá- 
rábízta az, el-tá.voztatoi az 
ollyan könyveket, mellyek 
a’ Religiót és az erkdltsöt 
meg-vefztegethették. Az A- 
lexandriai Püspökről Diony- 
fiusról írják, hogy mineku- 
tánna kétízáz negyven rofzfz 
könyvnél többet által olva- 
l'ott volna, a’ Ielki-esméret 
fel-háborodott benne: de 
eggy í'zemélly’jelentmeg lá
tásban előtte , a’ ki bíztatta 
ötét, hogy Izabadofan olvas- 
fon mindenféle könyveket, 
minthogy ö azokat meg-ítél- 
n i, ’s a’ jót a’ rofzfztól meg- 
fcülönbböztetni tudja. A’ IV. 
Századnak elején kezdette az 
Kkkléíia a’ könyv olvafásban 
vetíti izabadíagot Izorofabb 

ha-
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határokba venni: a’ Caríha- 
gői Concilium pedig meg-til- 
totta a’ Pogányok’ könyvei
ket olvasni, hanem tsak az 
Eietnek könyveknek olvaíá- 
íokat engedte - meg. Azután 
a’ Tsáfzárck gyakran meg
tiltották az ollyan Eretnekek
nek könyveiket, kiket a’Con- 
ciliumok kárhoztattak. Con- 
ftantinus parantsolta, hogy 
az Arius’ könyvét égeSséa- 
meg: Arcadius meg-til'o*ta 
az ollyan könyveket, mellye- 
ket az Euaorr.ianulbk ésMa- 
nichíeuíok írtak: Theodofius 
pedig a’ Neítorius’ könyveit 
tilalmazta. 294. efztendöben 
fél-jegyzette Gelaíius Pápa 
az Apocryphus és veszedel
mes könyveket; de azoknak 
olv&fáíbkat, vagy nem olva
sásokat, kinek kinek okofsá- 
gára bízta. A’ Vili. Század 
után kezdettek a’ Pápák ren
delteket tenni , hogy a’ ve
szedelmes könyveket meg- 
égefsék: de az Hlyen paran- 
tsolatok kevefek voltak a’ 
Tridentumi Concilium előtt; 
hanem az említett Concilium- 
nak ideje alatt Szedjék rend
be az InquiStorok a’ tilal
mas könyveket; mclly mun
kát a’ Conciliumban levő A- 
tyák kevés változtatással és 
hozzá-adáísal hdlj'ben-hagy- 
tak. Minek uránná az Eret
nek könyveknek Cataloguíbk 
%y el-kefzi'iit, 1595-ben Vili. 
Clemens P. meg - erősítette 
azt, a maga Bullája által, an- 
nakuüánna pedig némelly re
gulákkal eggyiitt ki-adatta- 
tott, mellyek lcözzül az el Ő 
t z : Mind azok a’ könyvei,

mellyek is is · előtt ki-jöttek, 
és mellyek et a’ Pápák vagy 
Conciliumok kárhoztattak, 
ezután is ollyanok maradja
nak, akar legyenek akar nem 
a’ Caíalogusbau fel jegyez
ve. A’ negyedik regula tiltja 
a’ Sz, írásnak Anyai nyelven 
való olvaíáSát. A’ tizedik né
melly környül - állásokat je
gy ez-meg a’ nyomtatás felöl, 
p. o. Komában Semmi köny
vet nem Szabad ki-nyomtat- 
ni a’ Pápa VicaríuSa, vagy a’ 
végre reDdeltt fzeméllyeknek 
engedelmek nélkül; valamint 
más híllyeken is a’ Püspök
nek vagy annak Vicariufinak 
hellyben-hagyáfok nélkül.

Ezen Tridentumi Catalo- 
gust követte eggy máfik, 
mellyel a’ Spanyol Király
II. Filep 1571 ben Antver- 

.piában fok bővítésekkel ki
adatott. Ez a’ Catalogu* 
tsak a* Cenforoknak köny
ves házaikban találtattatott; 
de eggy illyen a’ Fr. Junius’ 
kezébe kerülvén, ö azt 15só
ban ki-adta. 1584-ben eggy 
harmadik Catalogus jött-ki 
Spanyol OrSzágban; de a’ 
mellynek exémplárai, eggyen 
kívül, meg-égtek, midőn az 
Anglufok Cadixot fel-predál- 
ták. Azután Sok-féle Ind xek 
jötbek-ki Komában, Neapolis- 
ban , nevezetefen Spanyol 
Orlzágban , mellyek közit 
leg-nagyobb a z , a’ mellyet 
1640 ben a’ Spanyol Orfzági 
Generalis Inqusfitor Ant mus 
a Sotomayor ki - adatott, 
melly Genevában 1667 ben 
újonnan ki - nyomtattatta- 
tóit.

F,
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. F. Paul. HÍR. Conc. Trid. 
Limborch. Hitt. Inquis.

f  Indigetes Dir. A’ Ro- 
tnai Pogányok azokat az Is
teneket nevezték így, kik 
azon Tartományoknak Iste
neik voltak * a’ ntellyekben 
ők éltek, de halálok után 
Istenekké lenek. Romulus 
a’ Romaiaknál az Indiy»te
lek közzül volt , és Quiri, 
fiús név alatt tifztéltettetett. 
Aeneas noha idegen vólt; 
de minthogy a’ Romai nép 
6 tőle vette eredetét, ötét 
is az Indigeterek közzül vá
lónak tartották. Indigete- 
leknek neveztettelek, vagy 
hogy nullius rei indigeantt 
femmi nélkül nem Izüköl- 
ködnek, vagy ama’ régi fzá- 
tól , indigetari , fegítíégül 
hívni , vagy hrtgy, in locó 
degebant, ahban a’ Tarto
mányban éltek vólt, melly- 
ben ofztán Istenekké lettek, 
vagy az indu, vagy in, benn, 
és ago, lakom, Izéktől. Fe- 
fius azt mondja , hogy az 
rllyan Isteneket fzokták In- 
digeteleknek nevezni, a’ kik
nek neveket a’ babonás Po
gányok nem merték ki-món- 
dani. Elmenhorß ad Arnob, 
I. i. Säubert. dcSacrif. Pi
ti  fc. Tibid. 1. fi. 1. s. Ovid.
M . 1. 4. V. 6o?.

In d u l g e n t i a . A’ R. Pá
pának,mint a’ Chriüus’ Helly- 
tartójának, az a’ hatalma, 
melly fzerént Ő Szent lége az 
élőknek é s hólttaknak bűnöket 
meg-botsáthatja, ’s lelkeket 
á’ Purgátoriumból ki-Izaba- 
díthatja, melly, a’ mint VI. 
Clemens P. a’ maga Decre

3őő

talis Leveleiben tanítja., azon 
érdemnek el - fogyhatatlan 
kintsén fundálódik , mellyet 
a’ Chriftus az Kkkléfiánák 
hagyott , melly érdem a’ 
Chriltusnak, Szűz Máriának, 
és a’ Szenteknek fzenyvedé- 
leknek gyiimőltse.

Maimb. Hift. Luth, Rel.
C r. T. I .

Tn d u l T um. Az a’ Pápá
tól adattatott hatalom, nv-liy 
í'zerént valakinek vágyó", ha
talma vtlamelly Benefinu- 
mot valakinek adni, v gy 
a’ Benefieiumra valakit ki
nevezni , vagy praefe ití’ni. 
Hlyen hatalommal b'rnak 
a’RomaiCatholicus Királyok, 
uralkodó Fejedelmek, és a’ 
Parifi Parlamentum. Azon 
Concordatumuak ereje fze
rént, melly az l. Ferentz és X. 
Leo P. koztt fel-állíttattatott 
Sanctio Pragmaticát el-töről- 
te, vagyon a’ Királynak hatal
ma Piispökfégekre ’s Confi- 
ftoriale Beneficiumokra fze- 
méllyeket nevezni. Ugyan
azon időben meg engedte a’ 
Pápa eggy Bullájában a’ Ki
rálynak a’ Bretagne! és 
Provencéi Tartományokban 
levő Ekkléíiákban való hi
vatalokra fzeméllyeket ne
vezni. Midőn a’ Münfteri, 
Tractatusban 1648-ban a’ 
a’ Metzi, Tulli, és Verduni 
Piispökfégek a’ Frantzia Ki
rálynak avattattak, VIII. Sán
dor 1664 ben, IX. Clemens 
1668-ban, azokra Indultumot 
is adott neki: nem különb
ben az utólló iőőgbsn ha- 
fonló Indulóimmal ajándé- 
kozta-meg tte t, a’ Roufsií 

lőni,
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lőni , Artoisi, és Belgiumi- 
Ben *ficiumokra nézve. 1424- 
ben V. Marton P. hatalmat 
adott a’ Parili Parlamentum- 
nak, hogy a* irt akar , azt 
Beneficiumra ki - nevezhefse; 
de a’ Parlamentin« az aján
lást el-nem vette. Hafonló- 
képen trelekedett IV. Euge- 
nius P. is ; de a’ P.rrlamen- 
tumnak akkor fém kellett az 
ajánlás. 1538-ban III. Pál P. 
tneg újította ezen jufát a’ 
Fariamén umnak , midőn V. 
Ráioly Tsáfzár és I. Ferentz 
Király Nizzában eggyütt 
voltak, ’s az ö kozttök ak
kor tartott egyenetlenféget 
hellyre akarta hozni. A’ 
Cardinalifbknak is vagyon 
Indultum ok , mellynek fun- 
damentoma az az eggyezés, 
melly IV, Pál és a’ gz. 
Collegium köztt ment - vég
be, es a’ mellyet mindenik 
Pápa a’ maga válafztattatá- 
lakor meg-ízokott eröfíteni. 
Ezen eggyezés feerént, a’ 
Cardinalifok a’ Pápának min
den ellent-mondáfa nélkül, 
az ö tölök függő Beneficiu- 
mot annak adják, a’ ■ kinek 
akarják. Blondeau. Biblioth. 
Canon. Lettres de Card 
d' OJfati. T. 5. Dictionnaire 
deTrevoux, Pasquier recher- 
ches de la France.

In g e n . Eggy a ’ leg-újabb 
Istenek közzül Japoniában, 
ki 1650-táján élt. A’ Siaka’ 
Religiójához való hajlandó- 
fág vitte ötét 1653-ban Ja
pánba, hol minden lehető 
ti felelettel fogadták Ötét, ’s 
m-nt eggy rendkívül - való 
nagy Szentet úgy nézték.

Minthogy akkor az Or· 
fzágban nagy fzárazfágurál- 
kodott, kérték ötét a’ Japo- 
niaiak, hogy mondjon eggy 
Kitoót, vagy ollyan könyör
gést , mellyet valamelly kö- 
zönféges teapásnak idején 
fzoktak mondani , annak 
meg-fzűnéféért. Akkor In
gen fel ment eggy magas 
hegyre, és minekutánna a’ 
Kitoót el-végezte , ofyan 
zápor lett, hogy az a’ Mia- 
cóban levő hidakat mind el
hordta, Kaempf. Hift. Japam 
in append.

f .  I n q u is it io n is  T r ib u 
n a l . Eggy Törvény-fzék a’ 
Romai Ekkléíiában, az Eret
nekek és Istentelen életű 
emberek ellen. Minekelőtte 
a’ Romai Tsáfzárok Kerefz- 
tyén Hitre tértek vólna: az 
Hitnek dolga egyedül a’ Püs
pökökre tartozott , ’s az 
Eretnekeket is különbben 
nem bűntették-meg, hanem 
tsak az Ekkléíiábol rekeíz- 
tették-ki őket. De minek- 
uiánna a’ Tsáfzárok Kerefz- 
tyénekké lettek , kötelefek- 
nek esmerték magokat, hogy 
az ollyanoknakbüntetéfekbe,
kik az Isten ellen vétettek, 
ők is belé tekintsenek; melly 
végre törvényeket is tsinál- 
tak, mellyeketa’ Theodoíius 
és Juítinianus Ts. Codexében 
lehet látni, mellyek fzérent 
az Eretnekek fzámkivetésre 
büntettettetnek , és iófeágok- 
tól meg-fofetattatnak, melly 
ízokást a’ VIII. Századig 
gyakorlott az Ekkléiia. Ez 
időtől fogva a’ Püspökök
nek adattatott, mind az, hogy 

va·
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valakit az erelnekfégrö! meg
győzzenek, mind meg-bfín- 
tefsenek ; ki-vévén azt, hogy 
fzamkivetésbe fenkit nem 
küldhették a’ Tsáfzári na- 
r an ti ólat fzerént. Így gyako
rol tartatott ez a’ dolog a’ 
XIIÍ. Századig, a’ midőn az 
Ekkléfiát fok-féle Eretnekek 
kezdenék nyughatatlankod- 
tatni; kik köztt nevezeteink 
váltak az Albigenfelek , a ’ 
kikhez III. Innocentius P. 
némelly Cistercitákat ( kik
hez tárfúl adta magát Sz. 
Dominicus i s ) el4:iildö;t 
Frantzia Orfzágba , hogy 
azoknak állapatjoknak ’s 
Tudományoknak járjanak vé
gére ; mellyért is ok Inquifi· 
toroknak, Törvény-fzékek pe
dig Inquißtionis Tribunitlnak 
neveztettettek. Minthogy pe- 
d̂ 'g még eddig az Inquiíito- 
roknak femmi bizonyos re- 
gulájik nem voltak, 1229. a’ 

‘Touloufei Conciliuinban tsi- 
náltak rendeléíeket, ipeUyek 
fzerént k,diene az Eretnekek
kel bánni. Eieinten IX. Ger
gely P. az luquiíltiót a’ Püs
pökökre bízta; de midőn a- 
zok igen lágyan vifelnék ma
gokat, azt a’ Dominicanu- 
toknak adta-által: ezek ive
dig ellenben keményen fog
ván a’ dolgot, a’ Püspökkel 
eggyütt TouloufebÖl ki - hai- 
tattattak, majd ismét vifzfza 
vetettettek, kik mellé eggy 
fzelíd terméfzetü Francifca- 
nust rendeltek, de végre mind
nyájan meg-ölettettek. Ezen 
gyilkofságnak tselekedőji el
len keményen ki-kelt a’Tou- 
loyfeiGróf Raymond^’kinek
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követője Alphonfug alatt, az 
Inquifitorok minden fzabad- 
fágokat vifzfza-nyerték. A- 
zonban II. Fridrich Tsáfzár 
eggy kemény p arant,solatot 
adott-ki, melly fzerént ö 1244- 
ben az Inquihtorokat a’ ma- 
a oltalma alá vette, ’s ne* 
ik meg - parantsolta, hogy 

az Eretnekeket tűzzel éget- 
tefsék-meg, a’ kik pedig eret- 
nekfégeket meg lázadnák, 
azokat hóltig való tömlotzre 
ítéljék ; de minthogy neki e- 
zen dolog eránt IV. Innocen
tius Pápával fok baja vélt, 
az ő parantsolatja nem hír- 
dettettetett - ki. A’ Tsáizár- 
nak halála után 1251 ben, jó 
alkalmatofsága volt a’ Pápá
nak az Inquiíitiót Olafz Or· 
fzágba be vinni, mellyet a’ 
Dominicanulókra és Franci- 
ícanufokra bízott; de úgy, 
hogy az ítélő Bírák minden
kor a’ Püspökök, az AffeFo- 
rok pedig Magiílratusbeli íze- 
méllyek legyenek. Már az 
előtt efztendővel a’ Venetiaí 
Köz - Tárfafág némelly Lel
ki és Világi fzeméllyekből 
álló Bírákat rendelt vélt, kik 
a’ Dogénak vígyázáfa alatt 
az eretnekfégeket visgálták; 
melly re nézve is a’ Pápa ál
tal fel - áíiíi tatíatolt Inquiíi- 
tiót, IV. Miklós Pápa alatt 
vette-be bizonyos fel-tételek 
mellett. Frantzia és Német 
Orfzágnak némelly réfzeiben 
az Inquiíitiót be-vették, de 
azt ismét el-törölték. Spa
nyol Orfzágban leg - előízör 
az Arágoniaiakvették-be: de 
midőn Ferdinand és Isabella 
látnák, hogy fok meg-térti 

Mau-

Inq.



Maurufok és Zsidók menné
nek-viizfza el hagyott Reli- 
giójokra, Franciscus de Tor- 
quemada, és Cardinalis Gon
zales de Mendoza Sevi’iai 
Ériek’ tanátsoláfára,1478-ban 
Caftiliában, majd egéfz Spa
nyol Orfzágban, és minden 
Spanyol tartományokban fel- 
állíttatiatott az Inquifitio, 
Igyekezett azt II. Filep Ki
rály 1567-ben , a’ mint V. 
Károly T. s. is akarta, /liba 
Hertzeg által a’ Szövelíeges 
Belgák köztt fel állítani; de 
az ö igyekezetét azoknak a’ 
Spanyol koronától lett el- 
fzakadáfok követte. Portu- 
galliában III. János Király 
állította azt fel. Fraatzia 
Orízágb.tn Hertzeg Gvife és 
test verj# Lothsringiai Cardi
nalia , eleget fürgctték Kata
lin Királynét, de ő azoknak 
kéréfeknek nem engedett, 
hanem az eretnekfég’ meg- 
visgáláfát ni Püspökökre, 
büntetél’ét pedig a’ Világi 
Bírákra bízta. Portu gallia 
és Spanyol Orfzágban a’ 
Királyok az Inquifitiónak 
Proteetori. Ezek a’ magok 
Orfzágokban eggy Preefest 
válafztanak, kit a’Pápaerö- 
fít-meg. Mindenik Táblához 
a’ Praefes nevez Inquifitoro- 
ka t , a’ Király’ tettlzéfe fze- 
rént. Sp any ol Orfzágban Ma- 
dritban vagyon az Inquiíi- 
tiónak leg-fobb hellye ; Por- 
tugalliában pedig Lisboná- 
ban. Madritban az Inqui
fitio’ feje a’ Toledói Ériek, 
mint a’ ki Generalis Inquifi- 
tor, e’ mellett vágynak, há
rom Tanátsolok , kik köz-

A
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zíll eggynck Doininicanus»· 
nak kell lenni; három Se- 
cretariufok , eggy fd nemes, 
eggy Perceptor, húfz híva- 
talbeliek , kik palástokon 
réz kiírefztet vifelnek. Eze
ken kívül fok fzolgák ’sa ’ t, 
vágynak, kiket Fami baritok
nak neveznek. Ezek femmi 
más hatalom alatt nintsenek, 
hanem egyedül az lnquijU 
tionis Tribunal alato: mellyért 
is a’ leg-főbb Urak fzokták 
ezen hivatalokat vifelni, kik
nek tárfafágok La Santa Her- 
mandadn&k, vagy Szent Tár- 
faíágnak n e v e z t e t t e t i k ,  
mellyben 20000 fzeméliyek- 
nél többen vágynak. Ez a’ 
FÖTanáts parantsoí minden 
más Inquifitióknak, mellyek 
ennek meg - eggyezéfe nél
kül fenkit - fém büntethet
nek. Hlyen Inqüifitiók vágy
nak Sevillában, Toiedóban* 
Cordovában , Granadáb-.n, 
Murciában, Valladolidoan, 
Barcellonában , Saragofsá- 
ban, Valenciában , Compo- 
ílellában , Cuencében, Lo- 
gronnóban, Derenában, Pa- 
lermóban, Mexicóban, Car- 
thagenában, Limában,Maior
ca , Sardinia, és a’ Canariat 
Szigetekben. Ez a’ Törvény- 
izék, az eretnekíégen kívül, 
visgálja ’s ítéli, a’ fok-fele- 
fégüféget , bol'zorkánylágot 
és ídk más terméfzettel el
lenkező vétkeket, Zsidókat, 
Mahummedanuíohat, Ha va
laki ellen két tanú telzen bt- 
zonylágot, eggynéhány Fa- 
miliariíok el - küldethetnek 
ahoz, kik azt rabfágra vi- 
fzik; az iílyen mellett fent
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baráti, fém «tyjafijai, fern 
fzüléji rera fzóílhathak í’em- 
mit; különbben magokat is 
gyanúfágba ejtenék. A’ meg- 
fogattatottat , oHyan töm- 
lötzbe zárják, melíynek fem- 
mi ablakai Hintsenek, hanem 
tsak némelly apró lukai; ha
ját el-nyírik, nsvét, hazáját, 
fzüléjit, állapatját meg-iu- 
dakozzák, és hogy minde
neket annál inkább meg
váljon, a* Chriítus’ konyo- 
rületefségére kénfzerítik ; ha 
a’ rab magát vádolja, jófzá- 

át el kótyavetyélik , melly- 
ŐI az Inquiíitió* kőlííégét pó

tolják. A’ bűnösnek fém bá
nét meg-nem mondják, fém 
azt, ki vádolja? kik ellene a’ 
bizonyfágok ? hanem min
dent magának kell ki-talál- 
n i: ha hét tanú vagyon el
lette , úgy meg-nem fzaba- 
dúl. Sokfzor a’ rab három 
efztendeig is el-ül a’ fogfág- 
ban, melly idő alatt fokfzor 
kérdőre vonják ; a’ ki bűnös, 
azt meg-ítélik, melly ítélet
tétel Auto da Fe. vagy Hit
nek ítélet tételének mondat- 
tatik, A’ ki bűnét meg-vall-
t'a , leg-könnyebben tneg-fza- 
tadúl; de a’ ki ártatlanlagát 
erÖfzakoíán akarja óltalmaz- 
n i , a’ tanúknak fzavok után 
tsak-ugyan bűntesésbe élik. 
Ha valaki bűnét tagadja, ’s 
masfzor ismét az ínquifitio 
elébe kerül, azt meg-égetik.

Ez az Inquifitionis Tribu
nal, minden máfodik vagy 
harmadik efztendöben Tör
vény-izéket fzokott tartani. 
Ezt Madritban közöníeges 
helljen tartják, fzékeket ké-

fzííenek minteggy 4000 fze« 
méllyre valót , Amphithea
trum* formájára ; középén űl 
a’ Generális Inquiíí or, va
gyon az hellyen ólíar, pre- 
dikáiló Izék, és eggy fámoly, 
mellyen a’ bűnös ül. A’ 
Törvény -fzék reggeli hat 
órától fogva estig tart. Ak
kor ki-hozzák a’ bűnöst a* 
tösnüitzböl, eggy fekete fe- 
jer varráíu ruhába fel-őltöz- 
teíik , azon feljűl eggy San- 
benito nevű palást formát 
adnak reá, mellyen fok-féle 
képek vágynak , me’lyekböl 
meg lehet tudni , mitsoda 
Sententiát várhat a’ bűnös. 
A* kiket meg-nem ölnek, kék 
poíiztó Sanbenitót vitelnek, 
mellyen elöl hátúi a’ Sz. An
drás’ veres kerefzle vagyon: 
a’ kiket halálra ítéltek ugyan, 
de minthogy bűnöket ma
gok meg-vallotiák , kegyel
met nyernek, azok palást
jókon vifzfza, vagy le-felé for- 
dúllt láng figurát vitelnek, 
mellyet Portugáliában Fogo 
revoltónak neveznek ; de meg
fenyegetik őket , hogy ha 
máskor kézbe kerülnek, tűzre 
íléitettetnek: a’ kiket pedig 
tűzre fententiáznak, azok 
ízürke ruhában vágynak, 
mellyen a’ bűnös tűzben va
gyon kifestve, mellyet az 
ördögök fújnak . alól vagyon 
a’neve, bűiiévelegyütt, vagy 
így, por kertje Contumaz, ha 
tévelygéfélen meg - marad: 
vagy így, por hereje negati
vo convito , ha tévelygőiét 
tagadja; azonban pedig ta
núk vágynak ellene , vagy 
így·· por hereje relops , ha 

eléb-
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ilébbeni tévelygéfébe vifzfza- 
efett. Az illyen eggy tzukor 
fii vég forma papiros füveget 
vifel fején, mellyen lángok 
és ördögök vágynak festve; 
ezt Carochasn&k hívják. 
Mindnyájan pedig férga viafz 
fáklyákat tartanak kezekben: 
mindeniknek a’ Familiarifök 
hözzül eggy kíféröt adnak, 
ki halálig mellette vagyon; 
ezt hívják kerefzt - atyának, 
Akkor a’ Procefsio meg in
dul: elől mennek a’ Domi- 
nicanufok, a’ Sz. Dominicus’ 
zászlójával, azokat követik 
&’ több Inquiíitorok , mind 
viafz fáklyákkal; azok után 
mennek a’ bünöfök eggymás 
után merít - láb , hajadon 
fővel, végre az halálos bü- 
nöfök, kiknek fejekben az 
említett fiiveg vagyon. Fggy 
nagy Fefzületet. is vifznek, 
mellvet az baMlofoknek hát
tal, a’nem íiálálofoknak ízem- 
köztt fordítanak : az halálo
tok mellett vifzik a’ tömlötz- 
ben meg-haltt, vagy halálok 
után Inquiíitio kezébe kerfllt- 
teknek tsontjaikat is, eggy 
fekete koporfóban, inellyre 
lángot és Őrdögöket fzoktak 
fejteni, az Ö kemény papi
rosból tsináltt képeikkel, 
mellyeket nagy rúdakra fiig- 
gefztenek. Mikor a’ vefztö 
hí Ily re el - jutnak , kiki ma
ga hellyére le-i'il: akkor eggy 
P*p fel á ll, ’s a’ Zsidók és 
Fretnekek’ meg - téréfekrÖl 
predikáll: az alatt eggy In- 
quifitor fel-kél, ’s eggyik 
bi'inöst a’ máfik után fzóilít- 
ja ; a’ bűnöst az Inquiíitor’ 
«lébe vifzik , kitől a’ maga

A  a

Sententiáját hallja. Minek- 
utánna mindeniknek iénr*n* 
tiájit el-olvasta, eggy máfik 
Inquiíitor eggynéhány Pa- 
pókkal azokhoz megyen, 
kik nem ölettetnek-meg, vefz- 
fzovel reájok üt , ’s azzal 
fel-óldozza őket. A’ mi a’ 
többeket illeti, azokat az In- 
quifitor a* Világi Hatalom
nak által-adja , az Isten’ ir- 
galmalságára kérvén, hogy 
velek kegyelmefen, és ha 
lehet, vér ontás nélkül bán
jon. Azután a’ bűnösöket 
eggy égető rakás fához ve
zetik, eggy karához kötözik^ 
De minekelőíte a’ fát «Iái
tok meg-gyúlytanák , az hó
hér meg-kerdezi őket, mitso- 
da Vallásban akarnak meg
halni? a’ ki azt mondja, a’ 
Kerefztyén Vallásban : azt 
előfzör meg-fojtja , ’s úgy 
égeti-meg: a’ ki pedig azt 
nem mondja, annak eleve
nen kell maga alatt a’ tüzet 
nézni. Az Inquifitiónak va
gyon gondja a’ könyvekre 
is , mellynek engedelme nél
kül fern mit - fém fzabad ki
nyomtatni.

Napkeleti Indiában Goá- 
ban, a’Portugallu foknak igen 
hatalmas ínquifitionis Tribu- 
ndlok vagyon, mellyben két 
Inquiíitorok vágynak ; az 
elfő , kit fő Inquifitornak ne
veznek, világi Pap, a’ má- 
fodik Dominicanus Barát. 
A’ fő Inquifitornak olly nagy 
hatalma vagyon, hogy az fém 
az Érieket, fém a’ Vice-Ki
rályt, fém a’Gubernátorokat 
nem esmeri maga felett va
lóknak. A’ két Inquilitoro- 
% k oá
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kon kívül vágynak fok - féle 
Deputaíuíokrainden-féleSzer- 
zetből: vágynak Qualifica- 
torok , kik a’ könyveket 
rostálják; vágynak Promo- 
torok, Procuratorok is, kik 
a’ fogíagban valóknak ügyö
ket forgatják.

A’ Venetiai Inquifiüónak 
tagjai, a’ Pápa’ Nunciufa, a’ 
Páter Iaquifitor, és két Ta- 
r.atíbeli fzeméllyek. E’ nem 
©Ily Izoros minta’ Portugal- 
lia i, és Spanyol Orfzági; a’ 
Görögöket és Armenufokat 
meg hagyja Vallások’ fzabad- 
fágában ; el-fzenyvedi a’ Zsi
dókat is ; fut az Akadémiában 
a’ Schismaticufok, Zsidók, és 
Eretnekek, Doctor gr adust 
nyerhetnek a’ Törvényben, és 
Orvoíi tudományban, ’s eggy 
Candidatustól fém kívánják, 
hogy azt az hitet le - tegye, 
mellyet a’ Pápaparantsolt.

A’ Romai Inquifitio tizen
két Cardinaliiökból és fok 
Theologufokból áll , kik 
köztt a’ Commiffarius min
denkor Dominicanus Barát 
fzúkott lenni. Ennek fel ál- 
lítója volt IV. Pál P. midőn 
a’ Luther’ Tudománya kez
dett terjedni ; jobb rendbe 
vette V. Pius. V. Sixtus pe
dig iSS8-ban épen más lábra 
állította, AzInquifítió’Záfz- 
lója veres Damast, mellynek 
eggyik óldalán eggy kerefzt és 
eggy olaj ág, a’ máíikori eggy 
kardlátlzik, az 70 Zsoltárnak 
ezen fravaival. ExfurgeDomi
ne & judica caufam mearn.

Paul Sarpius. di(corfo*dell’ 
Origine dell’ Inquiíifione. 
Bern, comenßs. Lucerna In
quis. Gonjalvi Inquis. Hiíjp.

Voyages d’ Espagae; Maim· 
bourg. Hiít. du Calvinism«, 
Relation de 1’ Inquilition de 
Goa. Lceti. vita di Siíto. V. 
Limboreh. Hilt. Inqv. Col- 
tnenar. delices de 1’ Espagne. 
Emerici. Direct, Inqu. Er. 
Requce. praxis Inquis.

♦ Inspiratusok. így ne
vez tettetnek azok, a’ kik azt 
tartják magok felöl, hogy ö 
bennek a’ Sz.Lélek különös és 
rend-kívül-való módon dolgo
zik. Nevezeteíék voltak ezek 
közit az Hugonották, vagy 
Frantzáa Orfzági Reformatu- 
fok köziül azok, kik midőn 
Őket XIV. Lajos Király Valiá- 
fok’izabacb ágától meg-fofztot- 
ta,fegyvert fogtak,’s a’ Király’ 
Serege ellen olly fzerentséfek 
vóltak , hogy a’ Király kén- 
teleníttettetett legyen az ö ve
zérekkel Cavali errel békes- 
fégre lépni, melly békefség 
után Cavalier a’ több vezé
rekkel eggyütt 1706-ban Lon
donba ment, hol mindeneket 
a’ megtérésre intett, egéfz 
Európában nagy hadakozá- 
fokat jövendölt: de midőn a’ 
Londoni Frantzia Confiílo- 
rium őket az Ekkléfiából ki- 
rekefztette vólna, a’ Sz, Lé
lek’ parantsolatjából, 1710. a’ 
mint ők mondották, Bran
denburgjába mentek, de a’ 
Prufsus Király’parantsolatjá- 
ra Berlinből ki kellett nekik 
költözni; azután Német Or- 
fzágnak fok Tartományait, 
Angliát, Belgiumot, Sveciát 
öfzve-járváu fiaxoniának Há
la várofában meg-telepedtek, 
hol fokán állottak hozzájok. 
De onnan is ki, hajtattatván, 

Ma-
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Magyar Orfzágon, Conftan- 
tinopolifofl, Román által, An
gliába és Belgiumba vifzfza- 
tértek. Ezek midőn Német 
Orfzágban fok hellyeken hin- 
tegettek a’ magok értelme
ket , azt újra (okán kezdették 
követni, kiknek fő hellyek 
volt az Isenburgi Grófság. 
Ezeknek fejek volt Joaa. Fria. 
Rock ; de a’ kinek halálával 
eggyiitt az Infpiratio,é s a’ Pro- 

hetiai Lélek is meg-íz Önt, ’s 
Övetőji is fogynak Ezeknek 

fő Tudományok a’ volt, hogy 
most a’ Fiú Őrfzágol, de az ö 
Or íz ága után következik a’ 
Kegyelemnek Orfzága , a’ Sz. 
Lélek alatt, mellynek különös 
jele az lefzen, hogy akkor a’ 
Prophetiai Lélek mindenek
nek adattatik, és az Kkkléíia 
meg - jobbít; attatik.

Acra Hiflorico - Eccleíialli- 
ca. Tom. ai. Miffon. Theatre 
Sacré de s Cevennes &c.

In t e r d ic t u m . Ekkléfiai 
büntetés, meliy fzerént. a’ Ro
mai Ekkléíia valamelly Or
fzágban , Tartományban, 
vagy városban, az Isteni tifz- 
teietet és a’ Sacramentomok- 
nak ki fzoigáltatáfokat meg
tiltja. Némellv Tudófok azt 
tartják , hogy az Interdictu- 
mok kezdődtek a’ Napnyúgo- 
ti Orfzágokbau Nagy Károly 
Tsáfzár alatt, a’ IX. Század
beli. VII. Gergely P. a’ IX. 
Század’ vége felé fokfzor éít 
az ínterdiciummal. III. Sán
dor P. í j 70-ben is élt ezzel 
az Angluiok ellen, meg-pa- 
rantsolván, hogy a’Papok az 
Isteni tifztelettől fzűnjenek- 
meg» gyermekeket ne kerefz-

A a

teljenek, fenkit ne gyóntas- 
fanak, fenkit fel-ne áldozza
nak, hanem tsak a’ meg-té- 
rőkefc. De minthogy ezen 
büntetés által fokán még na
gyobb gonofzra vetemedtek, 
’s a ’ Vallást meg utáltak: a’ 
következő Pápák igen rit
kán éltek vele. Morin, Obs. 
Eccles.

IwTERiM. Eggy Hitnek 
formáját elő - adó könyv, 
mellyet a* Luther’ halála után 
V. Károly Tsáfzár a’ Prote- 
ítanfokkal be-akart vetetni. 
Interimnek azért nevezték, 
mert ennek tsak addig kel
lett erejének lenni, míg eggy 
közönféges Concilium a’ Val
lásban való villongásokat el
igazítaná a’ Proteítanfok és 
Catholic ufók köztt. Ennek 
ki-dolgozá;át a’ Regenfpurgi 
Orízág Gyüléfébcn a’ Tsá
fzár némelly CommiíTariu- 
fokra akarta bízni. De mi
dőn látná, hogy azok meg- 
nem eggyezhetnének; ezt a* 
munkát titokban háromTheo- 
logufokra bízta, a’ kik vól- 
tak Julius Pflug, Naumburei 
Püspök, Mich. Helding Si
doni titularis Püspök, és Joan. 
Agricola,a’ Brandenburgi Vá- 
lafztó Fejedelemnek Udvari 
Papja. Bz a’ munka állott 
hufzon-hftt Articulufokból, ’s 
az említett Theologufok azt 
mondták a’ Tsáfzárnak, hogy 
benne femmi nints a’ Catho
lica Vallás ellen, ki-vévéna’ 
Papok’ házafságokat és az 
Úr Vatsorájának két fzín 
alatt való ki-fzolgáltattatá- 
fát. Ezt a’ munkát a’ Tsá 
fzár el-küldötte a’ Pápához« 
3 hogy
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hogy erösít*e-meg, de a’ Pá-
Íia nem tselckedte. A’ Tsá- 
zár hát az Interimben né- 

melly fzóllás’ formájit meg. 
változtatván, azt i j4S-ban 
Máj. 15. n. az Augspurgi Or- 
fzág Gyűíéfében ki-hírdettet- 
te. De ez a’ tselskedete a’ 
Tsáí'zárnak, fém a’ Pápának, 
Tem a’ Proleftanfoknak nem 
tettfzelt, hanem mind a’ két 
réfz ellene írt. A’ Pápa eegy- 
péhány Prarlatufokat akart 
a’ Tsáfzárhoz küldeni, a’ 
kik az Interimet jobbítanák- 
weg; de némellv Cardinali- 
fok és Püspökök azt nem ja- 
Vafoiták, 6ok Imperialis vá- 
rofok, &’Tsáfzár’ fenyegető- 
széfétől félvén, az Interimet 
he-vették; de a’ Papok el
lent - mondottak , úgy hogy 
fsak Sveviában és a’ Rhenus 
mellett, a’ miatt hivataloktól 
négy í'záz Prédikátoroknál 
többen foí'ztattattak-meg, a’ 
melléből fzármazott ofztán 
pz Interimißicu és Adiuphon- 
jiica Controverfia; némellvek 
azt állítván, hogy &z Interi- 
jnet be-lehet venni némelly 
dolgokra nézve, isémellyek 
pedig azt tagadván, valamint 
a ’ Saxoniai Hertzeg is tagad
ta. Meg-tzáfolták az Jnieri- 
w>et a’ többek köztt Robert 
Cenalis Avrancheli Püspök, 
a ’ Parili Theoiogiai Facul
tas, Antidotum nevű könyvé
ben, ’s Calvinus is. Ellenben 
a’ kik azt be nem vették, 
azokkal keményen bánt a’ 
Tsáfzár; nevezetefen Mag
deburg és Coítnitz vardíbkat 
m i n d e n  privilégiumaiktól 
TOeg - foíztQtta, úgy hogy az

utolsó mind 'e* mai napig az 
Auítriai Ház’ birodalmában 
vagyon.

Maimbourg. Hift, Luther. 
F. Paul. Hill. Conc. Trid. 
Sleid. Hiít. 1. 20. Thunnus. 1.5. 
Pallavicini. Hiít. Conc. Trid. 
Hartleder. X. 2.1.4. c.4. Secken
dorf. Hiti. Luth.

I n t e r p r e t e s . LXX. Ne
ve az 0  Teftamentomi Sz. 
írásnak eggy Görög Fordítá- 
fának. Ez a’ Nevezet azon 
a’ közönféges értelmen fűn- 
dálódik, bogy hetven - két 
Zlidók , kiket kerek fzámmal 
hetvennek neveznek, kéízí- 
teiték ezt a’ Fordítást, A’ 
Christus’ idejében oily közon- 
í’éges volt az ezzel a’ í  ordítás- 
faívaló élés, hogy az 0 Teíta- 
mentomnak az Üj Teflamen- 
tomban lévő minden hellyei 
ebből hozattatnak - elő. A’ 
régi Kerefztyén Ekkléfia úgy 
éli ezzel, nunt rendes és Ca
nonicus Forditáísai, ’s úgy 
él ma is aimd a’ Napkeleti, 
mind a’ Napnyúgoti Ekklé- 
lia.

Ezen Fordításnak Hiíloriá* 
ját, a’ Ptolomaeus Philadel
phus Egyiptomi Király Teft- 
orz8 vitézeinek Elöljárójuk 
Ariíleas írta le, mellynek rö
vid foglalatja ez. Ptolomaeus, 
a’ ki Alexandriában eggy 
igen fzép könyves házat al- 
lított-fel; fel tette magában, 
hogy abba az egéíz világtól 
minden-féle jó könyveket be- 
fzerezzen. Midőn pedig meg
hallotta vólna, hogy a’ Zli- 
dóknál vagypn eggy könyv, 
melly az ö nemzetíégeknek 
Hiltoviáját, és &’ Mófes’ Tör

ve-
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vényét foglalja magában, 
el végezte hogy annak eggy 
Görög Fordítáfát meg-fzarez- 
ze. E* végre a’ Zfidó Fő Pap
hoz kellett neki folyamodni; 
de a’ meiíyben fok nehézfé
meket látott. Mert fok Zfidó 
rabok voltak Egyiptomban, 
kiket az ö atyja Ptolomaeus 
Soter vitt vólt-ei , midőu Zli- 
dó Orfzágra ütött volt. Meg
mondták azt is a’Királynak, 
hogy híjában is várja hogy a’ 
Zfidók neki a’ Törvénynek 
ináfát, vagy annak valófágo* 
Fordítáfát meg-kűldjék, vaja
mig a’ nála I-svÖ rab Zlidó- 
kat haza iletn botsáíja. A’ 
nagy lelkű Ptolomaeus, kinek 
fö gondja a’ vol t , mint íza- 
porithafsa könyves házát, 
azonnal minden Zíidókat fza- 
b&don botsátott. így kön
nyen meg-ayerte a’ mit akart 
a’ Zíidó Fö Paptól Éieazár- 
tó l, a’ ki a’ maga követei
nek a’ Mófes Törvényének 
velófágos máfát kezeikbe ad
ta , azokhoz mindenik Nem- 
zetfégböl h a t , és így rnind- 
öfzve hetven-két tudós fze- 
méllyeket rendelvén, Őket 
Egyiptomba el-küldötte, ki
ket a’ Király igen nagy tifz- 
telettel fogadott, fzamokra 
Pharos Szigetében eggy arra 
építtettetett házban rendelt 
fzáliást, és minden lzükíéges 
dolgokat leg - nagyobb bóv- 
íégben fzolgáltatott nekik, 
hol a* Törvénynek fordítá- 
fához fogtak, és azt nagy 
fzorgalmatofsággal folytat
ván, hetven - két napok után 
el végezték, a’ Fordítást a’
Király előtt el - olvasták, 

A a

rnellyet '6 hellyben hagyott, 
a’ Mófes Törvényének mélly- 
fégét tsudálta, a’ követeket 
mind magokat, mind Ö álta- 
lok a’ Fö Papot, és a’ tem
plomot, gazdagon meg-aján- 
dékozta, ’s Jerufalembe vifz- 
fza-kiildötte. Sok más neve
zetes környül - alíáfokat is ír 
az Hiliorieua ; de a’ mellyek 
felöl fokán kételkednek. Azt 
illő meg - jegyezni, hogy a’ 
Tudófok ezt az Ariítcasneve 
alatt forgóMunkát,valamelly 
Alexandriai Hellenista Zfidó- 
nak tulajdonítják, lehetetlen
nek tartván azt, hogy eggy 
Pogány Királynak Pogány 
katona Tifzte így írhatott 
volna: és hogy mind a’ Zß- 
dók, mind Ariítobulus, Phi
lo, Jofephus, mind a’ régi 
Kerefztyéu Atyák, mint Ju- 
ílinus Martyr, Clemens Ale
xandrinus, Irenaeus, Hila
rius, Augullinus. Va’ í. kik 
ezen Fordításról fzóllnak, 
egyedül az Arilteas’ befzédén 
fundálják magokat. Né. 
mellyek az Arifteas’ befzédé- 
hez tsudálatos környül-állá- 
fokat ragafztottak. Philo (a) 
azt befzélli, hogy a5 LXXII. 
Fordítók közzül mindenik 
kiilönöfen fordította - le az 
egéfz Ó Teílamentomot, még 
is lém az értelemben, fém a* 
ízóban közttök leg - kifsebb 
különbbféget fém lehetett ta
lálni; az honnan azt hozza- 
ki, hogy mindnyájokat az 
Isten’ Lelke vezérelte. Juífi- 
nus Martyr, és a’ több Atyák 
azt mondják, hogy mind a* 
hetven-kettcn, kiki különös 
cellákban dolgoztak , és 
4 eggvik.



eggyiknek a’ maiikkal femini 
táríalkodáfa nem volt; mind- 
azáltsl mindnyájoknak For- 
dítafa minden különbbfég nél
kül tökélletefea meg - eggye- 
zett, (b)

Annyi bizonyos, hogy a’ 
Ptolomasus’ idejében keí'zillt 
a’ Bibliának eggy Görög For- 
dítáfa Eg?iptomban, melly 
a’ LXX, Fordítóknak nevek 
alatt kezünkben vagyon. Phi
lo azt írja, hogy az Egyipto
mi Zíidók ennek a’ Fordítás
nak emlékezetére eíztendöa- 
ként elö-fordúló iunepet fzen- 
teltek, mellyen ők a’ Pharos 
fzigetében tartották az Iste
ni tiízteletet, yaz ehez az 
hellyhez való tiízte’etnek okár 
é rt, úgymint a’ mellyben 
laktak az LXX. Fordítók. 
Ellenben a’ Judaeában lakó 
Zíidók annyira utálták és 
gyűlölték ezt a’ Fordítást, 
hogy ók a’ Thebeí hólnap- 
nak nyóltzadik napján böj
töltek, azon való fzomorúfá- 
goknak ki-jelentéfére, hogy 
á Törvényt idegen és tisztá
talan nyelvre fordították.

(a) De vita Molis. 1. 2. (b) 
Prideaux Connect. P. a. 1. 1.

Lntroitus. A’ régi Ke- 
ref/oyén Ekkléíiában így ne
vezték a’ Sz. írásnak vala- 
melly bizonyos verfét,mellyet 
az Is eni tiíztelet’ elején éne
keltek. Ezen Introitustól vet
ték a’ Böjti vaíártiapok ne
veiket. p. o. Invocavit. Mert 
azon a’ vafárnapon a’ 91. 
ásókarból ezen vériét éne
kelték. Invocavit me , et e x 
audiam ip fűm . Du pre,nie.

JoACHlMiTáK. Calabriá- 
ban eggy Flórái Abbásnak 
tanítvanyi. Ez a* Joachim 
Cíítercita Barát vólt, és Is
teni jelentéfsel ditsekedett. 
Ez azt befzéllte, hogy mi
dőn ö igen ifjú korában mint 
Remete Jerufalembe útazott, 
a’ Szent Hellyeknek meg-lá
togatóinkra, is a’ Város’ tern-
Ϊlótnában imádkozna : az 

sten akkor jelentette - ir.eg 
neki a’ maga titkait, és a’ Sz. 
írás’ értelmét, irt ö Lom
bard ellen, a’ ki azt állította 
hogy az Isten terméfzetében 
tsak eggy , noha az Isten- 
fégben három ízeméllyek le
gyenek ; ’s azt mondta, hogy 
ha három ízeméllyek vágy
nak , terméfzetnek is három
nak kell lenni. Ez a’ vetél
kedés az 1195 efztendore tar
tozik. A’ Laíeranumi IV. 
Concilium kárhoztatta az ö 
íráfit.

A1 Ö követőji az hármas 
fzáta felöl fokát tartotiak. 
Azt mondták: az Atya mun
kálkodott kezdettől fogva, a’ 
Chriftus’ eljöveteléig: a’ Chri- 
ílus’ idejétől fogva, az ö ide
jükig, úgymint 1260-eízten- 
dőig, a’ Fiú munkálkonott; 
most pedig már a’ Szent 
Lélek kezdett munkálkodni. 
Minden dolgot, melly az 
embert, a’ tudományt, és 
az életnek nemét illeti, a’ 
Szent Háromíágban való há
rom réfzekre ofztották. Az 
ellő fzárn illette az embere
ket, mellynek ellő rendében 
vóltak az házalók ; ez a’ 
1’zam tartott az Atya mun
kálkodóiknak ideje alatt: a’
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máfodik fzám illette az Eggy- 
házi Személlyeket , kik a’ 
Fiú' írunk álhodáíának ide
jéhez köttettettek : az harma
dik fzám illeti a’ Barátokat, 
a’ kikre a’ Szent Lélek a* 
maga kegyeimét mérték nél
kül ki fogja tölteni. A’ má- 
fodik hármas fzám i lette a’ 
Tudományt, tudniillik az Ó 
és Új Teftamentomot, és az 
Örök Evangyéliomot. Az 
elfót az A yának, a’ málö- 
dikat a’ Fiúnak, az harma
dikat a’ iSz. Léteknek tulaj- 
doníiották. Az harmadik hár
mas izám illette az élet’mód
ját, tudniillik az Atya alatt 
az emberek test fzerént él
tek. A’ Fiú alatt test és lé
lek fzeréat, A’ Sz, Lélek alatt 
pedig tsak lélek fzerént fog
nak élni.

Hiftoire de 1’ Abbe Joachim. 
Surnomme le Prophete. J. 
A . Fabric. Bibiioth Med. Lat- 
T. 4. Γ Hiftoire de Croifa- 
des par Maimbourg. T. a. 
Giannone 1’ Hiftoire de Na
ples. Pagi. B. P.

Jób. Job' Könyve. Eggy Ca
nonicus könyve az Ó Teíla- 
mentomnak, mellyben a’Jób’ 
fzomorú történetei, az Ő bé
ke is éges-tiíréfe , ’s barátival 
való befzéllgetéfe, meg-írat- 
tatnak. Sokan a’ Zsidó Rab- 
binulok kÖzzul a’ Jób’ egéfz 
Hiftoriáját tsupa költemény
nek tartják: málok valófág- 
nak ítélik ; mafok pedig ezen 
két értelem köztt középen 
járnak : a’ dolgot valófágnak 
taitják , hanem azt mond
ják , hogy az író a2t Poétái 
ínódon adta-elö, ’s befzédét,

A  A

hogy annál fontofabb és ked- 
vefebb legyen, fok költött 
környül - állálökkal elegyí- 
tette-mez. A’ Szent írás úgy 
emlékezik Jóbról, mintvalo- 
íágos fzeméllyröl: de az írás
nak neme , az históriában 
lévő dolog’elÖ-adáfának mód
ja, az Istennek az ördöggel 
való befzéllgetéfe , Jóbnak 
és az ő barátinak hofzfzú 
befzédeik, világofan mutat
ják , hogy az hittoriát az író 
meg-bövítette és ékesítette.

Meliy időben élt legyen 
Jób , a’ bizonytalan. Né
mellyek Mófesnél régibbnek 
tartják, minthogy a’ Tör
vényről fém ó , fém baráti 
íóha nem emlékeznek ; noha 
gyakran lett vólna reá al- 
kalmatofságok. Némellyek 
Josef és Móíés köztt he Ily- 
heztetik ötét ; máfok azt 
mondják, hogy ő azon időben 
é lt, a’ mellyben az Izrael’ 
fijai a’ pufztában bújdostak. 
A ’ könyv’ írójának ncmellyek 
magát Jóbot, a’ Rabbinufok 
pedig Mófest tartják lenni. 
Némellyek azt mondják, hogy 
ez a’ könyv előfzör Syriai, 
máfok, hogy Arabiai nyel
ven irattaton, hanem QÍztán 
Móíies fordította Zsidóra, ’s 
némelly hozzá- adalékkal is 
ö bövílette-meg: málók Sa
lamonnak tulajdonították, 
minthogy az írásnak mód
ja a’ Salamonéval leg-job- 
ban meg-eggyez.

Hieronymus azt mondja, 
hogy a’ jób’ könyve, a* két 
elfő réfzen kívül, hat lábú 
verfekkel vagyon írva, ’s 
bizonyít Pbüpval, Jo/éphus- 
1
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fal, Origenefsel, Eufebiusfal. 
Ma a’ Job’ verfének mérté
két nehéz meg határozni; no
ha látni való, hogy az egéfz 
könyvben mindenütt a’ Poé
tái íz uralkodik, és az egéfz 
könyv nemes , bátor, pél
dázó fzólláfokkal tele va-
Íjyon , mellyenben áll a’ Poe
ts’ lelke.

A’ Jób könyvének Görög 
és Arabiai exempláraiban, 
nem különbben a’ ré^iDeák 
Vulgata’ végén is, Job felöl 
ezen fzókat lehet olvasni, 
mellyek a’ Syriai exemplar- 
ból vétettettek. „Jób Auíitis- 
benj lakott, Idumaeának és 
Arabián&k hatarában. Az Ö 
elfő neve vólt Jobab. Eggy 
Arabiai Afzl/.onj't vett fele- 
fégitl magának , kitől neki 
eggy Enaon nevű fija lett. 
Maga Sera’ fija vólt, Efau’ 
nemzetfégébólBozrábói való, 
Ábrahámnak ötödik unokája. 
Uralkodott Kdomban ; az Ö 
előtte és utánna uralkodó Ki
rályok illy renddel voltak. 
B&íak, a’ Beor’ fija, Dinhabah 
várofában; Ö utánna Jób vagy 
Jobab : Ötét követte Hús
ba m , ki Temanban Fejede
lem vólt: Őutánna jött Ha
dad a’ Bedad’fija, ki a’ Mi- 
dianiíákat a’ Moáb’ mezején 
raeg-verte; lakó - hellye vólt 
Arith várnia. A’Jób’ baráti, 
kik őrei meg-látogatták, vol
tak Eiiphaz, az Efau’ mara
dékából , Témán’ Királya. 
Bild ad, Suach’ Királya , és 
Sophar, Naáma’ Királya. ” 

A’ régi Martyrologimnok 
úgy emlegetik Jóbot mint 
Prophatát, Szentet és Mar-

tyrt. Mind a’ Görög, mind 
a’ Romai Ekkléfiában, régi 
tifzteletben vagyon. A’ Gö
rögök az ö innepét Május
nak 6. n. a’ Romaiak pedig 
io. n. tartják. A’Jób’ tifztes- 
fégére lók templomokat épí
tettek, kivált Portugálba és 
Spanyol Orfzágban ; neve- 
zetefen a’ Frantzú nyavalyá
ban lévők fzokták Ötét fe- 
gílfégűl hívni,

Az Arabiai Írók eggynek 
tartják Jóbot azon három 
Propheták közzill , kik Is
mééitől fzármaztak , kiknek 
ksttejek Jethro, és Mahum- 
med. A’ Jób* nyavalyájáról 
azt befzéllik: a* Sátán olly 
dögös melegféget fújt az ő 
orrába, meliy az ö egefz vérét 
öfzve - mérgesítette. Ekkor 
a’ lakó fok kéntelenek vól- 
fak Ötét a’ várofon kívül 
eggy mefzlze való hellyre ki- 
vinni , az hova a’ felefége 
neki minden cap’ eleiéget 
hordott; de az ördög azt 
mindenkor el-iopta , míg-nem 
az afzfzony ollyan ízíikfégre 
jutott, mikor már íemmije 
fém vólt , a’ mit férjének 
vigyen. Akkor az ördög 
eggy igen rút vén afzfzony’ 
képében meg jelent a’ Jób· 
felefégének, ’s azt ígérte ne
ki , hogy az 8 férjének ele
delt fog fzerezni, ha a’ nya
kán íe-nyúió két haja fona- 
tékját neki adja. A’ Jób’ fe
lefége reá áiíott a’ vén afz
fzony’ kéréfére. Ekkor az 
Őrdög Jóbhoz ment, ’s azt 
hazudta neki, hoyy az ó fe- 
lefégét tifztátalan tselekedet- 
ben találta, 3s annak haját
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ei-jnettfzette. Jób coha gya
nakodott felőle, hogy talám 
az ördög tsalte meg a* δ fe
lségét : mindazáital meg- 
eskildt, hogy mihellyt meg- 
gyógyúl, azonnal keményen 
megbünteti fdeíégét. Mi- 
xiekutánna az ördö^ a’ Jób’ 
békefséges-tűrésén így győ
zöd*: Imvskedeit; azután vilá- 
gcíságnak Angyalává vál
tozott, ’s a’ Tartománynak 
lahol’ai köztt azt az hírt köl
tötte, hogy Jób az Isten’ ke
gyelméből ki-efett , azért is 
ö azt jelenti nekik , hogy ne 
ízenyvedjék otet tovább ma
gok köztt. Mihellyt ezt meg
értette Jób, azonnal könyör- 
géfével fordult az Istenhez; 
a’ ki az ö fzenyvedéíeit azon 
fzempillantásban el vette ró
la. Mert Gabriel Angyal le- 
fzállott arra az hellyre, hol 
Jób volt, lábával a’ földet 
meg-ütötte , mellyből cggy 
igen íifzta vizii forrás fakadt. 
Jób abban meg mosta ma
gát, ivott belőle, ’s tökélíe- 
teíen meg gyógyult. Azután 
úgy meg-gszdagodott Jób, 
hogy az Arabiai Írók, mikor 
az ő gazdagíágát akarják 
ki - mondani, azt mondják: 
hogy Ö reá arany elő eíett. 
D' Üerbelot. Auguft, Chryjost.

Joel. A’ FeUiuei’ íija, a’ 
Ruben nemzetfégéböl, Betho- 
ron vároíaból való, málódik 
a' tizenkét kilsebb Frophe- 
ták köztt. Hieronymus Ho- 
leáísal eggy időbelinek tart
ja ötét; minthogy a’ Zsidó 
Textusban Holeás után kö
vetkezik az ö könyve ; mert 
ö azt hifzi, hogy a’ Frophe-

ták’ könyveik azon rend 
fzerént vágynak , a’ mint ma
gok eggymás után éltek. Né- 
mellyek azt tartják, hogy az 
Acháb’fijanak jorámnakide- 
je előtt élt, ki alatt volt az 
a’ nagy élifég, mellyet Joel 
meg-jövendölt. A’ Rabbinu- 
Ibk Ezekiás vagy Manaíse 
Király’ idejére telzik. Íráfá
nak módja ékes, és hatható. 
Feddi az Izraelitákat a’ bál
ványozásért , ’s jövendöli 
nekik az Ö bűneikért reá- 
jok következő veízedelmet; 
azonban víg$fztalja őket, 
meg mondván , hogy az Ö 
meg téréféket a’ nyomorű- 
fágnak el-végezödéfe fogja 
követni. Az Ö könyve eggy 
az Ó Teíiamentomi Canoni
cus könyvek közzül,

Walther. Off, Bib. Hejdeg. 
Ench. Bib. Huet. Dem, Εν, 
Du Pin. Prolegom,

JoGurs, Napkeleti Indiá
ban Remeték. Midőn ezek 
Isteni tifzteletre Öfzve-gy ül
nek ; fzorolán öfzve - verőd
nek , ’s középén eggy iök- 
féle matériából öfzve varrott 
záfzlót emelnek - fel.

Némelly Joguisek fzoros 
kaJitzkákna zárják magokat. 
Mátok eggyik kezekben kar
dot , máiikban paist tartanak, 
tántzolnak , kiabálnak ’s a’ í- 
Máíbk a’ Ganges vizébe 
ugrálnak, hogy ott a’ Croco- 
dilufok egyék-meg őket, azt 
reménylvén, hogy a’ jöven
dő életnek bóldogfágára úgy 
jnthatnak-el.

Baldeeus azt írja, hogy 
Canaaor Orlzágban Canará- 
bau a’ Joguifek íeg-híreíeb- 

bek
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bek fzentféeekrÖl. Ezek a’ 
Szentek egelzen mezítelenen 
járnak, kezeikbentsengetyüt 
hordoznak, ’s az embereket 
buzgóí'ágra úgy indítják. 
Della Valié azt befzélli, 
hogy a’ Joguifek Isteni je- 
lentéfekkel d i ts e k e d n e k , 
mellyeket ök a’ magok lelki 
gyakoriáfokaak , könyürgé
teknek és bőjtöléfekcek, és 
a’ Daemonokkal vagy Ge- 
niufokkal való táríalködá- 
foknak tulajdonítanak , kik 
nekik afzízony formában 
fzoktak meg jelenni.

Ceremonies of the East 
Indians, ap. Rel. Cer. T. a.

f . Josás. Jónás’ Prophetiá- 
ja. Eggy Canonicus könyv 
az Ó Teítsmentomban. Ezen 
könyv le-ír,a, mint küldötte 
az Isten Jónást Ninivébe. 
De δ engedetlen lévén , más 
felé vette útát a’ tengeren: 
az Isten pedig nagy izélve- 
fzet botsátott a’ tengerre : ak
kor az hajófok tors által 
akarták meg tudni, ki legyen 
oka a’ tengeri háborúnak ? 
és a’ fors Jónásra efett, a* 
kit az hajófok ki-vetettek az 
hajóból, ’s eggy pagy hal 
el-nyelt, mellynek gj omrá- 
ban három nap’ és három 
éjjel vélt. De midőn az Isten
nek imádkozna, az hal élet
ben ki·vetette ötét a’ ízá- 
razra ; hihető hogy Joppe 
váróiknál, hol hajóra ült volt. 
Onnan el ment Kinivébe, ’s 
azzal fenyegette a’ váróst, 
hogy hameg-nem tér, negy
ven nap múlva el - füll/ed. 
Pe minthogy a’ város meg
alázta magat: az Isten nem

vefztette azt-el. Jónás Nini- 
vé várofán kívül eggy haj
lékot tsinált magának , a’ 
mellyben várta a’ város’ for- 
fának ki - njenetelét. Midöa 
látná hogy a’ város ei-nem 
vefzett , haragjában halált 
kívánt magának ; valamint 
azután újra akkor is, mi
dőn az ö hajlékára fel-futott 
tök ki-fzáradt.

Jónásról azt mondják a’ 
Zlidók, hogy 6 a’ Sarepta- 
beli özvegynek az a’ lija vólí, 
a’ kit Ily és fei-támafzíott, és 
azután neki Tanítványa lett, 
’s JÓásnak és Amasiának Ju
da Királyainak i< lejekben 
rophetált. Bizonyoiább az, 
ogy Ö az Izrael* Királyának 

Jóáának, a’ Jeroboám’ atyjá
nak, és a’ Juda Királyának 
Uziásnak idejében prophetált, 
Ninivébe pétiig ment, midöa 
ott a* Sardanapalus’ atyja 
Afcrazapes vagy Phul vóln3 
Király, a’ ki Hofeás Prophe
ta’ és Menahem Király’ ide
jében az Izrael Orlzágára 
ütött.

A ’ Propheták életeknek író- 
jok, Jónás Prophetának illyen 
jövendölést tulajdonít; „M i
dőn Napnyúgotról nép jö: 
akkor el-jő Jerufülemnek utól- 
fó el- pufztúláí'a, akkor el- 
véfz ez a’ város, mikor a’ 
kő fzánakozásból fír. “ A’ 
Napnyúgoti népen kell érte
ni a’ Romaiakat, a’ Síró kö
vön pedig a’ Chrisiust, kit 
a’ Szent Írás ízegeiet- kőnek 
nevez, és a’ ki kevés idővel 
fzenyvedéíé előtt fírt Jeru- 
í'alemért. Ugyan az említett 
író mondja, hogy midőn Jo-



nás látná , hogy Ninive nem 
véízel, magát meg-lzégyen- 
lette, és anyjával eggy ült 
Tyrusba ment, hol noltig 
lakott.

A’ Napkeletiek Mofalban, 
mdly a’ régi Ninive, a’ Tö
rökök pedig Gathhepherben 
eggy Metsetüek föld alatt
v.ilő kápolnájában mutogat
ják az ö temetö-hellyét. A’tes
te Venetiában a’ Sz. Apolli
naris’ templomában fekfzik. 
Az ereklyéji pedig Neapo
lis Orlzágban Noceráhan, és 
a’ Monte Caísinói Klaíirom- 
ban vágynak: az utólíóban 
eggy óldala tsontját muto 
ga*ják.

Eggy Zfidó Rabbi Salomon 
Jarchi azt írja. Jónást eggy 
hím hal nyelte-el, de mint
hogy annak halában neki tá
gas hellye volt, és így fem- 
mi bajt nem érzett, az imád- 
laggal kévéiét gondolt: azért 
az Isten paranlsolt ennek az 
halnak, hogy okádja által Jó
nást eggy nös'ény Ital’ gyom
rába ; a’ mellybe midőn áltál
éiért, és nagy fzoroíságban 
volt, akkor mondta a’ maga 
imádfágát, melly az ö köny
vében vagyon. Más Rabbik 
ezt is hozzá - adják, hogy a* 
meily hal Jónást el - nyelte, 
annak hét Izéméi vólrak, 
mellyeken , mint meg-annyi 
ablakokon által nézte mind 
azt, a’ mi a’ tenger’ fenekén 
eíik; nevezeteién látta azt 
az útat, mellyen a’ Zfidók 
a’ veres tengeren által men
tek. A’ Pogányok hafonló 
dolgokat beizéllnek Hercu- 
lesröl.

A’ Mahummedanufok azt'
mondják , hogy a’ melly ha
jóra Jónás ült, az hirtelen 
m eg-állott, úgy hogy fém 
előre fém hátra nem lehetett 
mozdítani: akkor az hajófok 
forfot vetettek, és a’ fors eí'ett 
Jónásra, kit az hajófok a’ ten
gerbe vete’tek , hogy az ég
nek haragját meg tsendesí- 
tsék, hol Ötét eggy hal el
nyelte, ’s a’ tenger’ fenéké 
re vitte, hol negyven napig 
volt. A’ Mahummedanulök 
Jónást hal tárfának nevezik, 
és eggy fzép timplomot építet
tek fzámára.

Epiph. & Doroth. de Vita 
Prophet. D' Herbelot. Jós. 
Arit. Jud. 1. i. c. u .  Hieron. 
sluguflin. Theophylact. Li- 
penii. Jonae periplus thalafs.

JoSUE. Jofue'Könyve. Eggy 
Canonicus könyv az Ö Te- 
ílamentomban. A’ Tudófok 
nem eggyeznek-meg benne, 
ki írta legyen ezt a’ köny
vet. Mert ( úgy mondanak ) 
a’ könyvnek titulufa nemezt 
mutatja , ki írta , hanem ki
nek dolgait foglalja macá
ban. Máfok azt mondjak, 
hogy az utólfó Réfznek hu- 
fzonhatodik verUből meg- 
íettfzik, hogy ezt a’ könyvet 
Jofue írta , hol ez vagyon: 
„Be-írá Jofue e’ bê Zí dekt-t 
az Isten’ Törvényének köny
vébe.” De ezen tsak azt le
het érteni, a’ mit ezen Réfz 
elő - ád azon fzö vet légről, 
mellyet Isten az Izraeliták
kal kötött. Ugyan is Jo ue 
kevés idővel halála előtt, az 
Izraelitákat Sichembe öízve- 
gyűlytötte, ’s kötelezte Őket, 

hogy



hogy tsak az Istennek fzol- 
gálnak , új törvényeket 
Is rendeléfeket adott , és 
mind azokat be írta az Úr’ 
Törvényének könyvébe Má- 
fok Sirachnak azon fzavai- 
ból /  mellyek vágynak a’ 
negyven - hatodik Re ízben: 
„ Jofue máfod vélt Mófes 
utána’ Prophetiákban. ” azt 
hozzák-ki. hogy Jofue az 8 
nevét vifelS könyvet maga 
Irta. De ezen befzédekből 
egyebet nem lehet ki-hozni, 
hanem teak azt, hogv Mó
fes után, a’ jövendölés’ lei
kével Jofue bírt. A’ Talmu- 
disták, és fok kéfŐbbi Írók, 
ezt a* könyvet egyenefen 
Joliiénak tulajdonítják, és a’ 
Zsidók Ötét az elfőbb Pro- 
pbeták közzé fzámiálják; 
noha a* könyve tsak histó
riát foglaljon magába. Né· 
melly régi és újabb Tudófok 
tagadják,hogy ennek a’köny v- 
n*k írója Jofue volna, Theo- 
doretus faj azt mondja, hogy 
ezt a’ Jofue’halála után fok 
idővel fzedték-öfzve, és tsak 
annak a’ Ja far' könyvének ki- 
húzáfa, mellyröl a’ tizedik 
Réfzben vagyon emlékezet. 
Máfok magából ezen könyv
ből akarják meg-mufcatßi, 
hogy ennek Írója nem Jofue.
Í>, o. a’ negyedik Rélznek ki- 
entzedik verféhen ez vagyon: 

hogy a’ melly tizenkét kö
veket Jofue a’ Jordán’ köze
pén fel-állított, azok mind 
e’ mai napig ott vágynak 
Máfutt ismét ez vagyon.^ És 
fcívá annak az hellynek ne
vét Gilgálnak, mind e’ mai 
üapig. De ez nem elég pro

ba : mert ezen fzókat ragafit- 
hatta valaki a’ Jofue’ befzé- 
déhez a’ kéfőbb időkben. 
Azonban ez a’ könyv mind 
Zsidó, mind Görög , mind 
Deák nyelven, Jofue’könyvé
nek neveztettetek.

Ez a* nagy ember a’ Nun’ 
fija vált, az Ephraim’ nem- 
zetfégéböl. Elölzör Hofeáj 
vélt a’ neve, de azután ötét 
MófesJofuénak nevezne,melly 
Meg tartót tefzen, (b) A’ 
Mófes’ halála után jofuéí 
válafztxtta Isten a’ népnek 
Vezérli!, a’ki az Izraeliták
nak ellenfégeiket meg-gyöz- 
né, ’s őket a’ Canaán föl
dére be-vinné; a’ mint ezek 
a’nagy történetek az Ő köny
vében fel-vagynak jegyezve. 
A’Jofué*könyvét három Sza- 
kafzokra lehet ofztani. Az 
elfő magában foglalja a’ Ca- 
naán’ Földének meg vételét; 
a’ máfodik, melly a’ tizen- 
kettődik réfzfzel kezdődik, 
le írja a’ Canaán’ Földét, ’s 
annak az Izraeliták kÖztt 
lett fel-ofztattatáfát; a? har
madik, melly a’ két utólfó 
réfzekböl áll, az Istennek az 
Izraelitákkal tett fzövetfégé- 
nsk meg-újfttattatáfát, és a’ 
Jofué’ halálát. Az egéfz könyv 
tizenkét, máfok fzerént hu- 
fzonhét efztendőt foglal ma
gában.

A’ Samaritanufoknál va
gyon Jofuénak eggy könyve, 
mellyet ök nagyra bctsiílnek; 
de melly Jofuénak Canonicus 
könyvétől igen különbböz: 
negyven - hét réfze vagyon, 
ízámtalan fok mefékkel és 
gyermekes történetekkel tel-
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lyes. A’ kezdete, a’ mint vá
lasztotta Mófes Jofuét maga 
követőjének, fok tsudákat 
emleget, mellyekröl a* Jofue 
könyve hallgat, Le-írja eggy 
a’ Períiai Királynak Heman- 
nak Saubek nevű fija ellen 
való hartzát, mellyhez fok 
ineíés környül- álláfokat ra- 
galzt. Említ eggy Texíico 
nevű embert azEphraim’ nem- 
zeífégrből, ki Jofué’ követő
je vélt. Szóll a’ Bírókról, 
& Juda Királyairól, Jaddus- 
ró l, Nagysándorról, Adria
it us által Jeruí'alemnek lett 
meg-fzállá fáról; a’ könyvnek 
végen emlékezet vagyon Nat- 
hanielnek, és az Ö fijának 
Babarr.nbának, Abbarusnak, 
és Pinekásnak tselekedeteik- 
ről. (c)

A’ Zíidók eggy könyörgést
tulajdonítanak J o fu é n a k , 
méllyét a* Synagogából való 
ki - menetelkor mondanak. 
Tíz regulákat is tulajdoníta
nak neki, mellyekre kellett 
vigyázni a’ Canaán’ főidén, 
és a’ mellyek főkénen a’ vi
lági dolgokat illették. A’ Ma
li ummedanufok azt.befzéllik, 
hogy az Isten el - küldötte 
volt Jofuét az Arika vagy Je
richo várolá környékén lakó 
Oriáfoknak meg-gyózéfekre, 
kikkel ő eggy pénteken estve 
meg-ütközótt: de midőn üz 
éjfzaka be - következne, ’s 
fzombaton nem fzabad vol
na hadakozni; kérte az Is
tent, hogy a’ nappalt hofz- 
fzabbítaná - meg, míg az el- 
Jenféget tökélleteíén meg ver
né ; rnelly meg-is le tt, mert 
másfél ó r á v a l  későbben

ment lea’nap. E’vólt eggyik 
indító okok a’ Mahummeda- 
nufoknak, hogy a’ pénteket 
meg-üljék. Azt is befzéllik, 
hogy Jofue a’ Cananaeufokat 
a’ magok földökből Africába 
kergette, (d)

(a) Theod. Quaeft. 14. (b) 
4 Mós. 13: 17. (c) Fabric. 
Apoc. V. T. (d) D Herbelot.

J o u a n a s . F l o r i d á b a n  Po
gány P a p o k .

f  Jovinianüs Eretnekek, 
kik neveket a’ magok fzer- 
zöjöktől Jovinianustól, eggy 
Mediolanumi Baráttól vették. 
Ez 382-ben illyen tévelygé
peket hintegetett. Mária a’ 
Jefus* Anyja, fzüléfe után 
meg-fzünt fzüz lenni. A’ ki 
a’ Kerefztfég által a’ kegye
lemben réfzesült, az azt töb
bé el· nem vefztheti. A’ kik 
a’ kegyelemben halnak-meg, 
mind egyenlő jutalmat vefz- 
nek az égben. A’ Szüzefség 
nem kedvefebb Isten előtt, 
mint az házafság. A’ böjt, 
és a’ tíelekedetek, a’ meg
térésre nem fzükfégefek. A’ 
Chriflusnak nem volt való- 
fágos teste. A’ klaítrcmi 
életnek nagy ellenfége vólt 
Jovinianus; mellyre nézve 
azt oda is hagyta, azonkí
vül fok Barátokat és Apá
tiákat. reá vett, hogy a’ kla- 
flromból menjenek ki. Kár
hoztatta Ötét Siricius P. és 
a’ Mediolanumi Concilium- 
mal Ambroíius. D e  midőn 
azzal.nem gondolt: Theo- 
defius Magnus ki-hajtotta 
öté. követő ivei eggyütt Ro
mából. Minthogy pedig az
után is Román kívül »’ ma

ja



fa Tudományát titkon ler- 
jrfzmtte, 4ia-ben Honorius 
Tsáfzár eggy í'zigetbe kül
dötte ötét fzámkivetésbe, 
hol meg is halt. Aug. haer. 
«2. Baron, a. 382. Ambros. 
ep. 42. Hier. Gennades.

JövÉNDŐLés. Divinatio, a* 
titkos és jövendő dolgoknak 
tudáfok, melly eket a* term é- 
ízetnek rendes után nentíud- 
bat-meg az ember, A* Po 
gáayok úgy gondolkoztak, 
hogy az Istenek nénselly em
berekkel tárfalkodnak, kik
nek a’ magok akaratokat és 
ízéljokat ki - nyilatkoztatják. 
Ezeket a’ Görögök Alantéi· 

yennek, a’ jövendölést pedig 
Aíantíkenek hívták. Plato, 
Ariítc'eles, Plutarchus, Ci
cero, és máfok, két-féle jöven
dölést tartottak. Az első 
volt Termélzeti, mellyet nem 
mesterfégefen nyert valaki, 
hanem minteggy belé öntő
dön , úgy hogy annak el· 
m-eréfére nem kellett egye
be- tselekedni, hanem hogy 
tifztította légyen-meg magát 
ez ember, melly tifztúlás ál
tal az afflaturia , ( a’ mint 
fzólltak,) el-kéfzítette magát. 
Hlyen jövendölök vóltak a- 
zok, kik Oraculumokat ad
tak az Istenektől indíttattál· 
ván. A’ Jövendölésnek má- 
fodik neme vóit a’ Mester- 
féges, melly nem valameily 
fíjjflatusbei fzármazott, hanem 
a ’ mellyet hofzíza# tapaíztalás 
urán fzerzett az embe^; vagy 
pedig emberi mesterfegtjSl és 
találmánytól függött, de a’ 
mellyet az Istenek igazgattak. 
liWerek vóltak a’ lórs által 
való Jövendőléfek.

334 Jöv.

A’ Terméfzeti Jövendőié- 
fék kőr.tt leg ncvezetefebbek 
vóltak i.) Az Oraculutnok, 
mellyek egyéneién az Iste
nektől fzármaztak. L. Ora
culum. s.) A ' Theomanteja, 
vag3r az Isteni Prophetia, 
melly az Oraculumoktól az 
időre és hellyre nézve kü- 
lönbbözött. 3.) Az Álmák, 
meüyek fzerént az Istenek és 
lelkek az alvó embereknek 
a’ jövendő dolgokat megje
lentették , vagy vaiameily 
képben, ábrázatban, azokat 
velek ízemlél! ették. Hlyen 
álom vólt az Agamemnoné, 
mellyben a’ Nefior’ árnvéka 
meg jelent, ’s neki tana solta, 
hogy a’ Trójaiakkal ütköz- 
zön-meg, a’ kiken győződéi- 
meskedni fogna. Hlyen vólt 
a’ Nagy Sándoré, midőn azt 
álmodta, hogy ötét Ca!san- 
der meg-ölte. Hlyen vólt a* 
Kecubájé, midőn azt álmod
ta, mintha Ö eggy tüzes üfz- 
köt fogadott volna méhében. 
Az álöm’ értelmét meg-mon- 
dókat Onejrokrkaj, vagy álom 
ítélő bíróknak hívták.

A’ Mestcrléges jövendölés 
fok-képen ment-végbe. 1.) Jö
vendöltek az áldozatokból, 
vagy az áldozatra való ba
romnak külső, belső réfzei- 
böl, annak maga vifeléfiiből, 
az óllaton való lángból, lifzt- 
ből, borból, vízből, 'sa 't.
L. Áldozat, 2.) A’ madarak
ból. L, Augurium. 3,J A’ 
fors-vetéfekből. A’ Torsnak 
két neme vólt. I. Mikor né- 
melly jövendölő vérieket, a’ 
miilyenek vóltak nevezeteden 
a’ Sy biiíáké , apró darab pa

pi-
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pírotokra le - írtak, azokat 
eggy edénybe hányták, ’s 
abból ismét ki-húzták. Néha 
valamelly Poétának könyvét 
ki-nyitották, ’s a’ melly vers 
leg-elöfzör fzemek elébe a- 
kadt, abból jövendöltek, a. 
mikor fejér és fekete babot, 
követset. ’sa 't . mellyet meg
jegyeztek , hafonlóképen fa
zékba hánytak, ’s abból is
mét ki-fzedték. 4. A ’ jöven
dölő fzókból, és dolgokból. 
L. Omen.

Ezen jövendőiéffken kittül 
voltak más jövendőléfekoek 
nemeik is,,mellyeket köztin- 
fégeíén Magiának és Epodd- 
nak neveznek. Az Arabfok 
nyilak által jövendöltek. L . 
-Acdah.

A* Zfidók, a’ kik fzeret- 
ték a’ Pogányoknak bálvá
nyozó ízokáfaikat követni, 
mindenféle jövendöléfeket 
gyakoroltak; noha azokat 
Mófes nevezet fzerént vilá- 
gofan meg-tiltotta. (a)

A’ Kerefztyéneknek is tilal
mazták azokat, mind a’ Vi
lági, mind az Ekkléfiai Tör
vények. Mert azokat, mint 
tsalárdfágokat és költött Is
teni jeleotéfeket, úgy tartot
ták. Különbben „ a’ minden 
nemzeteknek abban való meg- 
eggyezéfek, hogv vagyon a’ 
világon eggy olíyan Princi
pium, mint a’ Jövendölés, 
meg-bizonyítja a z t, hogy a’ 
terinél'zetnek azon világával, 
melly az Istennek léteiét fel- 
tefzi, nem ellenkezik, hogy 
az Isten a’ maga akaratjai 
némeliy emberek által je
lentse - ki a’ világnak. ” azt

Ϊ1

mondja Stillingfleet. (b) É* 
végre elő-hozza Cicerónak 
fzavaitis. (c)a’ ki azt mond
ja , hogy ez közönféges ér
telem e’ világon lévő minden 
nemzetfégeknél j nevezeteién 
az AÍTyriufoknal, Egyipto
miaknál. Ciliciaiaknál, Pi» 
fi diaiaknai, Pamphyli aiak- 
n á l, Görögöknél, Romaiak
nál, Etruriaiaknál, és máfok- 
nál. Igaz ugyan , hogy ő 
azután említ némeliy Philo- 
fophufokat, kik másképen 
értettek; de azok Epicurus* 
követőji voltak, a* kik az 
Isteni gondvifelést tagadták, 
és így a’ jövendőléleket is 
könnyen tagadhatták : de a* 
Socrates’,Pythagoras’, és Ari- 
ftoteleo* követöji, meg esmer- 
ték a’ Jövendölésnek igaz- 
fágát.; és közönfégefen az Is
tennek léteiét, és a’ Jöven- 
dőléfeket, eggyüve foglalták; 
úgy hogy a* Jövendölésből 
az Istennek léteiét, az Isten
nek léteiéből pedig a’ Jöven
dölést próbálták.

Leg-föbb ok, a’ mellyllyei 
a’ Stoicufok a’ Jövendölés
nek valófágát próbálják, ez: 
Ha vágynak Istenek, és a’ 
jövendő dolgokat az embe
reknek ki nem jelentik; vagy 
azért nem jelentik, mert nem 
fzeretik őket ; vagy hogy 
magok a’ jövendőket nem 
tudják; vagy hogy az em
bereknek nem hafznál a’ jö
vendőket tudni; vagyaijö* 
vendeket ki jelenteni az\ Is
tenekhez nem illik; 'W0  
hogy ha ki akarnák is jelen
tett, ki nem teleuthztik. De 
az nem igaz hogy az Iste- 
b ne*



nek az embereket nem Sze
retnék : mert ok jók, és az em
bereknek baráíjaik : az fern, 
hogy a’ jövendőket nem tud
nák , mert azokat ök vége- 
zik-el, hogy meg-legyenek; az 
fém, hogy az  embereknek 
nem halznál a* jövendőket 
tudni, mert azok által ök 
vígyázobbakká leiknek; az 
lem, hogy a’ jövendőket ki
nyilatkoztatni az Istenekhez 
nem illik, mert femmi nints 
fzebb , mint a’ jófág és jó
tétemény ; az fém, hogy a’ 
jövendőket ha ki akarnák is 
jelenteni , ki nem jelenthe
tik : és így Ök a’ jövendőket 
az embereknek ki-jelentik: 
ha pedig ki-jelentik, efzkö- 
zöknek is kell lenni, mellyek- 
böl meg tudhassa az ember 
a’ jövendőket, vagy pedig 
meg-esmertető efzkózök nél
kül hafzontalan jelentik azt ki.

(a) 5 Mos. 18: to* ti. (b) 
Stillingfl. Orig. Sacr. 1. a. c. g. 
§. 9. (ej Cicer, de Divin. 1. a.

iRásT-TuDÓK. Zsidó Ta
nítók, kikről a’ Pharifajufok- 
kal eggyütt az Üj Teítamen- 
tom Sok Szór emlékezik. Ezek 
nagy tekéntetben voltak ; az 
Üj Teltamentom nevezi őket 
a’ Népnek Tanítójinak, a’ 
Törvénynek Mestereinek. 
Kezdeteket vették ezek mind
járt a’ Babyloniai fogfág 
után, a’ Chriftus előtt mint- 
eggy öt Száz efztendökkel: 
leg-elfő volt Esdrás. Ez az 
hivatal eggy tudós emberek
ből álló Tárfafág vólt, kik 
nagy réfzént a’Levi’nemzet- 
légéből valók voltak ; kik 
a' Papoknak Irójiknak ne

jSδ ΙκΑ.
veztettetlek, különbbfignek 
okáért: ellenben, azok kik 
a’ Simeon’ nemzetségéből 
vóltak, a’ N épnek  író- 
jinak hívattattak. A’ Nép. 
nek íróji a’ Bibliát Szoktak 
leírni; mellyel nem v ólt Sza
bad közönséges embernek 
tselekedni. E’ végre tartot
tak a’ Zsidók némelly kegyes 
embereket, kik a’ Bibliának 
hiba nélkül való tifzta le
írására vigyáztak. Ezek a’ 
Népnek Íróji vóltak a’ kö
zönséges Notariufok a’ Syne- 
driumban , Törvény - Széke
ken , ’s a’ Synagogákban. 
Ök írták-le nem tsak a’ Tör
vényt, hanem a’ Phylacte- 
riumokat i s ; az ajtó felett 
lenni fzokott S z. írásbeli 
hellyeket , Contractufokat, 
El-válásról való leveleket, 
és más polgári és Isteni tifz- 
teletrc tartozó dolgokat. 
Kétfég kívül a’ Királyok’ Se- 
cretariufaik is ezek közzűi 
valók vóltak. Ezen hiva
talra a’ Fő Oskolákban ké- 
fzítették-el magokat. A’ Pa
poknak Irójik predikálltak,’s 
a ’ népet tanították, és ren- 
defebb Tanítók vóltak, mint 
más Papok; ditsekedtek az
zal, hogy Ők a’ Törvényt 
leg-jobban világosítják. Olly 
nagy méltófágba heílyheztet- 
ték magokat , hogy nehéz 
legyen meg - mondani , a’ 
PharifaauSokat, vagy ökettar- 
tották-é nagyobb betsiiletben. 
Mert a’ melly tifzteletet ama
zok az Ő Mentségekkel ér
demlettek a’ néptől; ugyan
azt nyerték ezek az ő Sz. 
írás mellett való buzgó Szor- 

gal
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galmatofságokkal. Az Irást- 
tudók a’PharifEeuíokkaltartat- 
tak, ’s velek majd minden ba- 
bonaíagban és romlottfághan 
meg eggyezíek. Mind a’ ket
tőt úgy adják-elS, mint a’ 
kik a’ Mófes’ Székében ültek, 
a’ Törvény - ízékeken elfök 
voltak, ’s a’ Synedriumnak 
atyjainak neveztettettek. De 
voltak ollyan Iráit-tudók is, 
kik a’ Törvény - Székekben 
nem Bírák, hanem tak mint 
Törvényt-tüdők, úgy voltak 
jelen, ’s a’ nehéz kérdéíeket 
fejtegették ’s a’ t. L. P/ia· 
rifítufok.

Ir i s . Eggy Isten-ASzSzony 
a’ régi Poganyoknái, Ez vált 
az égen Iá? Szó fzivárvány, a’ 
kit a' Régiek az Istenek köz
zé fzámláitak, és Thaumas’ 
leányának mondottak lenni. 
Iris volt a’ Junó’Szolgálója: 
me Ily költeménynek értelme 
az, hogy Juno a’ levegő-eget, 
Iris pedig, vagy a’ fzivárvány, 
a’ levegő - égnek elegyedését 
jelenti. Valamint Mercurius 
az haldokló férjfijaknak, úgy 
Iris az afzfzonyoknak teste
ket lelkektől el-válaíztotta.

Servius, Hefiodusból azt 
jegyzi-meg, hogy mind Mer
curius, mind Iris, az Istenek
nek Követeik voltak , de kü- 
lónbböző dolgokra nézve: 
mert Mercurius mindenkor 
az eggyefséget, Iris pedig a’ 
háborgást javafolta, melly- 
ért is Ötét Irisnek, vagy Eris
nek nevezték. Euftathius az 
Iris nevét az Ejrein Görög 
fzától hozza, melly az Ag- 
gellein l’zóval meg - eggyez , 
melly annyit teízen, mint hir

detni; és ez az értelem &t 
Iris’ kötelességével jobban 
meg-is eggyez. Voí'sius a’ Zfi- 
dó ik, vagy Hir fzótól hoz* 
za az Iris’ nevezetét melly 
fzó Angyalt, vagy Követet te* 
ízen.

Virg. Aen. 1. 9. v. j. Sérv* 
in loc. Aen. 1. 4. v. 693. Eufh 
in II, Vofs, de Idol. 1. 3. c, 13.

Ir m e n s e u l . A* régi Sa- 
xoknak eggy bálvány - képek 
Weftphaliaban , mellynek 
temploma Ehresberg nevő 
hegyen állott , mellyet ma 
Stadtbergnek hívnak. Ezen 
név alatt a* Hadakozásnak 
Istenét Marfot tifztelték. Mi
nek utánna nagy Károly Ts. 
a’ Saxokat meggyőzte; ezt 
a’ képet öfzve-törte, ’s tem
plomát az Isten* tiszteletére 
rendelte. Monum. Pader
born.

f  Isis. Eggy híres Isten- 
Afzfzony Egyiptomban. Az 
Egyiptomiaknak Fő Isteneik 
voltak Iíis, és Oíiris, üfiris 
az vélt ö nálok, a’mi a’ Ro
maiaknál Bacchus , Pluto, 
Jupiter ’s a’ t. Iíis pedig az, 
a’ mi volt Ceres, Juno, Lu
na, Terra, Minerva, PfoSer- 
pina, Thetis, Cybele, Ve
nus, Diana, Bellona, He
cate, Rhamnufia, eggy Szó* 
v a l, minden Isten-Afzízonyj 
azért hívták Őtet Myriony- 
m á n a k , az az ezer nevűnek.

Az Ifis’ tifztelete közönfé* 
gefebb vólí, mint az az Ofiri- 
Sé ; mert amannak nevét 
gyakrabban lehet a* régi 
márványokon látni , mint 
ezét, Iíist tartották minden 
dolgoknak anyjoknak, és ter- 
a me.ze-
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méfzeteknek ; mint az eggy 
Capuai márványból meg- 
tettízik, mellyen ez az Írás 
vagyon, (a) Te , Tibi. Una. 
Quce, Es. Omnia. Dea. Ifis. 
Arriits, Babinus. V. C. és 
eggy Saisban lévő márvány
ból, a’ Minerva’ templomá
ban , kit KilFcl azon-eggy 
fzeméllynek tartottak , ezen 
írás fzerént: (b) Sum. Quid- 
quid. Fuit, Ejt. Erítque. Ne- 
tnoque. Mortalium. Mihi. A d 
huc. Velum. Detraxit. Apu- 
lejusnál így befzéll Ills, (c) 
„  Ér» vagyok minden dolog
nak terméfzete és anyja, az 
Elementumoknak mesterek, 
az időnek kezdete , az Iste
neknek Afzfzonyok, a’ Ma- 
»eleknek Királynéjok, az égi 
terméfzetek köztt elfő, az 
Isteneknek és Isten - Afzfzo- 
nyoknak képek. Én vagyok 
az, a’ ki az égnek világos 
rrőíegét, a’ tengernek egefz- 
féges fzeleit, az éjnek rémí
tő tsendefségét eggy intéfem- 
mel igazgatom. Az én fok 
formájú Istenfégem az egye
dül, mellyel lök-féle nevek 
alatt tifztelnek. A’ Phr.y- 
giaiak az Isteneknek PeíTi- 
nuníefi Aoyjoknak , az Athe- 
nebeliek Cecropiai Anyának, 
a’ Cyprufiak Paphufi Ve
nu snak, a’ Cretaiak Diana 
Dictynnának , a’ Siciüaiak 
Stygiai Proferpinának , az 
Eleufíaiak Ceresnek , né- 
mellyek Janónak, némellyel»; 
Beilonának, máfok Hecaté- 
nek, máfok RhamQufi|nak 
neveznek. A’ Napkeleti Ae- 
thiopiaiak, és Egyiptomiak, 
különös Ceremóniákkal tifz

telnek , ’s igaz Ifis nevemen 
ízóllítnak engt irt . ”

Az Ifis’ eredetét nemeggy- 
féleképen befzéllik. Közön- 
(’egeién Egyiptomi Királyné· 
nek tartják ötét. Ki lett 
legyen Ö, tanítja ez a’ régi 
Infcriptio. (d) „ En vagyok 
lhs Egyiptomnak Királynéja, 
kit Mercurius tanított. Senki 
meg-nem változtathatja az 
én rendeléíimet. Én vagyok 
az Oiiris’ felefége. Én ta
láltam előfzör a’ gabonával 
való élést. Én vagyok He
rus Király’ anyja: én íé iyes- 
kedern a’ Canicula tsdlag. 
ban. Én fundáltam Bubaítis 
várofát. Örülj azért Egyip
tom. örülj hogy engem’ne
veltél és tápláltál. ”

Némellyek Ifist eggy nek 
tartják az Argofi Királynak 
Inachusnak Jo nevű leányá
val, a’ ki minekutánna te
hénné változott, Egyiptom
ba ment a’ Nilus vize mellé, 
hol emberi formáját újra 
fel vette, ’s eggy fijat ízűit, 
kit Epaphusnak nevezett, ’s 
kinek atyja Jupiter volt. 
Halála után az Egyiptomiak 
Istenné tették ötét. (e) Má- 
fok a’ Phrygiai Cybelével 
eggynek tartják Ifist; mint 
hogy mind a’ kettőt majd 
halonló módon ábrázolták. 
Leg hihetőbb az, hogy Ifis 
Egyiptomi Királyné vólt, 
a’ ki a’ maga férjével Ősi- 
rilsel uralkodott, a’ Chrifius 
előtt is 53 eízlendőkkel. Ö 
találta leg előfzör az hajót, 
a ’ mellyen ő el-ment a’ vad 
nemzetekhez, ’s azokat az 
Isteni tifzteletre és föld mi

vé-



vetésre tanította; melly tsa- 
lekederévei azt érdemiette, 
hogj’ halála után Ötét Isteni 
tiízteletiel illették. Az ö tií'z· 
telete nagy titokban ment- 
véghez, és arra fenkit nem 
betiltottak, hanem tsak az 
ö Papjait , és a’ kik esoSe- 
reteíek vóltak arról, hogy a’ 
dolgot titokban tudják tar
tani. Az Egyiptomiak az ő 
képe mellé hellyheztették az 
Horus’vagy Harpocrates’ ké
pét is, a* ki Apisnak vagy Se- 
tapisnak és líisnek fija volt, 
a’ m-Iíy azt példázta, hogy 
az Ilis’ Papjai az ö titkait, 
vagy a’ mint Auguftinus fzóll, 
azt hogy Ifis ember vólt, 
ki nem jelentik. Iíist a’ Gö
rögök is tifztelték, a’ mint 
az a’ régi pénzekből, mellye- 
ken az líis’ képe látfzik, 
meg-tettfzik. Romában, va
lamint a’ több Egyiptomi 
Isteneknek tifzteletek, úgy 
az Iíisé is nehezen áll
hatott lábra, vagy ha lábra 
állott is , ismét meg-tiltatta- 
to tt, és templomai le-ron- 
tattattak; minthogy az ö 
titkos tifztelete gyanús vólt 
a’ Romaiak előtt. Roma 
vároíának 686 efzteodejében, 
Pifo és Gabinius Confulok 
minden Egyiptomi Isteneket 
ki-hajtottak Romából, az
után négy efztendővel a’ Ta
nács az líis’ és Serapis’ tem
plomát tóból ki-hányatta. 
Mindazáltal Auguítus Tsá- 
fzár újra meg-engedte, hogy 
neki Romában templomot 
épíisének. Tiberius Tsátzár 
alatt ismét meg akarta a’ 
Tanáts az Ifis’ tifzteletét til
tani; de már akkor azEgyip
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tömi Istenek olly nagy tifz- 
teletben voltak , hogy lók 
közönféges hellyek Iíisrói és 
Serapisröl neveztettettek. Süt 
líisnek fok templomokat is 
építettek : nevezetes az , a’ 
melly a’ Caracalla feredöje 
mellett vólt , illyen Infcri- 
plidvA  1, Sacculo. Felici, 
Ifias. Sacerdos. Ifidi. Salu
taris. Canfecratio , maiik 
pedig ezzel. Templum Ijidít 
Exoratas. P. Victor és hext, 
Rufus emlékeznek líisnek 
eggy templomáról az Esqui
lmus hegyen, meliyct ifis 
Patríciának  hívtak. Nem 
régen Parisban eggy épület’ 
fundamentomában találtak 
eggy értz afzfzony fejet, 
mellyen eggy torony állott, 
mellyet a’ Tudófok líis’ fe
jének ítélték lenni, kit régen 
Parisban is ti Ízleltek. Hogy 
a’ régi Helvetiufok, vagy leg
alább az Helvetiában lakott 
Romaiak is tifztelték legyen 
Hist, meg-tettfzik azon In- 

jcrip tióbél, meily a’ Wet- 
tingeni torony’ faiéban eggy 
kövön vagyon; melly így 
kezdődik. Deoe JJidi templum 
a’ Solo. L. sim ulj itis Magia- 
nus de fiuo poj'uit. Az Egyip
tomiak az Ißs’ tifzteletét nagy 
innepléfsel vitték-végbe. 
innep előtt való napon eggy 
ökröt áldoztak , mellynek 
tsak a* bélit vették ki, belfő 
réfzét kény ér béllel, mézzel, 
malofa ízölővei, figével, töm
jénnel , myrhával, és más 
drága fü fzerlzámokkal meg
töltötték. Az áldozatra való 
ökörnek hiba nélkül valónak 
kellett lenni, (f)

B b 3 EgJíP*
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■Egyiptomnak Coptos nevű 
várnia ban az ollyan alzlzo- 
pyok üfztelték füst, kik fér-
Íeknek ’s gyermekeiknek ha- 
álokon kesergettek. És no

ha Egyiptom tele vagyon is 
Scorpiókkal, mellyeknek ma- 
ráfok halálos fzokott lenni: 
tmndazáltal az illyen alzízo- 
nyok a’ földre le - feküdtek, 
a ’ Scorpiókat mezítelen lá
bakkal tapodták; de azok 
nekik femmit nem árthat
tak. (g)

Az Ilis’ képe jobb kezében 
eggy Siftrumot tarto tt, melty 
«ggy húros Muíicának a’ ne
me volt; a’ Siílrum’ tetején 
eggy matska ült, mellynek 
ember képe vélt. Ezzel mu- 
licáltak az Kis’ innepén, va 
Jamint a* Cybelijén tzimba- 
Jómmal éltek, fi:) Az homlo
kán két tehén fzarvak látfzot- 
tak , mellyek az hóidnak vál
tozásit jelentették; bal kezé
ben peaig eggy vizes korsó 
volt, melty Egyiptomnak a’ 
Jliius’ ki áradáiából fzármaz 
ni fzoko t termékeny legét pél
dázta. ( i )

(a) Montf. Ant, T. 2. P. 2. 
1 I, c. 2. (b) PLut. de Is. et 
Oíir, (c) Apui. Met. 1.11. (d) 
Jliblioth. (e) Ovid Met. 1.1„ 
( f) líerod. 1. s. (g) Ac lián. 
Lift, anim l. 10 25. (h) Montf, 
C 7. (i) Hervdot.

I s i T E s .  Eggy Secta a’Ma- 
hummedanuíbknál, kik az ö 
fzerzojökröl Iíá Alerdad,vagy 
Ifamerdatról neveztettetnek. 
Etek azt mondják, hogy az 
Atkoran nem Ötökké való 
hanem teremtettetett; melly 
hit Mahummcdnck világos

fzavaival ellenkezik, a’ ki 
átok alá zárja mied azokat, 
valakik a* Koránnak örökké-
valóíagát nem hiízik. De az 
Isitefek így adják - elő értel
meket. A’ melly Koránt Ma- 
hummed Istentől vett, az 
tsak máfsa vólt annak az Őri- 
ginálnak, melly az égben va- 
gyón. És midőn a’ Prophe
ta a’ Koránnak teremtetteté- 
fét tagadja, akkor az Origi- 
nált, nem pedig annak má- 
íát érti. Ricuut.

Is lebten3 es. így nevezik 
azokat, kik J. Agricolának 
Luther’Tanítványának értei- 
mét követik. Ez az Agrico
la vólt fejek az Antinomu· 
yöának, kik az Ö Törvényről 
balul értettek, ’s azt az E- 
vangyéliom alatt fzükfégte- 
lennek tartották. Luther ki
kelt ellene: de Ő a’ Saxoníai 
Electornak eggy maga-mentő 
levelet adott-be, melly ben 
panaízolkodott, hogy őtet 
Luther nem jól érti. A’ Wit- 
tenbergai Theolcgufok Lu
therrel tartottak, ’s az ő vád
ját hellyesnek mondották. A’ 
Fejedelem bírákat rendelt a’ 
dolog’ meg v sgáláíára. De 
Agricola a’dolcg’ kimenetelét 
nem merte meg-várni, hanem 
el ment Berlinbe. Nem foká
ra eggy könyvet adott-ki, 
melly ben Luthertől engedői
met kért. Staphylus igenrút- 
ízínekkel írja-le Agricolát, 
mintha ö az Evangyéliom 
alatt a’ Törvénynek és a’ jó 
tsekedeteknek iziikféges vol
tokat tagadta volna. Melch, 
Adumi. Vita Theol. Freh. in 
The at,
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Ísparetta , Leg főbb Is
ten Napkeleti Indiában a* 
Mzlabariaiaknál, kik a’Bra- 
minok’ Religiójokat követik. 
Ez a’ név az ö nyelveken Is
tent tefzen. Azt mondják, 
hogy Isparetta, ki minden 
dolgok előtt teremtettetett, 
eggy tojáísá vált, mellyból 
lett az ég, főid , és minden 
benne levő dolgok. Ezen Is
tenből lett valami, a’ mit 
ök Kivelingdaak neveznek, 
és mint Istent tifztelnek. Ezen 
Kivelingá\Jb\ lettek más három 
Istenek, úgymint Brama, Vift- 
nou és Ispara, Brama terem
tett minden dolgokat; Vifi- 
nou igazgat minden terem- 
téfeket, és Ispara rontja-el 
azokat. Propagation of the 
Gospel in the Eaft. P. i.lett, 3.

I s t e n . Így nevezzük a’ 
Leg Főbb Valófágot, a’ Vi
lágnak eled Okát, vagy Te- 
remtöjét, és az Isteni tifzte- 
letnek egyedül való tzélját.

A’ Zfidók az Istent Jeho- 
«'dAnak nevezték, melly ne
vet Ők fólia ki nem mond
tak , hanem az hellyett Λάθ
η a jx vagy EL··kim ot olvastak. 
L. Jehovah. A’ Patriarchák 
az Istennek ő hozzájok lett 
íökfzori meg - jelenéi« által, 
az Ö valófága és gondviléléfe 
felől világoíán meg - gyözet- 
tettek. De az Istennek igaz 
esmérete nem foká maradt 
tifztán e’ világon. Az embe
rek az egyenes útról hamar 
el-tévelyedtek, Bálványozás
ba estek, és hamis Isteneket 
kezdettek tifztelni. Midőn 
ez a’ tévelyedés közönféges- 
íé lett, az Isten a’ bálványo-
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zó Cananseufok közzül ki
választotta Abrahamot, ’s 
Torsok Atyjává tette eggy 
Nemzetnek, mellyben az Ő 
maga igaz esméretét és 
tifzteletét hellyre-állítaná, ’s 
fel-tartaná. Ezek vóltak az 
Izraeliták, vagy Zfidók, kik 
PalíKStinában laktak ’s az 
igaz Religiót követték, mi
dőn minden más Népek a’ 
Pogány Bálványozásnak fe- 
tétiégében tévelygettek. Bi
zonyos az, hogy a* Zfidók 
az Isten ellen íökfzor enge- 
detlenkedtek,és bálványozás
ba estek: de az igaz Religio 
közttök foha el-nem fogyott, 
és igen hihető, hogy az ő Bál- 
ványozáfok nagy réízént ab
ban állott, hogy ök az Istent 
Sjmbolicus k é p ek b enti fz telt ék

Az újabb Zfidóknak igen 
jő gondolataik vágynak az 
Isten felöl; de a’ Rabbinu- 
fok nevetíéges és képtelen 
értelemmel elegyítik-meg az 
6 Theologiájokat. (a) A’ Zíi- 
dók tíz neveket adnak Isten
nek , mellyek e* következők. 
E l , Elohim, Elohe, Zebaoth, 
Elion , Ehjeh, Λάοηα], Jah, 
Schaddaj, Jehovah. Jehovah 
az Isten’ terméfzetét, a’ töb
bek pedig tökélletefségeit je
lentik. (b)

Nagy refzént a’ T udófok azt 
állítják, hogy a’ Pogányok 
valófággal tsak eggy Istent 
hittek , és az ö fok - féle Is
teneik nem egyebek vóltak, 
hanem tsak eggy Istennek 
tökélletelségci és munkájú 
Ez ugyan a’ leg okofabb Po- 
gányokról igaz lehet; mert a’ 
Pogány íróknál fok fzép 
4 dől-
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d o lg o k a t  lehet olvasni, 
mellyekböl meg - tettfzik, 
hogy Ök tsak eggy Istent 
hitt k. Pythagoras nyilván 
tanította az Istennek eggy- 
fégét; és ötét úgy írtaié, 
mint olijmn eggy Lelket, a’ 
k ié ’ világnak minden réfzeit 
áltai-h&tja, azokra ki-árafzt- 
ja magát, és a’ kitől minden 
állatok életet veíznek. (c) 
Hires a’ Plato’ to ’όη&. Ez 
a’ Bolts az Istent ollyanVa- 
lóíágnak nevezi , a' melly 
vagyon , és mindenkor az 
eg gyet jelentő fzámban fzóll 
az Issen felöl. Az Istennek 
eggyfége felöl még világo
sabban fzólliaka’ Platonicus 
Philofophufok a’ Chriítus 
után, mintPorphyrius, Pro- 
clus, Jamblichus. ’sa 't . no
ha fokán a’ Tudófok abban 
az értelemben vágynak felö
lök , mintha ok az Isten fe
lől való tifztább gondolata
ikban a’ Kereízty éneket kö
vették volna. Így ítélnek Se
neca. felöl is, a’ ki Sz. Pál
lal azon-idöben élt. Ez akar- 
mint legyen, a’ bizonyos 
hogy a’ Pogányoknak lók Is
tenek nem egyéb, hanem 
azot-eggy Istennek fok-féle 
pevéik vóltak. (dj

A’ Kereízty ének, az Isten
nek termélzetéiöl való érte
lemre néive, hamar meg kez
dettek eggymás köztt halon- 
lani. JMevt nénteilyek az Js- 
tenl’égbcn három Személlve- 
ke! imádtak ; mátok ellenben 
a’ Sz. Háromlágot tagadták, 
és a? Istent mind terméí'Zeté- 
re , mind fzeméllyére nézve 
eggynek mondottak. L. Aria- 
m ájuk.

A’ Koránból és a’ Mahum- 
roedanus Theologufoknak 
Iráfaikból világos az , ho?y 
Ök tsak eggy Istent hiíznk, 
és az Isten felöl igen hellyes 
értelmek vagyon.

(a) Basnage. Hill, des Juifs. 
1. 4. c. 2. (b̂ ) Hieron, ep. ad 
Marcellam. (c) Lactant. de 
fals. rel. 1. 1, c. s· (d) Plato. 
in Pannen, cet. Sen. de 
Benef, 1. 4. c. 7.

ISTBNT-KáRoMLás. Bias- 
p he mia. Ez a’ vétek egye- 
nefen Isten ellen vagyon, és 
abban áll, hogy az ember 
valanielly illetlenléget tulaj
donít Istennek; vagy az Ő 
tökélletefségeiből vaiamit el- 
vefzen ; vagy a’ teremtett ál
latnak tulajdonítja az t, a’ mi 
a’ Teremtöt illeti. A’ ki e- 
zen vétekbe eíétt, azt a’ Zfi- 
dók meg-kövezték, a’ Tör
vény ízerént, (a) Minekutáa- 
na valakire ez a’ bűn reá 
bizony ofodolt, azt a’ tábo
ron kívül vitték, a’ tanúk 
magok kezeiket annak fejére 
te tték ,’s így fzólltak : „ A’ 
te véred legyen a’ te fejeden, 
mellyet magadra vontai. “ 
akkor az egéfz Ggyülekezet 
meg kövezte ötét.

A’ régi Kerefztyén Ekklé- 
fia az Istent-káromlókat ko- 
zönlégefen meg-fzokta bün
tetni. Az Istent-káromlást 
három réfzekre ofztották. 1 ) 
Isteni-karomlóknak tartották 
azokat, kik a’ Kerefztyén 
Vallást meg-tagadták, és a’ 
Pogány üldözőktől kénfzerít- 
tettetvén, a’ Christust nem 
tsak meg - tagadták, hanem 
még is átkozták, s.) AzEret- 

ne-
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nekeket, és má* gonolz életű 
Kerefztyéneke:. 3) K k a’Sz. 
Lélek fiién káromlást fzól- 
t k. Az első rendbelié*ről 
emlékezik Plinius, Trajanus- 
hoz küldőt: Levelében, melly- 
bea nérneily Kerefztyénekröl 
ezt írja, hogy azok az üldö
zőknek engedlek, az Iste
neknek képeiket tifztelték, ’s 
a’ Jcfüs Ciiriftust meg átkoz 
ták, E’ vólt az a’ közöufé- 
ges mód, melly frerént a’ 
Kerefztyén Vallást meg-fzok- 
tak tagzdtatai a’ Pogány ok; 
mint meg tettfzik Pmycarpus- 
nak a' Proconfuihoz tett felele 
téból, midőn az arra kén- 
fzerí’.ené Ötét, hogy a’ Chri- 
fiust tagadja meg , a’ kinek 
Ö így felelt: „ Nyóltzvan-hat 
eízténdeig fzolgáltam a’ Chri- 
ftusnak, és 6 engem’ foha 
meg nem bántott; hát hogy 
átkozhatnám én meg az én 
K ir á ly o m a t  és IdvezítÖ- 
met? ”

Az Istent-káromlóknak má- 
fodik nemek közzül valók 
vóltak azok, a’ kik ugyan 
a’ Kerefzty én Vallást meg- 
nem tagadták; de tévelygő 
tudomáryok és befzédek ál
tal az Istennek felrégét, és 
a’ Chriftus’ Tudományát gya
lázattal illették: a’ miilye
nek vóltak minden Eretne
kek, minden vakmerő ’s Val
lás’ gyalázatjára tzélozó be- 
ízédil emberek. Illyen vólt 
ama’ Ptolemaifi Helyttartó 
Andronicus, a’ ki azt mond
ta , hogy „ fenki az Ö hatal
mát el-nem kerülheti , ha 
mindjárt a’ Chrifius’ lábaiba 
ragafzkodik is : „  melly fza-

váért őtet Syneíius az Ek- 
kléliábó! ki-rekefztette.

Az Isteat-káromlásnak har
madik neme vólt a’ Sz. Le
iekéi ea való káromlás: melly 
miben álljon, a’ felöl fok
féle az értelem. Némellyek 
értik azon közönfégefen a’ 
Kerefztyén hittől való el- 
fzakadást, ’s az üldözés’ ide
jén a’ Chriflus’ meg tagsdáfát. 
Máfok a’ Chriftus’ Istenfégé- 
nek mzg-tagadáíát; melly ér
telemben mondja Hilarius az 
Arianufokról , hogy ők a’ 
Sz. Lélek ellen vétkeztek, 
Athanaíius pedig így ízóil: 
„ A’ Chriflus’ idejében éltt 
Pharüáeufok, és a’ mai Aria- 
nufok, azon eggy dühöfségbe 
estek , midőn ők az igének 
valófágos emberré lé'-elét ta
gadták , és az Istenfégnek 
munkájit az Ördögnek és an
nak Angyalainak tulajdoní
tották. Az ördögöt az Isten’ 
hellyébe ültették , melly 
annyi, mint ha azt mondták 
vólna; a’ Világot Belzebub 
teremtette, a’ nap az Ö pa- 
rantsolaijára kel-fel, ’s a’ 
tsillagok az Ö akaratja fze- 
rént mozognak. Azért is a’ 
Chriftus az ö bűnöket meg- 
botsáthatatlannak , büaleté- 
feket pedig el kerülhetetlen
nek ’s örökké tartónak 
mondja lenni. “ Ambroíius 
is úgy adja elő ezt & vétket, 
minta’ Chriftus’ Istenfégének 
meg tagadáíát. Máiók ezt 
a’Sz.Léiek’Istenlégének meg- 
tagadáfában állítják lenni. 
Epiphanius az illyen Ltent- 
karomlókat Pneumalomachu- 
íoknak nevezi, vagy a’ kik 
5 ' *’
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a’ Sz. Lélek ellen hartzol- 
nak. Máfok azt mondják, 
a’ J>z. Lélek ellen való ká
romlás az , midőn valaki go- 
nofzfágfaól, ei-fordúltt érte
lemmel, a’ maga esmerete és 
lelki ismeretének fzava ellen, 
a* Sz. Léleknek tselekedeteit 
az Ördög’ hatalmának tulaj
donítja. A’ Régiek a’ Sz. 
Lélek ellen való bűnt nem 
tartották eggy-átaljában meg- 
botsáthatatlannak. Mert az 
illyen bűnöfök előtt a’ meg
térésnek ajtaját nem zárták
ba , hanem intet ték őket arra, 
az Ö meg-téréfekért könyö
rögtek, és ha bűnöket meg
bánták , ’s meg - tér ékeket 
meg-bizonyították , az Ek- 
klélia’ tárfafágába ismét be
vették, Valanányfzor pedig 
ezen bűnről úgy fzólltak, 
mint a’ mellyet fém e' vilá
gon, fém a’ máhkon nem 
botsát-meg az Isten ; fel
tették azt, hogy az ember 
meg-keményíti m agát, úgy 
hogy a’ Sz. Léleknek femmi 
indító kegyelmeire ne moz- 
dúljon. Az honnan követke
zik , hogy Ők ezt a’ bűnt, 
akármiben állott legyen kü
lönbben , nem a’ maga ter- 
Miéfzetére nézve mondották 
meg - botsáthatatlannak, ha
pern ha valaki benne tneg- 
térhetetlenül meg-keményíti 
magát. De vera &  falfa  
Poenitentia nevű könyvnek 
Írója, a’ kit Auguílinusnak 
tartanak, azt mondja, hogy 
tsak azok tselekefznek Sz. 
Lélek ellen való bűnt ,* kik 
halálokig meg-nem térnek. 
Racchiarius pedig, eggy Afri-

cai író AuguRinus’ idejében 
azt mondja : ,, Ez a’ bűn ab
ban á ll, midőn valaki az 
Isten’ irgalmafsága felöl an
nyira kétfégbe élik, hogy 
többé femmi reményfége ne 
lehefsen annak meg-nyeréfé- 
hez. AuguRinus gyakran em
lékezik ezen bűnről, mellyet 
úgy ír-le , mint'a’ Sz. Lélek’ 
munkájának mindenkor el- 
lent-állani, ’s a’ meg térhe- 
tetlenfégben halálig meg-mar 
radni. „ A* meg-térhetetlen- 
fég úgymond, Istent - károm
lás , melly fém e’ világon, 
fém a’ máíikon meg-nem 
botsáttattatík ; de a’ felöl íté
letet nem lehet tenni, vala- 
míg az ember él. Ma Po
gány valaki, de honnan tu
dod, hogy az hónap nem 
lehet Kerefztyénné ? ma hi
tetlen Zsidó valaki, hónap 
hihet a’ Chrifiusban : ma 
Eretnek valaki, hónap az 
igaz Hitre térhet.

A’ Sz. Írás Izerént ez a’ 
bűn abban állott, hogy a’ 
Pharifeufok a* Chriftusnak 
a’ Sz. Lélek által tseiekedett 
tsudájit, az őrdög’ hatalmá
nak tulajdonítottál!. A’ Chri- 
ílus eggy ördöngöst meg
gyógyított, a’ P/iariíáuíok 
pedig ötét azzal vádolták, 
hogy Ö az őrdögöt az ördö
gök* Fejedelmek a’ Belzebub 
által űzi-ki. Ez adott alkal- 
matofságot néki, hogy így 
fzólljon. „ A ’ Sz. Lélek ellen 
való káromlás nem botsát- 
tattatik-meg az embereknek ” 
(b) Következés-képen a’Fha- 
riíasufok voltak azok, kik 
Sz. Lélek ellen való bűm 

tse-
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tülekedtek; és ez a’ bűn ab
ban állott, hogy ok a’ Chri- 
ftusnak tsudáját, mellyet δ 
az Isten’ Újjá, vagy hatalma 
által tselekedett, amazok az 
ördögnek tulajdonították. A’ 
melly bűnt a’ Chriíius azért 
mond meg-bo.sá.hatatlannak, 
mert a’ Zsidók a’ tagadha
tatlan tsudákat, mint az δ 
meg í ‘réteknek leg-eröfebb 
elzközét meg vetették. Mind 
ezekből következik , hogy 
ma Sz. Lélek ellen való vé
tekbe fenki nem eshetik ab
ban az értelemben, a’ melly- 
ben a’ Chriflui azt elöízör 
vette; noha vágynak ollyan 
bűnök , mellyek ahoz közel 
járnak, (c)

(a) 3 Mos. 34: 16, (b)
Mát. 11: 3i. (c) Bingh. Or. 
Ec. 1. 16. c. 7. Plin. ep- 97. 
1. ao. Euseb. Η. E, 1. 4. c. 15. 
Synes. ep $8- Cypr. ep. 10, 
Hilar, in Math. c. is. Atkán. 
in iilud, quicunque dixerit 
verbum. Ambros, in Luc.l. 7. 
c. ia. Epiph. Her. 74. Aug .
Q. in V. & N. T. 102. Aug. 
de vera & falsa pcenit. c. 4. 
Bacchiar. de recip. laps. 
Aug. Serm. a. de Verb. Dom.

I s t e n t - T a g a d ó . L. 
Athcus.

Is t e n i  T is z t e l e t . A’ 
Iáerefztyének értik ezen az 
Istennek azt a’ tifzteletét, 
meliyet ok a’ templomban 
a közönféges Gyülekezetben 
gyakorolnak. Á’ régi Ke- 
refztyínek az Inteni tifztele- 
teí könyörgélén kezdették, 
azután az Ó vagy Új Tefta- 
mentomból valamelly Réfzt 
el olvastak, ]Nem lehet tud

ni , eggyfzerre mennyit ol
vastak legyen; minthogy az 
nem vólt meg - határozva, 
’s nem is lehetett meg-hatá- 
rozni, minthogy fokkor vé
letlenül ütöttek a’ Pogányok 
a’ Kerefztyénekre az ö Isteni 
Tifzteletekrek idején. Idő
vel meg-határozták, mit, és 
mennyit kellene olvasni; az 
illyen darabokat Lectiókmtií 
hívták, (a) L. Lectiones.

Ezenkívül más íráfokat 
is olvastak, azokat tudniil
lik, mellyeknek Szerzőjik az 
Ekkléííában tifzteletben vol
tak. p. o. Sz. Clemensnek a’ 
Corinthufiakhoz írtt Levele, 
Hermes’ Pallóra, Sz. Ephra- 
imnak Edelsai Diaconusnak 
Munkáji. (b)

Az Isteni Tifzeletnek har
madik réfze vólt az Éneklés, 
meliyről Plinius is emlékezik 
Trajánushoz írtt Levelében, 
’s azt mondja, ,,a ’ Rereíztyé- 
neknek Isteni tifzteletek ab
ban áll föképen, hogy Ök 
nap’ fel-jövetele előtt öfzve- 
gyülnek, és a’ Christusnak, 
mint Istennek, tifzteletére É- 
neket mondanak.“ (c )  A’ 
Rönvörgés, Biblia olvafás, és 
Éneklés után, a’ Püspök, vagy 
Presbyter, predikátziót tar
tott a’ népnek tanúfágára, ’s 
fel-indítálára, L. Predikátzió.

Vége lévén a’ Predikátzió- 
nak, imádkoztak a’ Cate- 
chumenufokkal, meg-térök- 
kel, és Őrdöngösökkel, kik, 
el-végezödvén az imádíág, 
a’ templomból haza mentek. 
Mert ezeket nem botsátották 
azúr’Vatsorájával való elés
re , melly utolsó és ieg-föbh

V réíLc
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réfze vált az Isteni tifztelet- 
nek. L. Catechumenufok, ör- 
döngösök. Eucharifiia. Mife.

Az Isteni Tifzteletkpr nagy 
buzgófágot mutattak a’ Ke. 
refztyenek, A’ Férjfijak me
zítelen fővel imádkoztak, ke
zeiket kerefzt formára ki- 
terjefetették, az imádkozás 
közben Napkeletre fordultak; 
melly fzokásnak fok okát 
adjás. Némellyek azt mond
ják , mert a’ reggel a’ terem
tésnek leg-fzebb réfze; má
tok azt, mert a’ Paraditsorn 
Napkeletén vált; mátok azt, 
mert ez a fzokás a’ Christust
Iiéldázta, a’ ki a’ tudatlan
ágnak és tévelygésnek ho

m ályát el-üzte, mint a* fel
kelő nap el űzi az éjnek fe- 
tétfégét. (d) L. Litania. L i
turgia. Vri imtídfdg.

(a) Cave, (b) Éufeb. 1. 4. c. 
*4. (c) P lin .\  ró. ep. 97. (d) 
Tertull. Ápol. c. 39.

Istenek, A’Pogányoknak 
költött Isteneik. Nehéz fiám
ba venni a’ régi Pogányok
nak minden Isteneiket. Var
ro,mint tudva levő dolgot,úgy 
említ 30000. Isteneket. Cle
mens Alexandrius hét rend
re ofztja őket: az elsőbe te
tei a’ tsi’lagokat: a’ máid- 
tíikba a’ gyümölts Isteneket, 
mint Ceres, Pomona, Bac
chas; az harmadikba a’ bün
tet éheket, mint a’ Fúriák: a’ 
negyedikbe a’ teeny vedé lé
ket, mint a* Szeretet: az 
ötödikbe a’ virtutokat, mint 
&’ békeíség : az hatodikba a’ 
nagyobb Isteneket, mint Ju
piter, Mars, Juno: az hete
dikbe az íoteni jótéteménye

ket, mint az Orvofság’ me- 
fterí'ége, mellyel Aefcuíapius’ 
neve alatt tiízteltek. (a) Kö- 
zönfégefen pedig az Isteneket 
Állati és Terméí'zeti Istenek
re ofztották-el Az Állati Is
tenek azok, kik emberekből 
lettek Istenekké : a’ Termé- 
fzeti Istenek pedig a’ Ter- 
rnélzetnek vagy e’ Világnak 
néonelly réfzei, mint a’ tsil- 
lagok, ég, föld, víz, tűz, 
hegyek , V a' t. De minden 
Pogány Isten eggyfzersmind 
Állati és Termélzeti Isten is 
volt, az az, valamelly költött 
Istennek neve, nem tsak va
lamelly tsillagot tüzet, vi
zet, negyet, 's a't. tefzen, 
hanem valamelly embert is, 
a’ ki Istenné lett. Leg főbb 
Terméí'zeti Isten vált a’Nap, 
mellyet jelent majd minden 
Istennek neve. p, o. Apollo, 
Jupiter, Bacchus, Mars, Mer
curius, Aefculapius, Hercu
les, Ilis, Serapis, Adonis, 
Atis, Oliris, 'sa 't. mind a’ 
napot jelentették. Az Állati 
Istenek emberek váltak, ki
ket a’ tudatlanfág és babo- 
nafág tett Istenekké. Cicero 
le-írja ezeknek fzármazálok- 
nak laiftroinát, ’s meg-vall
ja, hogy mind emberek vol
tak. Ezen bolondságnak ta- 
lálóji nem a’ Görögök vol
tak, Ök ezt a’ Napkeletiektől 
vettek; és igen hihető, hogy 
a’ Patriarchákat az ö mara
dékaik illyen Terméí'zeti Is
teneknek képekben imádták. 
Eggy új Tudós meg-akarja 
mutatni, hogy majd minden 
istenek alatt Mófest kell ér 
teái. (b)
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íambbchus az Isteneket 

nyóPz rendre ofztja. Az el- 
fűbe tefzi a’ nagy Isteneket, 
kik láthatatlanok, és minde
nütt jelen vagynak: a’ má- 
fodikba az Arch-Angyalokat; 
az harmadikba az Angyalo
kat ; a’ negyedikbe a’ Dae- 
monokat; az ötödikbe a’ na
gyobb Avchonokat, vagy a- 
zokat, kik az hóid alatt való 
világot, és az Elementumokat 
igazgatják : az hatodikba a’ 
ktfstbb Archonokat, vagy 
a’ Matériának Urait; az he
tedikbe az Herofokat: a’ nyól- 
tzadikba a’ Lelkeket, (c) A  
D‘i -Majorum, &  fMinorum 
Gentium, vagy nagyobb, és 
kifsebb rendit Istenekről, em
lékezik Cicero. *’ nagyobb 
Istenek vóltak azok a’ régiek, 
kiknek Isten fégeket minde
nek meg esmérték : a’ kifseb- 
bek pedig valamelly különös 
népnek Istenei vóltak, mint 
a’ Romaiaknál Quirinus, a’ 
Tufciaiaknál pedig Sancus 
Semö. Ezen fel-c-fztáfsal tzé- 
loztak a’ Romaiak Tarqui
nius Prifcusnak tselekedetére, 
a’ ki a’ Romai Taráisot Új 
és Régi, vagy Kifsebb és 
Nagyobb Tanátsra ofztotta, 
ezt Patres majorum gentium, 
amazt pedig Patres minorum 
gentiumnak. nevezte.

A’ nagyobb Isteneknek fok
féle nevezeteik vóltak; mint 
Dii Corifentcs , D ii eleeti: a’ 
tizen-két Conlénteiek vóltak, 
a’ mint Ennius elő adja: Ju
no , Vefta , Minerva , Ceres, 
Diana , Venus, Mars , Mer
curius , Jovis, Neptunus, Vul- 
eanus. Apollo. Conjenles, qua-

f i  confentientes, vagy eggyet 
érlók; mert ezeket úgy tar
tották , mint Jupiter’ tanáteo- 
íit, Ezeknek aranyos képeik 
Romában azon a’ piatzon ál
lottak , mellyet Forum Romá
namnak neveztek, (d,)

Auguftus Tsáfzár eggykor 
eggy nagy vatsorát adt?tt, 
mellyben ezen tizen két Iste
neket majmolta, ’s azt a’ ti- 
zen-két Isteneknek vatsorá- 
joknak nevezte; mert abban 
hat férjfi, és annyi afzízony 
fzeméllyek vóltak jelen, kik 
annak az Istennek formájá
ban jelentek meg, a’ meüyi- 
ket mindenik példázta, (e)

Ezen tizen két Istenekhez 
még nyóltzat adtak, és így a’ 
Dii Selecti. húfzan vólt' k. E- 
zen utólsók vóltak, Janus, 
Genius , Sol, Pluto , Duna 
Rhea , Saturnus, és Bacchus. 
Az hellyre nézve is volt rend 
az Istenek köztt; vóltak Égi, 
Földi, Föld alatt való, vagy 
Pokolbeli Istenek, valamint 
tengeri, erdei ’s a’ t. Iste
nek is.

Némelly Istenek tsak bizo
nyos fzemél’yekre vifeltek 
gondot. Lucina, Sofpita, E- 
geria, a’ gyermek-ágy ss *fz- 
Jzonyokra; Educa, Fabuli· 
nus , Juventa, ’sa ’t. a’gyer
mekekre, és ifjakra, ’s a’ t. 
Minden tselekedetnek, vir
tusnak , mesterfégnek , külö
nös Isteneik vóltak : Svada, 
Juno, Thalafsus, és máfak, 
az házafság’ Istenei vóítak, 
Vefiitu«, a’ruházaté, Victus, 
az eledelé : a’ juháfzok’ Iste
nek volt Pán, a’ kosdokó 
Hippona, »’ keríélzeké Flo.
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ra , a’ Tudófoké Mercurius 
és Minerva, a’ Poétáké A- 
pollo, és a’Mufak. L. Genii, 
Lares, Penates, ’s a’ t.

A’ Pogány Philofophufok 
azt mondják, hogy az Iste
nekről való Tudomány, és 
azoknak fzármazáfok, allegó
riái értelemben, a’ termeltet
nek és a’ világnak réfzeit je
lentették. Cicero bőven fzóll 
erről, ’s azt írja, hogy az Is
tenekről való leg-íuálatofabb 
meféknek is jó terméfzeti ér
telmek vagyon. Midőn p. o. 
Saturnusrol azt mefélik, hogy 
ő a’ maga gyermekeit meg
ette; ezt az időről kell érte
ni , melly minden dolgokat 
meg-emeízt. De meg-vallja, 
hogy az Istenekről költött 
mefék , fok vefzedelmes té
velygéseket , és vén afzfzonyi 
babonákatízűitek: „ Látjuk, 
(így fzóll Ciceró) hogy az 
Isteneknek képek, idejek,' ru
hájuk, ékefségek, familiájok, 
házafságok, es mind az, va
lamit nekik tulajdonítanak, 
oüvan móddal adattatnak- 
elő , hogy azokban az embe
ri erötíenfégnek világos jeleit 
lehefsen fzemlélni : befzéll- 
liek az Ö elméjeknek háfaor- 
sá rokról, fzerelmeikröl, in- 
dálstjaikról , vefzekedéfeik- 
rö l, hadakozáfaikról, meg- 
gvözettetéfeikröl : ki az a’ 
bolond, a’ ki íllyen ízetlen 
dolgokat hihetne ? “ Ciceró
nak ezen fzavaiból meg- 
tettfzik , mitsoda ízemmel 
nézték az okos Pojrányok 
a* köz-népnek Religioját. ff)

Illő itt említeni a ’ XII. 
Táblákon való Törvényeket

az Isteneknek lifzteletek fe
löl. XI. Tábla. Az Istenek
nek ti fzteletekröl, és a' Rsli- 
gióról. (g)

I.) Minden ember tifzta 
fzívvel és kegyefséggel je- 
lenjen-meg az Isteni tifztelet’ 
hellyén, minden feiikféglelen 
pompát el kerüljön : a’ ki 
elleni ezÖképen tselekefzik. 
azon az Istenek bofzfzíít 
állanak, a.) Senkinek magá
nak különös Istene ne legyen, 
fenki új és idegen Isteneket 
ne tifzteljen, ha azok közön- 
fégesen nintsenek be-véve.
3.) Szabad mindennek a’ 
maga régi Elejitől fzenteltt 
templomokkal élni, a’ maga 
majoriban, Elejinek házi Is
teneiket azon Ceremóniák
kal, mellyekkel ők azokat 
az Isteneket tifztelték, tűz
delni. 4.) Az Égi Isteneket, 
nem tsak azokat pedig, ki
ket mindenkor Égieknek es- 
mertek , hanem azokat is, 
kiket az ö virtu fáik égbe 
emeltek , mint Herculest, 
Bacchust, Aefculapiust, Ca- 
ftort, Polluxot, Romulust, 
tifztelni kell. 5.) Azokat a’ 
fzép tulajdönfágokat, mellyek 
az Heroíokat az égre mél- 
tóztatták, mint az okofsá- 
got, virtust, kegyefséget, hü- 
féget, az Istenek közzé kell 
fzamiálni, ’s azoknak tem
plomot kell építeni. Defem- 
mi bűnt nem kell tifztelni.
6.) Az Isteneknek tifztele- 
tekben a’ leg-közönfégefebb 
fzokást kell követni. 7.) Az 
Innep napokon törvényt nem 
kell folytatni; azokat a’ rab 
fzolgák is meg-illjék , mi

nek
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nekutánna dolgokat él-végez
ték, ’s az Innepeket a’ Ka
lendáriumba fórba fel kell 
jegyezni, g.) A’ Papok az 
Isteneknek bizonyos napokon 
a’ földnek gyümőltsóvel, más 
bizonyos napokon pedig téj- 
jel és ifjú barmokkal áldoz
zanak. És hogy ez a’ Cere
mónia foha el ne múljon, a’ 
Papok az efztendőt ezzel zár- 
ják-be. Goadjok legyen az 
ollyan áldozatra való álla
tokra is, mellyek az Tsteaek 
előtt kedvelek és illendők. 
Más Isteneknek, másPapjaik 
és Flameneik legyenek: 
mindazoknak fejeik pedig 
a’ Fő Papok legyenek, g.) 
Az afzfzonyok femmi éjfza- 
kai áldozaton jelen ne legye
nek; ki vévén azokat, mellyek 
közönlégefen fzokott Cere
móniákkal mennek - végbe. 
Senki azon MyHéliumoknak 
vagy titkoknak, mellyek Gö
rög Orfzágból jöttek-be, fel- 
fzenteltt tagja ne legyen, ki 
vévén a’ Ceres’ Myfteriumit. 
ίο.) A’ki az Istenek’fzámok- 
ra fzenteltettetett dologból 
valamit el-lop, azt úgy Kell 
nézni, ’g büntetni, mint ha 
tulajdon atyját Ölte vólna- 
meg. i i . )  A’ fogadást - tételt 
hűségesen végbe kell vinni : 
de eggy gonofzt-tevö is az 
Isteneknek ne áldozzon. 12.) 
Senki a’ maga fzántó főidét 
az óltár’ Izámárane ajándé
kozza: kiki vigyázzon, mi
kor az Isteneknek aranyat, 
ezüstöt, e le f á n t  tetemet 
ajándékoz : fenki per alatt 
lévő jófzágot az Isteneknek 
ne ajándékozzon. A’ ki pe-

dig így tgelekedne, az an
nak , a’ kié a’jófzág, két árrát 
fizefse-meg. 13.) Senki a’ma
ga famíliájának innepét el ne 
múlafsa. 14) A’ ki ollyan 
bűnt tselekfzik , melly az 
embert átok alá veti és értté 
nints eng*Szte!ő áldozat, azt 
úgj' kell nézni, mint Istente
lent. De a’ mellyeket el-le- 
het tifztítani, az ollyanokat 
a’ Papok tisztítsák-el.

Minthogy a’ máSodik tör
vény az idegen Isteneknek 
Újteleteket tiltja . ha azt a’ 
Tanáts meg-nem engedte: 
e’ lehetett eggy fő oka a’ Po- 
gányoknak azon dühöfségek- 
nek, mellyllyel ök a’ Kereí'z- 
tyéneket üldözték. Mert e- 
zek midőn a’ Christust mint 
Istent úgy tifzte'ték, egyene- 
fen a’ Romai törvény ellen 
tselckedtek. És igen hihető, 
hogy a’ Romaiak fokkal fze- 
lidebben bántak vólna ö vé
lek, ha Tiberius a’ maga 
fzándékát, melly fzerént a’ 
Christust az Istenek közzé 
akarta Számlálni , végbe-vi- 
heUe vólna.

Az ötödik parantsolat, 
melly azt mondja hogy a’ 
vétkeket nem kell Isteni 
tisztelettel illetni, a’ követ
kezett időkben meg-v öltö
zött ; mert látjuk, hogy midőn 
a’ romlottáfg a’Romaiak köztt 
el terjedett, a’leg útálatcfabb 
vétkeknek is, mint Istenek
nek, templomokat, ’s óltá
rokat építettek.

Ezen XI. Táblán lévő tör
vényeket, a’ XII. Táblával, 
a’ már akkor meg vóltt X, 
Táblákhoz Decemvir Appius 

Clan-
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Claudius több tárfaival ezy- 
gyiíít ragasztotta, mellv efett 
Koma várofának építtette- 
téfe után 303 efztendöben.

A’ mint a’ babonafágnak 
femmi határa nints: úgy a' 
Fogányok köztt az Istenek 
is Számtalanok vóltak. Mi 
tsak némelly nevezetefebbe- 
ket említünk, (h)

-Achilles, melly híres Gö
rög vitéznek Sigjeums’.ál eggy 
temploma volt, mellyben ö, 
mint isten tifzteltettetett. Ad- 
dephagia , vagy a’ m értéklet- 
lenfég, kinek temploma Si- 
ciliábsn volt, mellyben a* 
Ceres’ képe állott. Ägraulus 
a’ Cecrops’ leánya, kinek 
CyprusbsD emberrel áldoz
tak. Akratopes, kit Muny- 
chiában mint eggy nagy vi* 
tézt tifzteltek. Alabandus, 
kit Cariában imádtak, ’s 
iraádójit Alabandefeknek ne
vezték : Am ykleus, eggy vi
téz. Androgeus eggy vitéz , 
kinek óltára volt. Apollonius 
Thyanaeus, kinek Thyaná- 
ban levő templomában fok 
képei állottak neki. Ajius 
eggy vitéz, kit Coriában tifz
teltek. Automatio, kinek Ti
moleon épített templomot, 
Auxefia és Damia , vagy 
Lamia , két Isten-Afzfzonyok, 
kiket Aegynában tifztehek. 
Calchas Pap, kinek eggy kis 
temploma Dauniában eggy 
halmon épült. Caystrius, tem
ploma volt a’ Cayfler vize 
mellett. Deucalionnáí fok 
templomai vóltak , kit a’ 
Görögök isten gyanánt tar
tottak. Diomedes Vitéznek 
eggy temploma és Szentelt!

4°o

berke vólt a’ Timavus mel
le tt, Erechteusnuk AÜieié- 
ben az Acropolisban vólt 
temploma. Ergana, kit a’ 
Phidiás’ m .‘radéki mint Isién 
Afzfzonyt tifzteltek. Genetyl- 
lidet Isten-Afzfzonyok , kik
nek képeik Vetius Colia, 
mellett állottak. H*ctor; 
kit a’ Trójaiak tifz'dtek. 
Helena , kinek temploma 
Therapnában vólt. Hermo- 
limus, kit a* Clazomeninfok 
tifztehek. Lycurgus, kit a’ 
LacedEemoniaiak '-ettek Is
tenné. Me/icertének óltá’-a 
Corinthus mellett vólt. ΛΙο- 
tnus, ki az Istenek ko/t- be- 
fzédben való báto fágáért 
esmeretes vólt: de biz -nv- 
talan ha vólt-é óltara és ké
pe ? Palamedes, kinek ké
pén ezen írás vólt: „ Pala
medes Istennek. “ Pandarus, 
kit Lyciaban a’ Pattdaruliak 
tifzteltek. Paßthea vag7 Pa- 

ßphae, temploma vólt Lace- 
daemonban. Proteßlaus, ki
nek temploma Abydusban 
vólt. Tenes a’ Tenedos fzi- 
getbeliek’ Istenek vólt·

A’ Romaiaknak fokkal 
több Isteneik vóltak, mint a’ 
Görögöknek. Azok közziíl 
nevezetefebbek Abeona é» 
Adeona , amaz az el-mene- 
telnek, ez a’ vifzfza jövetd- 
nek Istene. Aeneas, a’ Ro
mai népnek törföke , az In
digetes istenek közzül vólt. 
(i) Agenoria,&L embereknek 
tselekedeteikre vigyázott.· 
Arculus, a’ ládára vilélt gon
dot. Argentinus, az ezüst
nek, és a’ Pecunláaalk, vagy 
a’ pénznek Istene vób. Bu

bona
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bona az ökröknek, Cardea 
az ajtónak Isteneik vóltak. 
Catius oily ravafzokká tette 
az embereket, a’ millyenek 
a’ matskák. Collatina vigyá
zott az erdőkre és völgyek
re. Cunina a’ böltsöbeli 
gyermekeket Őrzötte. Dauer
ra , a deverrere, ki tiSztítani, 
vette nevét. Educa, vagy 
Edulia, a’ táplálásnak Istene 
vólt. Fabulinusn&k akkor 
adtak hálát a’ Szülék, mikor 
gyermekeik befzéllni kezdet
tek. Fejfonia, az el-fáradt
tá knak. Forculus a’ kapuk
nak Istenek. Hoflilinát ak
kor tiíztelték, mikor a’ ga
bona Szárba indúU. Inter
cidona, az átlók’ Istenek. Ju- 
gatinus, vagy az házafság- 
nak, vagy az hegyeknek Is
tenek. Laőturnus, vagy La
ctens Deus, vagy Laétucina 
Dea, a’ tejes nedveSségü plán
táknak Istenek. Levana a’ 
kisdedekre vigyázott;. Liben
tina a’ tobzódásnak Istene 
vólt. Limentinus az ajtó’ 
küfzöbéjé. Móricát Mintur- 
numban, Manturnát pedig 
az új házas aSzSzonyok tisz
telték, hogy ők férjeik mel
lett maradhassanak, Mello- 
na a’ mézre vifelt gondot. 
Meditrina az OrvoLágnak 
Isten - Alzízooya Mephitis a’ 
ízagnak Istene vólt. Minu
tius tsak Romában vólt tem- 
plomáról esmereies. JSume- 
ria a’ Szám vetésnek Istene. 
Nundináa&k neve vólt a’ 
fzülettetett kisdednek kilen- 
tzedik napjától. Opis vólt a* 
Segedelem’ Istene. Ojsilago a’ 
ts onto kát erőfitette. Pariun-

C c

da a’ Szillöket Segítette. Pa
ventia a’ gyermekeket a’ fé
lelemtől Oltalmazta. Pello- 
nia az ellenféget kergette. 
Perfica, Pertun da , Prema, 
a’ lakodalmi éjfzakának Is
teneik vóltak, Peta az embe
reknek kéréfeket hallgatta. 
Populonia a’ népet az ellen- 
lég’ pufztítáfátol mentette. 
Petina az Italnak Istene vólt. 
Put a a* meg - mettfzett fákra 
vigyázott. Runcinát aratás
kor hívták Segítségül, Rufina 
a’ Szántó földeket őrzötte. 
Stercutius a’ főid’ trágyáz·;; 
kát Segítette. Segetia es Se ja 
az aratókat erősítette. Sentia 
gondolatokat öntött az em
berbe. Sentinus a’ tsctsemok- 
be érzékenységet adott. Sta- 
tanus vagy Statilinus, állani 
és járni tanította a’ kis gyer
mekeket. Stimula indította 
az embereket. Strenua fe- 
rényféget és vídámfagot a- 
dott. Tacitát az hallgatásnak 
Isten-afzfzonyáváNuma Pom-
fiilius tette, Tellumo a’ főid’ 
stene vólt. P'acunának á’ 

korhelek áldoztak. Fagita- 
nus a’ gyermekek’ fíráíökra 
vigyázott. Fallonia a’ völ
gyeket bírta. Fenilia a’ re
ménységet táplálta. Figinen- 

f i s ,  az házasulandókat igaz
gatta. FitumnusilkisdiAtkneK 
eletet adott. Folumnus és Fo- 
lumna az új házatoknak ízí
veket kötötte-öSzve. Folupia 
gyönyörűségre indította as 
embert. Foluntina a’ gabo
nás házakat őrzötte. Még 
ezekhez többeket is lehetne 
adni. Juvenalis tsúfcslja a’ 
Romaiakat az ö fok Isteneik

ért,

4 0 1
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ért, ’s a’ fzegény Atlást úgy 
írja-le, mint a’ kinek olly fok 
Istenek közzül lenki fém me
gyen fegítségére. (kj

Bizonyos az , hogy a’ Ba
bonáiig Napkelet felől ter
jedt Görög Orfzágra, onnan 
Romiba ’s Napnyúgotra; 
tudniillik a’ Prrfáktól, Arab- 
foktői, Chaldaiuíóktól, Phoe- 
r’ixektől, és nevezeteién az 
Egyiptomiaktól.

A’ Perí'ák, Herodotus’ bi- 
zonyfága fzerér.t, más Pogá- 
nyokon kívül, Fő Istennek a’ 
tüzet tartották: noha né- 
mellyek úgy ítélnek, hogy 
ők azt az Istennek tsak ké
pének nézték. A’ Napot is 
tifztelték Mithra név alatt, 
’s jó és rofz Principumok&t 
tartottak. L. Oromasdes, Mri- 
rnanius, Mithra. ,

Pocock a’ régi Arabfoknak 
negyven Isteneiket fzámlálja- 
elÖ : de fokkal többnek kel
lett lenni, mert tsak a’ Caa- 
bábaa, vagy a’ Meccai tem
plomban, három fzáz hatvan 
bálvány - képek állottak, (1) 
Beyer öt első rendit Istene
ket fzámlál. (m) i. IVodd a’ 
Kel biták, Istenek Cupidó’ ké
pében. 2. Sevval az nudelai- 
ták’ Istenek, Aízfzony kép
ben, 3. JSeir a’ Dulkelaiták’ 
Istenek, eggy Sasnak képé
ben 4. Jagouth eggy Orofz- 
ián képében, 5,  Jaug eggy 
ló képében. Az alsóbb ren
di! Istenek közzül voltak Ho- 
bal, eggy az három fzáz hat
van bálvány képek kjizzül: 
emberhez hafonió képe va
gyon, melly Abrahámot pél
dázza, melly mellett An

gyalok és Propheták vágy
nak , maga pedig nyilat lő. 
Ismael haí'onló formában; 
eggy fa galamb , mellyet Ma- 
huoimed tört-öfzve. Afaph 
és Neyelah, eggy férj fi rak és 
afzízonynak képében, kit va
lamely vétkéért tettek Isten- 
né. Saad, melly tulajdouké- 
pen eggy darab köízikla volt 
Dgioddánál. Soair eggy bál
ványa az Anza famíliájának. 
Scharns, vagy a’ Nap, mellyet 
a’ Tamitn’ maradéka tifztelt 
Dúl Kaff'ain, a’ Daus’ famí
liájának Istene. Bagair, az 
Azd famíliájának Istene. 0- 
kai far, kit Uamaskusbantifz- 
teltek. Bagi kitől Bagdad 
vette névét, ’s kit a’ Banifa- 
lim famíliája imádott. Eggy 
téíztából tsináltt kép, mellyet 
a’ Hanifa famíliája imádott, 
de eggy éhfég’ idején maga 
magát meg-ette. Chalafsa, a’ 
Chathaa famíliájának Istene, 
kit a’ Hegirának tizedik efz- 
tendejében törtek-öfzve. Du 
Schara, kit Svidas Dufares- 
nek,vagy a’ Görögök Mar
foknak tart. De Dhemar, az 
Abbas ben Merdas famíliá
jának Istene, mellyet Abbas 
maga megégetett, mineku- 
tánna maga a’ Mahummed’ 
Vaüálára állóit. Az Arab
foknál minden tsillagnak 
templomai és til'ztelőji vágy
nak. Pocock hetet nevez azok 
közzül 1. Dzvhl, vagy Sa ur- 
nus. 2. Dzo/iara, vagy Venus.
3. Mojchtara Jupiter. 4. ylt- 
harid vagy Mercurius, j, Al- 
dabaran,va$.y az ökör’fzeme.
6. Sohail, vagy Canopus. 7. 
Alfch>:era, Sirius, vagy a’ Ca

ni-



nicula. (n) A’(Pogányoknak 
fő isteneikről lásd azoknak 
neveiket.

(a) In Protreptico ad gen
tes. (bj Macr, Sat. 1. i. c. 17-
24. Vofs, de Idol. 1. a. D. N. 
I). Huet. Démonit. Kvang. (c) 
de myít. c. 1. et 2. §. 2. (d) 
Varró, de re ruft. 1. 1. (e) 
Sveti in Aug. c. 7. ( f) Cic. 
de Nat. D. 1. 2. (g) Cic. de 
leg. I. 2. (h) Straho. Aelian. 
Porphyr. A t he nevus. Cicero. 
PhHoftr. Paus.Herodot. 1. Aug,
D. Civ. D. Arnoh. adv. Cent, 
(k) Sat. 13. V, 46. (1) Hyde. 
de Re!. Vet. Pers. (m) Spé
cim. Ar. (n) Golius. p. 26404 
1237. “359· “7<Μ·

Sz. I S T v á N .  Pápa ds Mar
tyr. Ennek Vitézi Renäe. Ezen 
Rendet 1554-ben akkor állí- 
totta-fel Cosmus de Medices 
Tofcanai első nagy Hertzeg, 
midőn a’ Frantzokát meĝ  
győzte Marciánénál, Sz. Ι$Μ 
van napján. IV. Pius P. en
gedte-meg neki ezen Rend
nek a’ Sz. Benedictus’ Regu
lája fzerént való fel-állítáfát, 
a’ Catholica Hitnek óltalma- 
záfára, és a’ tengeri tolvajok 
ellen. 1562-ben a’Pápa helly- 
ben - hagyta a’ Cosmus’ Sta
tútumait, és ölet ’s az 6 ma- 
radékit tette a’ Rendnek Nagy 
Mesterévé, a* Rendet fok Iza- 
badfággal meg - ajándékozta, 
’s annak minden javait a’ 
Püspöki hatalom alól ki-vet- 
te, az házaíságot meg-enged- 
te,  ̂ a’ Beneficiumokból két 
izáz ezer tallér efztendei jö
vedelmet adott, mellyet Six
tus és V. Pál Pápák meg- 
Izaporítottak. A’ Nagy Her-

Is r.

tzeg Pifát adta a’ Rendnek 
lakó-hellyul, hol annak két 
Conventualis klaflromokat és 
eggy ízép templomot építte
tett, mellvek a’Rendnek leg- 
fzebb klaíhomai. Ott min
denkor fok Vitézek, és Káp
lánok vágynak ; ezek az u- 
tólfók az Isteni tifzeletet foly
tatják , és a’ Rendnek tagjai, 
eggy Prior alatt eggyütt él
nek. Alig állott fel ez a’ 
Rend , azonnal tengerre Pál
lott 1563-ban, és fzáz érten
dőnél tovább , vitézfégének 
lók jeleit, adta; Vsgynak ezen 
Rendben Vitézek, Káplánok 
és fzolgáló Fráterek. A’ Vi
tézek közit, kik régi nemes 
famíliából Valók, Papok is 
vágynak , kik hafonló-képen 
légi nemefségeket tartóz <ak 
megmutatni: mind a’ ketten 
bal óldalokoh eggy nyóltz 
fz’egelétÖ fárga felvembe fze- 
gett kerel'ztet hordoznak. A’ 
Káplánok vaiófágos Szerze
tesek ; bal éldalokön eggy 
íarga fel vembe fzegett kerefz- 
tet vilélnek, nem különbben 
a’ fzolgáló Fráterek is a* jobb 
óldalokon. Vágynak közttök, 
mint a’ Malthai Vitézek köztt 
is , fél kerefztefek. A’ Vité
zeknek ceremoniás ruhájok 
eggy nagy rófa fzín tafota bél- 
lésú fejér palást: a’ Papoké 
veres béllésű fejér paiást, és 
Scapulare: a’ fzolgáló F rá
tereké vékonv fejér materia. 
Λ , Rendnek Tanats gvü'éfe 
tizen-két Vitézekből áll, kik 
Pifában menaek-ölzve, hogv 
ott a’ Rendnek mind Lelki 
mind világi dolgait fclytas- 
fák. A’ leg-fóbb hivatalokat 
2 viíe-
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vifelik, a’ Nagy Commenda
tor , a’ ki a’ maga hivatalát 
mind addig viíéli, míg a’ 
Nagy Mester él; a’NagyCon- 
netable, ki az hadi dolgokat 
igazgatja; az Admiral, ki a’ 
tengeri feregre vigyáz; a’ 
kl&ftromnak Nagy Priora ; a’ 
Nagy Cancellarius; a’ kd- 
zöníeges Kints tartó; a’ Ge
neralis Cenfervator; az Ek- 
kléfia’ Priora, a’ kiket min
den harmadik efztendöben 
a’ Generale Capitulumban 
Froktak válafztani, hol a’ 
Nagy Hertzeg, mint a’ Rend
nek Nagy Mestere, jelen fzo- 
kott lenni, és az hol Fzokták 
a’ Nagy Kerefzt’ Vitézeit, és 
a’ Tanáts Gyűlésnek tizen
két tagjait is válafztani. A’ 
Capitulumot Quafimodoeeniti 
Vafárnapján tartják, es ab
ban minden Tofcanában la
kó Vitézeknek, kik három 
fzáznál többen vágynak, meg
kell jelenni. A’ Rendnek hu- 
lzon-három PrioratuFa, har- 
mintz-öt Praefecturája, fok 
Commendaturája vagyon. A’ 
Vitézek FzegényFégre , Fzere- 
tetre és enged élnieFségre, a’ 
Káplánok pedig, mint Papok, 
a’ ízeretet hellyett fzüzelség- 
re kötelezik magokat. Vágy
nak ezen Renden Apátzák is: 
mert a’ Benedictinák, kik Pi- 
íában a’ Sz. Benedictus’ Ab- 
batiájában laktak , mellyet
IV. Pius a’ Sz. István Ren
dének adott is 65 ben, ugyan
azon Abbatíában öltöznek 
klaítromi ruhába ; máfik k!a- 
Rromok vagyon Fkréntiá- 
ban, melly 1588 ban íundál- 
tattatott; ezek fejér öltözetet

és Scapularét, *s bal óldalő- 
kon, mint a’ Vitézek, veres 
kerefztet viFelnek, de a’ FIo- 
rentiaiak azt veres helyembe 
foglalják: az Abbatiísának 
nagyobb kereFzte vagyon 
mint a’ többeknek: a’ Fzolgá. 
ló Sororok' kereFztek veres, 
de az Apátzákénál kifsebb.

Hifi. des Ord. Rel. T. 6.
c. 32.

Sz. Istvón'napja. Decem
bernek 26. n. Sz. István első 
Martyrnak emlékezetére. 
Nem említi a’ Sz. Írás ennek 
a’ Sz. embernek hazáját, Fzii- 
lettetéiét, V a’ t. Az ö magát 
mentő beFzédébŐl meg-tett- 
Fzik, hogy ö Zíidó volt. A’ 
Régiek Ötét a’ Christus’ het
ven Tanítványt közzül való
nak tartották. A’ Sz. írás 
úgy üdja - elő ötét, mint hit
tel és Sz. Lélekkel tellyes em
bert. Eggy vólt Ő azon Dia- 
conuFok közzül, a’ kiket az 
Apoftolok a’ végre rendeltek, 
hogy azok a* ízegényekröl 
gondot vlFeljenek. Tsel. 7.

f  Jubileum, Eggy közön- 
Féges és örvendetes Innep a’ 
Zfídóknál. (a) Ez minden öt
venedik eFztendöben elő-for
dult ő nálok; kezdődött a’ 
Tisri nevű holnapban, az 
őfzi siequinoctiutrúíQt, mellyet 
az egéfz Orfzágban trombi
ta fzőval hírdettek-ki. Ne
vezetét onnan vette, mert 
akkor minden dolgoknak a’ 
magok régi állapatjokra vifz- 
fza kellett menni; akkora’ 
rabokat lzabadon kellett bo
tsát Ani, az adólságot el-en
gedni, a’ jólzágot, házat 
V a' t. régi Uraiknak vifzfza- 

kel
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kellett adni. De ez a’ fza- 
badfág, tsak a’ valófágos Iz
raelitákra tartozott, melly - 
ben a’ Pogány Profelyiufok- 
nak fém mi réfzek nem vált. 
A’ Jubileum’ egéfz efztende- 
jében nem fzabad volt a’föl
det mívelni, hanem a’ mit 
a’ főid termett, azt a’ fze- 
gényeknek kellett engedni, 
valamint minden hetedik, 
vagy a’ Szombatnak efzten- 
dejében is. Ez emlékeztette 
az Izraelitákat az Egyiptomi 
ízolgálatra , hogy ők is úgy 
ne fasyargafsák az 6 atyjok- 
fijait, mint az Egyiptomiak 
őket.

Némelyek úgy gondolkoz
nak, hogy a* Zfidók a’ Jubi
leum ízerént fzámlálták az 
δ efztendejiket, valamint a* 
Görögök az Olympias, a* 
Romaiak a’ Luftrum, 's a* 
Kérefzty ének az Indictiók fze- 
rént. A’ Zfidók tizen-két Ju
bileumot l’zámlálnak a' Ca- 
naán Főidére való be-mene- 
telektől fogva a’ Fogfágig, 
a’ mikor az ő fzabadfágok- 
nak vége lett. Az első Jubi
leumot tefzik tizen négy efz- 
tendövel azután hogy Jolüe 
a’ Jordánon által - ment. Ez 
a’ Jofephus és Philo fzámlá- 
láfa. De Ufser, Cuneus, Hu
go Cardinalis, J. Scaliger, 
reta vius, Calvifius , Span
heim, Le Clerc, és máíók , 
hét efztendö vei feljebb tefzik, 
a’ Juliana Periódusnak 3x18. 
efztendejére , a’ Christus előtt 
1396. efztendőre. Arról is 
kérdés vagyon a’ Zfidók és a’ 
Kerefztyének köztt, mellyik, 
eiztenfUi volt a’ Jubileum, a'

C c

negyven-kilentzedik-é, vagy 
ötvened ik ? melly kérdés M ő- 
fesnek azon fzavaiból fzár- 
mazik, a’ mellyekkel él ő , 
midőn a’ Jubileumról fzóll.

A’ Romai Ekkléíiában is 
fzokásban vagyon a’ Jubile
um, a’ midőn a’ Sz. Romai 
Pápa bún botsánatot ofzto- 
gat. Ezt leg-előfzör VIII- 
Bonifacius P. állította - fel 
1300-ban, úgy hogy minden 
fzázadik efztendöben elŐ-for- 
dúljon. VL Clemens ötven 
efztendőre, VI. Urbanus har- 
mintz három , XI. Gergely 
harmintzra, V. Sixtus, vagy 
II. P á l, hufzon-ötre határoz
ta , ’s máig is úgy maradott. 
De ezen időn kívül is, a’ Pá
pák az ő méltófágra való 
emeltettet élekkor, és más 
különös alkalmatofságokkor, 
fzoktak Jubileumot tartani, 
xj42-ben III. Pál P. Jubileu
mot tartott azért, hogy a 
Tridentumi Concilium jóivá’ 
geződjÖT : 1554 ben IV. Pál- 
azért, hogy Anglia Orízág 
a’ Romai Ekkléfia’ kebelébe 
vifzfza-menjen: 1617-ben V, 
Pál azért, hogy a’ Catholi- 
eufoknak fegyvereket a’ Pro- 
teftanfok ellen a? Isten tegye 
fzerentséfsé. i6a8-ban halon- 
ló okra nézve tartattatott a* 
Jubileum. A’ Jubileum így 
megyen-véghez. Azt a’ Pá-

Ea a’ maga Bullájában ki- 
írdeti Húsvét előtt; Kárá- 

tson előtt való estve ofztán 
a’ Pápa a*Sz, Péter’ templo
mához megyen, hogy annak 
fzent kapuját, melly kő-fal
lal be vagyon tsinalva, ki- 
nyifsa , mellyel eggy arany 
3 kai«-
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kalapátítsal háromfror meg
üt ’s így í'zóll: Aperite mihi 
portás jufiitice, tie. ,, Nyifsá- 
tok - meg nekem az igazíag- 
nak kapujit, hogy be - men
jek és az Urat díisérjem. “ 
Akkor a’ kő-mívefek a’ fa
lat berontják ’s a’ kaput ki
nyitják: a’ Pápa térdre efik, 
kit a’ Peter’Poeniientjariufai 
fzenteltt-vízzel meg-hmtertek; 
azután eggy kereti tét kezé
be vefzen, a’ Te Deurnot 
el-kczdi, ’s a’ Papoktól ki- 
fértettetvén,a’ templomba be- 
niegyen. Azonban három 
Cardinalis Le gat ufók el-men- 
nek a’ több három (zeni ka
puknak, a’ Latoranúmi Sz. Já
nosnak, Sz. Pálnak, és Maria 
Majpr templomában való ka
puknak ki-nyitáfokra. Más 
nap’ reggel meg-áldja a’ Pá
pa a’ népet, ’s bitn botsána- 
tot ofztogat. Végbe menvén 
a’ Jubileum, Karátson eslvé- 
jén a’ kapuk be-zárattatnak, 
pielly úgy megyeri végbe, 
hogy a’ Pápa a’ követ es a’ 
mefzet meg-áldja, az első kö
vet maga letefzi, tizen-két 
pixist arany és ezüst pénzek
kel meg tölt ’s azt a’ kő köz
zé be-rakatja, ’s a’ kapu a* 
következő Jubileumig be·zár
va marad.

Ez előtt egél’z Európából 
fzámtalan fokafág gyűlt Ro
mába jubileumra: de ma 
minekutánna más Orlzág be
lieknek is meg-engedték a’
„ Pápák, hogy jubileumot tart- 
hafsanak, az Ólaízokat ki
vé vén, nem oliy Izámolátr je
lennek-meg &’ Romai Jubi
leumon,

A’ Romai Pogány oknál a* 
Jubileumhoz haíónló volt ti 
Ludus Satcularis , mellyet 
minden Századik efztendöben 
nagy pompával tartottak.

Corio, henzon, Fobrini Fii* 
laneus. Navat us. HoJ’pin. Főj- 

Jin. Hotting. Gerhard. Calix· 
tus. Sprenger.

■jSz. Juuás. T/iaddaeusvagy 
Lebbaeus, a’ Jelüs Chriftu$. 
nak Apoíiola , a' kifsebb Ja 
kabnak atyjafija, és így á 
Chriflpsnak is rokonai köz? 
züj való. Hieronymus azt 
írja felőle , hogy' TJiamás 
Apofiol ölet küldötte Abga- 
rushoz az Edeísai Királyhoz, 
a’ ki a’ Chri(tusnak hírét 
hallván, kérte volt ö Fel- 
légét, hogy menjen 6 hoz
zá, de maga einem ment, 
hanem meg ígérte neki, hogy 
Tanít ványi közzül eggyet el· 
küld. L. Abgarus. PredikáJ- 
lott Judás Arabiában, Syriá- 
ban , Meíbpotamíában , ’* 
Edeísában tsendes halállal 
halt-meg : nolia málok azt 
mondják, hogy Ö Berythus- 
ban, yagy mafok í’zerént Per
iiában ölettetett - meg. A* 
bizonyo?, hogy δ eggy vólt 
a’ feleféges Apoítolok közzill.

A’ Judás’ Levele az Új 
TeilamentomJjan Canonicus 
Levél. Vóltak a’ kik tagad
ták hogy ezt a’ Levelet ma
ga Judás 'Apoftol írta. Eu- 
lebius írja, hogy ez a’ Levej 
az Üj Teflamentomnak azon 
könyvei közzé tartozik, 
meilyeket kozönlégeíen be
liem vettek , és hogy ezt a’ 
Régiek ritkán említik; noha 
az Kkkléiiaban közönlégé· 

lén
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fen éltek vrle. De Clemens 
Alexandrinus, Tertullianus, 
és Origenes, ezt dudáiénak 
esmerik , és a’ Canonicus 
könyvek közzé Számlálják. 
Minden régi Cataloguíaik- 
ban is a’ Canonicus köny
veknek említtettetik. Midőn 
Judás ezen Levelet írta , 
már akkor majd minden 
Apoftolok meg-haltak, mert 
arra inti az olvafókat, hogy 
emlékezzenek-meg azokról a’ 
beszédekről, melfyeket elein 
meg-mondottak az Úr Jefus 
Chriítusnak Apoftoli. írta 
ö ezen Levelet azon Eret
nekek ellen, kik a’ magok 
gonoíz életek, és tévelygő 
tudományok által a’ Keresz
tyéneknek erköltföket igye
keztek meg-veSztegetni. Ju
dás eleven Színnel festi eze
ket , midőn azt mondja, 
hogy ezek , a’ magok indu
latjaik után járnak, hiába
valók , világi bőltseSségek 
vagyon , de az 8 tselekede- 
teiknek vezérek nem az Is
ten’ Lelke. Origenes azt jegy- 
zi-meg ezen Levélről, hogy 
noha ez kevés vériekből all, 
mindazáltal , a’ mennyei 
kegyelemnek hathatós Sza
vaival gazdag. Judás a’ ma
ga levelében említi az Enoch’ 
Apocryphus könyvét, Mi
ll ály Arch - Angyalnak az 
ördöggel a’ Móíes’ teste fe
lett való tuSakodáíát, mellyet 
halonlóképen eggy Apocry
phus könyvből vett, melly 
a’ MóSes’ mennybe menete
léről vagyon írva. De ez a’ 
Judás’ Levelének méltóságát 
Színié a úgy nem kiíscbbíti,

J(J£>.

valamint az említett Apocry
phus könyveknek Semmi 
méltóságot nem ád. Vagyon 
a’ J u d á s ’ neve alatt eggy 
Evangyéliom is; de a* mellyet 
Gelafius Pápa, mint költöttet, 
kárhoztatott. ·

Eus. H. E. 1. a, c. 23, 
Márk. 8- Luk. 6. Jan. 14. 
Hier. Comment in Math. 10. 
Cave. Ant, Ápolt, in vita 
Judae,

Judith’ K ö n y v e .  Eggy 
Apocryphus könyvaz ÓTe- 
Hameníomban. Nevét vette 
amaz híres Vitéz özvegy afz- 
Szonytól Judithtól, ki a’ Si
meon’nemzetségéből Uz’ fijá· 
nakMerarinak leánya, és Ma- 
naSsénak felelége volt. Ezen 
könyv elö-adia, mint Szaba- 
dította-meg Judith Bethulia 
vároSát, mellyet az ASsy- 
riaiak Holofernes’ vezérfége 
alatt nagy Sereggel meg-Szái- 
lottak. Noha a’ történetet 
minden kör nyúl - állásaival 
elő-adja a’ Judith könyve; 
mindazáltal a’ Tudótok nem 
eggyezhetnek-meg rajta, igaz 
legyen-é az hiftoria vagy 
költemény ? A’ R. Catholica 
Anya Szenteggyház igaznak 
tartja, ’s a’ Judith’ könyvét 
a’ Canőnicuíók közzé Szám
lálja. Grotius azt mondja, 
hogy ez az Hiftoria nert* 
egyéb , hanem ts&k Parabo
la , költött hiftoria, mellyet 
valaki akkor írt, midőn An
tiochus Epiphanes a’ Zsidó, 
kát üldözte. Azt mondja, 
hogy Judithon Zsidó Orfza,- 
got, Bethulián az Isten’ tem, 
plomát, Nahugodonozoron 
az ördögöt, t-olofernsten a,; 
4 övdög
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prdög efzközét Antiochust 
kell érteni, ki a’ ízép öz 
vegy Judithot maga hatal
mába ejíette, Grotiusnak fő 
oka, a’ miért ő ezt az hifto- 
riát költeménynek tartja az, 
mert ezt ('em a’ Fogíág előtt, 
fém azután femmi idővel 
nem lehet meg-eggyeztetni, 
Ha az hiftoria nem kőite- 
meny, hanem valófág, azt 
a’ Manafse Király* idejével 
leg-jobban meg lehet eggyez· 
telni, kit a’ Babyloaiai Fog 
fág előtt, népének eggy lé- 
ízével az Afsyriái Király el
rabolt.

Ez a’ Könyv leg-elŐÍ'zör 
Cbaldaeai nyelven írattatott, 
mellyböl Hieronymus fordí
totta Deák nyelvre, melly 
Fordítás a’ Vuigaíában ma 
js meg vagyon. Ezen kívül 
vagyon ez a’ könyv Görög 
és Syriai nyelvre is fordít
va, A’ Görög Fordítást Theo- 
dotionnak tulajdonítják ; a’ 
Syriai a* Görögből vagyon 
fordítva.

Hier. Praef. in Judith. Λμ- 
gufi. Eus. Belláim. Petav. 
Hejdeg. Enchir. Bib, Mont- 
faucon. la veritable 
de Judith. Bayle. Grot.

Juh l e s  így neveznek a ’ 
t/apponiaiak némelly D*mp- 
nokat kiket Isteni tiizteleUel
Í'lletnek, noha nekik lémmi 
képeket népi ttanainak. A’ 

ceremonia így niegyen vég
be j a’ Juhleá’ innepen áldoz
nak , húst nem eíznek, főt 
piás ételektől is tsak - nem 
egéfzen meg-tartóztatják ma
gokat : a* melly eledeleket 
eíkéizítenek , de nieg-nem

eíznek, azokat eggy fa haj- 
ból tsináltt edénybe tefzik, az 
ház megett fel-akafztják azok
nak a’ telkeknek Hámokra, 
kik az hegyek és erdők köztt 
laknak.

Keisler, Antiqu.Celt &Sept.
Ju ib a s . Napkeleti Indiá

ban Formoía Szigetében Pap 
afzCzonyok- Azt írják, hogy 
ezen fzigetben az Isteni tiíz- 
teletet egyedül az afzfzonyok 
fzokták végbe - vinni. Leg
inkább diíznót, fzarvas fejet, 
és főtt riskáfát áldoznak. 
Az áldozat után a’ Juibáfok 
imádíághoz fognak, mellyet 
nagy lármával és testeknek 
mozgatálával vifznek-véghez, 
úgy hogy utoljára el is ájul
nak, ’s azt mondják, hogy 
az alatt az Istenekkel tárlal- 
kodnak. Az ájulásból fel
éledvén , fel-kelnek; de az
után is fok' ideig igen reiz- 
ketnek, azonban a’ nép ke- 
fervelén fóháfzkodik és sír. 
Minteggy eggy óra múlva 
a’ Juibáfok a’ Pagoda vagy 
templom tetejére fel-málz- 
nak, hol előfzör imádkoz
nak , azután mezítelen lc- 
vetkeznek, hogy az Istene
ket az Ö meg-öleléfekre fel
indítsák : akkor az egéíz nép’ 
láttára egéfz testeket meg- 
mofsák, ’s annyi réfzegítő 
italt ifznak, hogy a’ mjá 
érzéketlenekké lefznek. Ezek 
a’ Juibáfok jövendő-mondók, 
az ördögöket elő - hívják, 
ismét el kergetik, kiket me
zítelen fegyverrel űznek, ’s 
nagy ordítálsal kénfzerítenek 
a’ tengerbe ugrálni.

Voyage to the Eajt - Ind.
' Pé-
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J u m a l a . Eggy régi Isten 
a’ Finlandiaiaknál és Lap- 
poni^,iáknál : a’ képe eggy 
óltáron ülő embert mutae, 
kinek fején eggy tizenkét 
drága kövekkel fénylő ko
rona vagyon, nyakáról pe- 
dig eggy nagy arany lántz 
függ. Á’ Lapponiaiak azt 
hiizik, hogy Jumala paran- 
tsol minden más Isteneknek, 
és az Elementumokon, éle
ten , halálon, határ nélkül 
való hatalma vagyon : a’ 
térdén eggy nagy arany pén
zekkel teílyes arany edényt 
ta rt: a’ templomát erdőben 
fzokták építeni.

Schőjferi. Lapponia.
* J u n io r e s . íg y  nevezték 

a’ közép időben mindazokat 
a’ Clericufokat, kik a’ Sub· 
diaconus után v o l ta k , p. o. 
a’ LeStorokaX, Oßiariulok&t 
ExorciJidkaX, ’s a’t. Π  Junior a- 
tus annyi, mint a’ Vicaria· 
tus , vagy a’ Vicariusnak Be· 
neficiuma. Du Fresne.

t  J uno. Eggy Isten - Afz- 
fzony a’ régi Pogány Ro
maiaknál és Görögöknél; Sa- 
turnusnak ésRheának leánya, 
Jnpiternek pedig húga és fe- 
lelége. (a) A’ Görögök Hé
rának hívták. A’ Sanios és 
Argos-beliek mind a’ ketten 
azt tartották , hogy ö nálok 
fzülettetett, azért neveztet- 
tetett ő Samufi és ArgußJu- 
nónak: az ö fel-nevelöji Ocea
nus és Thetjs vóllak. (b)Ju-
Siter meg-fzeretvén a’ maga 

úgát Junót, felefégül vette 
ötét; melly házafság az ő 
f^tilejineh hírek nélkül efett,

C c

a’ mint Homerus mopdja.
( c )  Azt írják hogy Jupiter 
eggykor kakukká változott, 
’s úgy férkézett Junóhoz: ez 
az oka, hogy a’ Juno Királyi 
páltzájának végére, a’ ré
giek eggy kakukkot fzoktak 
festeni. Jupiter és Juno eggy- 
máfsal foha fém tudtak hé· 
kefségben lenni ; mellynek 
oka a’ Jupiter’állhatatlanfága 
és az hálandó afzfzonyok 
eránt való fzeretete volt. 
Azért panafzolkodik Juno Se- 
necánál, hogy Ő Jupiternek 
tsak húga, és az eget kénte- 
len odahagyni, a’ maga hü- 
fégtelen férjének ágyától el
válni , ’s a’ ti I ztál an afzfzo- 
nyoknak az Istenek köztt 
hellyet adni. 's a’ t. (d) Az 
ö fok perlekedéfekpek vége 
a’ lett, hogy eggymástől el
váltak. Paufanias Junónak 
három templomát említi, 
mellyek Stymphalusban Ar- 
cadiának tartományában vol
tak: az elföt Szűz Juno, a’ 
málodikat házas - afzfzony 
J u d o , az harmadikat özvegy 
Juno templomának hívták. 
Jupiter megbánta Junótól 
való el-valáfát, ’s hogy vele 
ismét öl'zve kelhefsen , illyen 
ravafzfággal élt. El-hírefí- 
tette, hogy ö az Afopus* 
leányát akarja el - venni; 
mellyet meg-hallvan Juno, Ö 
hozzá önként vilzfza - ment.
(e) Homerus fok-féle fogla- 
toíságot tulajdonít Junónak : 
el-küldi Minervát, hogy a’ 
Görögöknek vifzfza-téréíéket 
akadályoztafsa-meg ; vefze- 
kedikJupiterrel, az ütközet
re megyen, a’ Venus’ öyé- 
$ V*í



velmeg-tsaljajupitert, Apol
lóhoz és Irishez el-vifzi a’ 
Jupiter’ parantsolatját, hírül 
viízj az Isteneknek az Ae
neas és Achilles köztt efett 
hartzoí,' el-küldi Vulcanust, 
hogy X^ntusnak tegye elle
nébe magát , meg - győzi 
Diánát, 's a' t.

El hallgatván a’ Régieknek 
Junórólvaló fok költeményei
ket , azt illő felőle meg
jegyezni , hogy ö az házas
ságnak Isten-Afzfzonya vólt. 
Azért áldozott Didó és Ae
neas Ceresnek , Phqebusnak, 
Bacchusnak , fö-képen pedig 
Junónak. (f) Romában eggv 
útí’zát Jugarius Ficusnak hív
tak , mert a’ Juno Juga tem
ploma abban az útfzában 
volt,’ Valmint pedig az há- 
zafságnak; úgy μ' terhes afz- 
Izopyoknak is' gonovifelőjök 
vólt ő (g)

Sok - fele nevek alatt tifz- 
telték Junpt: az emlékeze- 
tefebbek ezek.

i.)  Juno Feronia, Virgi- 
lius emlékezik eggy erdőről, 
melly Anxurhoz nem meíz- 
fze vólt, és Juno Feroniának 
fzenteltettetett. (h) Mind
azokban a’ templomokban, 
mellyeket a’ Görögök építet
tek Juno Feroniának, a’ Ro
maiak és Sabinufok eggyiitt 
tifztelték Ötét. Hogy Junó. 
nak is Flaminicáji, vagy Pap 
afzfzonyai vóltak legyen, 
azt Gruternél ez az lnfcri- 
ptio bizonyítja. Camurence C. 
T. Veterinas. Fiam. Ferón. 
Eggy régi pénzen pedig a’ 
Feronia’feje ezen íráfsai lát- 
fzík : Turpilianus I f i .  Fir 
Ferón.

a.) Juno Lacinia. Ezen név 
alatt vólt Junónak eggy tem
ploma a’ Laciniai hegyen, 
Cortonától három mért-főld- 
re , melly az ö tiízteletére 
oda öfzve-gyiilni fzokott fok 
emberekért igen híres vólt: 
ez a’ templom eggy fenyves 
erdőben állott : a* mellette 
lévő mezőben fok barmok 
legeltek, mellyek mind Ja
nónak vóltak Izentelve, 
mellyeknek árrokból a’ Pa- 

ok neki eggy arany álló
épet emeltek. Ezt a* drá- 

gafágot. Hannibal el-akarta 
predálni: de Juno meg jelent 
neki álmában, ’s fenyegette 
őtet, hogy ha izándékát 
végbe-vifzi, Őtet meg-vakít- 
ja. Ezen Hannibal meg-ije- 
dett, eggy kis arany tehenet 
tsináltatott, ’s Junót azzal 
akarta engefztelni, (i)

3. Juno Sospita. Ezen név 
alatt tifztelték őtet Lamivi- 
mnban. Ezen névre tzéloz- 
Catuílus. (k) Livius írja hogy 
Romának 533. efztendejében, 
mástsudákon kívül,a’mellyek 
történtek, a’Junó’ véres pai- 
ía és dárdája nagyon meg
rémítették a’ Romai népet. 
Cicero ketske bőrben, lán- 
tsávai, paiísal, horgas orrá 
tsizmával rrja-le Junót. (I)

4. Juno Regina. Azért ne
vezték Királynénak, mert 
Jupiternek az Istenek’ Kirá
lyoknak felelége vólt. Mi
dőn Camillus Vejos várofát, 
hol Junónak eggy drága tem
ploma vólt, fegyverrel meg
vette, ezen néven fzóllította- 
meg-ötei, akarna-é Romá
ba vele el-meuni? erre fejé

nek



JUN.
ntk meg-hajtáfával intett a’ 
Janó’álló képe, mellyetCa
millus Romába el-vívén, az 
Aventinus hegyen eggy tem
plomot épített neki. (mj

S- Juno Calendaris. Ezt a’ 
nevét veue Juno «’ Kalendis, 
mert miudenik holnapnak el
lő napja, mellyet Kalendae- 
nck hívtak , neki vplt fzen- 
telve.

6. Juno Moneta. Svidas 
azt írja, hogy ezt a’ nevet 
azért adsák Junónak, mert 
p a Romaiaknak azt ígérte, 
hogy ok a’ Pyrrhuísal való 
hadakozásban a’ pénznek 
íémmi ízükfégét nem látják; 
mellyre nézve ök Juno Mo
ndának eggy templomot épí
tettek, mellyben ofztán a’ 
közöníéges kintset tartották. 
De Cicero , Livius, és más 
fiiftoricufok, azt mondják, 
hogy kevélsel az előtt, hogy 
a’ Gallufok Romát meg-vet- 
ték, eggy föld indulás vólt, 
és akkor a’ Junó’ templomá
ban eggy ízózat hallattatott, 
mely a’ Romaiaknak azt a’ 
tanátsot adta, hogy a’ kő
vetkező vefzedelemnek el- 
hárítáfára áldozzanak - meg 
eggy halas diíznót: mcllvre 
nézve Dictator Camillus fo
gadást tett, hogy Junónak 
ezen név alatt eggy templo
mot fog építeni, î n) Ezt a* 
templomot idővel a* Romai
ak közöaicges pénz-verő mű
hellyé változtatták, az hon
nan a’ pénzt is Monetának 
nevezték. JNémelly régi pén
zeket lehet látni, mellyeken 
eggyik felől a’ Junó’kepe e- 
'ftti nevezettel, Moneta, a’

JUN,
máfik óldalon pedig, kala- 
páts, ülő, ’/  a' t. vágynak, 
mellyek a’ pénz verésre fziik- 
fégelék, ezen íráfsal T. Cari- 

Jius.
A’ Junó’ tifztelete Romá

ban igen régi vólt. Tatius 
a’ Romulus’ Király tárfa ál
lította azt fel. Tullus Hofti- 
lius alatt állítottak fel két ol
tárokat, hogy azokon a’Pa- 

ok Horatiust, ki a’ maga 
ágát meg-ölte, meg-tifztí- 

tsák; az eggyik óltár Janufé, 
a’ máíik Junójé vólt. Numa 
Pompilius épített Junónak 
eggy templomot, mellybe 
femmi nyilvánfágos tifztáta- 
lan életű atzfzpnynak nem 
ízabad vólt be-menni, (o) 
Yirgiliusnál ígéri Jupiter Ju
nónak, hogy Őtet az Aeneas’ 
maradéki lókkal inkább fog
ják tifztelni, mint minden 
más nemzetek, (p) Juno eránt 
fohol nem mutattak nagyobb 
tífzteletet, mint Argosban. 
Paulánias írja, hogy ott Ju
nónak eggy pompás templo
ma vólt, mellyet neki Phe- 
roneus az Inachus’ fija épí
tett. Ennek a’ templomnak 
tornátzában állottak á’ Junó’ 
Pap Aízfzonyainak képeik. 
A’ Junó’ legrégibb álló-képe 
körtvély-fából vólt, mellyet 
nagy vígyázáísal örzöttek: 
Pirafus az Argus’ fija Tiryn- 
thusba vitette azt; de az Ar- 
gosbeliek a’ várost le-rontot- 
ták, és a’ képet magokhoz 
vifzíza-vitték. Melly nagy 
tilzteletet mutatott légyen ez 
a’ város Juno eránt, azt bi
zonyítja Horatius, (q) Car- 
thagóban is nagy tiizteietben
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vólt Juno, és ez a’ Város 
kedvefebb vólt neki, mint a’ 
maga hazája Samos, a’ mint 
Virgilius írja. (r) Ugyan ezen 
Poeta mondja, hogy Cartha
go’ közegén eggy erdőben 
Didó Junonak eggy fzép tem
plomot építtetett, S. Egyir 
ptomnak Heliopolis pevü vá
rójában embereket áldoztak 
Junónak: az áldozatra való 
embereket épen azon Cere
móniákkal v á la s z to t tá k ,  
mellyekkel a’ barmokat, ’s 
azokban is azon minémüfé- 
geknek kellett meg lenni , a’ 
mellyck ezekben voltak. De 
ezt a’ kegyetlen fzokást Anta
lig Király el - törlötte, *s azt 
rendelte, hogy az emberek 
hellyett viafz ember képeket 
áldozzanak. A’ Lacedaemo- 
niaiakjuno Aegophagáty\agy  
a’ Ketske húst evő Junót tisz 
telték: , ’s neki ketskét áldoz
ták. (t)

Sokképei maradtak-meg 
Junónak mind e’ mai napig , 
mind a’ köveken, mind a’ré
gi pénzeken: a’ régi időkben 
Cyprus - fából faragták az ö 
képét, melly eggy tifztefséges 
afzfyonyt m utat: néha kezé
ben Királyi páltza, feje pe
dig be-fedezve látfzik, néha 
lantsát, nélia tséfzét tart ke
zében , mintha áldozni men
ne : némelly pénzeken eggy 
páva all lába mellett; néha 
a’ Palládiumot tartja, (u)

A’ Tudófok úgy ítélnek, 
hogy Juno a’ levegő eget és 
annak tulajdonfágait, Jupiter 
pedig az Aethert jelenti*: az
ért mondja Homerus, hogy 
Qtet Sfí Oceanus és Tiuuys,

vagy a’ tenger táplálta (v) 
Hafonló értelmének kell len- 
ni ama mefének , melly fze- 
rént Jupiter a’ Junó’ lábára 
két illö-vafat kötvén, Ötét 
eggy arany lántzon az égre 
fel-akafztotta; a’ melly tör
ténetre emlékezteti ötét Ju
piter Homerusnál; (x) melly 
mefét ama’ nagy tudományú 
Frantzia Aízfzony Dacier így 
világofít. „ A’ Junó’ lábaira 
köttettetett két ülők, jelentik 
a’ vizet és földet, a’ kezein 
lévő arany lántz, az Aethert 
vagy tüzet, melly a’ felső le
vegő-eget meg-tölti: &’főidéi 
a’ víz , mint vastag Elemcntu- 
mok, ülőknek neveztettetnek, 
annak jelentérére, hogy min
den mesterfégeket ezen két 
Elementumokban lehet gya
korolni. Nem tudom, nem 
nézett- é a’ Poeta ezen me- 
lében valamelly erkőltsi és 
terméfzeti allegóriára? Meg
lehet, hogy a! Junó* lábán le
vő két ülőkön , és kezein le
vő arany lántzon, azt értette, 
hogy az afzfzonyokat arra 
tanítsa, hogy az házi dolgok, 
mint valamelly lántzok, az 
afzfzonyt otthon tartóztalsák, 
és az ö gazdafzízonyi köte- 
lefségei, mint meg - annyi 
arany lántzok, úgy tartsák 
őket kötve. “ Junónak három 
hja vólt, kiket mind rcnd-kí- 
vül való módon fogadott: 
Mars , a’ kit eggy virágnak 
fzaglálából, ( mellyet neki
Flora mutatott, ) fogadott: 
Vulcanus, kit a’ ízéitől fo
gadott: Hebe, a’ kit Saláta 
ételtől fogadott. Azt is írják 
felőle, hogy midőn Hercules



az ö mellyét keményen fzop- 
ra; azt í'zájából ki-rántottá: 
akkor a’ tej fzéllyel-fetsken- 
dezeit, némelly réfze a’ föld
re, melly fej ér liliommá válto
zott , más réfze pedig az ég
re tseppent, mellyböl az 
égen levő úgy neveztettetek 
Otfzág - uta lett. Némellyek 
T y p  h o n t  is Juno’ íijának 
mondják lenni. Minthogy 
Paris Junót nem ítélte fzebb- 
nek Minervánál ésVenusnál: 
azt azzal bofzfzúlta - meg, 
hogy Troja’veszedelmét min
den érövéi munkálódta; Ju
no Caprotináfól. L. Capro· 
tina.

( a )  Virg. Aen. 1» i. v. 4 6 . 
(b) Horn, II. 14. v. 200. (e) 
Ibid. v. 294. (d )  Senec. in 
Here. Fur. (e) Paus. 1. 7. Nat. 
Com. Myth. 1» 2. c. 4. (f ) Virg. 
Aen, 1. 4. c, 57. (g) Tér. And. 
Act. 3. Sc. i. (h) Virg. Aen. 
1. 7. v. 799. (i) Diód, Sic. Liv. 
Cic. div. 1. 1, (k) Catull.C&xm, 
32. (1) Liv. 1. 23. Cic. de Nat. 
Deor. 1. j. (m) Fal. Max. 1. 
i. c. g. (n) Cic. de Div. 1. 1. 
Liv. 1, 7. c. 28· Ovid. 1. 6. v. 
183· fo) Dión. Halié, 1. a, c. 
S«. 1. 3. c. 28. (p) Virg, Aen. 
1. í 2, V. 838. (q) Horat. 1. a. 
Od. 7. 1. 1, (r) Virg. Aen.l. 1. 
v. 12, (s) Virg. Aen. 1. 1, v. 
441. (’t ) Porphyr. Paus, in 
Lacon. (u) Montfaucon. Ant. 
T, l .l .  a. c. s- (v) Hóm. II. 
1. 14. v. 202. 1. $. v. 784. (x) 
Horn. II.1$. v, 17.

J u n o n a l ia . Jun6’ innepe 
a Pogány Romaiaknál,melly- 
re Italiában némelly meg- 
efett tsudák adtak alkalma- 
tofságot. A’ mennykö meg-

J l'n .

ütötte Junőhak set Aventinus 
hegyen levő templomát; a’ 
jövendölök azt mondták, 
hogy ez a’ történet a’ Romai 
afzfzonyokra tzéloz; azért is 
ők Junót ajándékokkal és ál
dozatokkal tartoznának en- 
gefztelni. Ezt hallván az afz- 
fzonyok, pénzt fzedtek-öfz- 
ve, Junónak eggy arany e- 
dényt kéfzíttettek, ’s ajándé
koztak. A' Decemvirsk is e- 
zen innep napra áldozatot 
rendeltek. Két fejér tehene
ket meg-hordoztak a’ váro- 
fon, junónak két képével eggy- 
ütt, mellyeket íok fzüzek 
követtek, kik a’ Junó’ tifz- 
tefségére éneket mondtak: 
ezeket követték a’ Decemvi· 
rek borostyán kofzorúkkal: 
midőn a’ templomba be-értek, 
az áldozathoz fogtak, ’s  a’ 
Junó’ Cyprus - fából kéfzültt 
képeit se templomba be-tet- 
ték. Liv. Dec. 3· 1. 4.

f  Ju p i t e r . A’ régi Pogá
ny oknak leg-főbb Istenek. A* 
mint Cicero írja, a’ Theolo- 
guílok három Jupitereket em
legetnek , kik kőzzŰl kettő 
Arcadiai, eggyik Aethemek, 
máíik Coelusnak , az harma
dik Saturnus’ fija vólt, ’s Cré- 
tában fzülettetett, hol az Ő 
temetö-hellyét is mutogatták. 
Cicero más hellyen fok Jupi
terekről emlékezik, kik kü- 
lönbb-féle Orfzágban ural
kodtak. Varró három fzáz 
Jupitereket fzámlál, melly- 
nek okának az látfzik lenni, 
hogy minekutánna az első 
Jupitert fok virtufaiért Isten
né tették, a’ több nemzetié
nek is a’ magok Királyaikat 
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vagy hízelkedésből, vagy 
virtufaikra nézve, Jupiternek 
hevezték. (a)

A’ leg-elfő Jujíitei, (kin 
a’ Poéták és Theologufok a’ 
lég-főbb Istent értik ) Cretai 
Király, Saturnusnak és Rhea- 
hak fija volt, kit az atyja* 
világra jövetele után azon
nal meg-evett vólna, ha az 
ányja ő hellyette Saturnus
nak eggy darab követ nem 
vetett vólna, a’ mellyet hir
telen el-nyelt. Saturnusnak 
fzokáfa volt minden gyerme
keit meg-enni, mert Ccelus 
és Terra előre meg-mondták 
neki, hogv eggy az Ö gyer
mekei közzül ötét Orfzágá- 
tól meg-fofztja. Jupiter így 
meg-fzabadúlván Saturnus- 
íól, Adratlea és Ida Nym- 
phának adattatott-által, hogy 
Ötét a’ Curetefek’ és Cory- 
bantefek’ íhgítfégekkel nevel- 
jék-fel, kik ö Körültte fzün- 
telen zörgöttek , hogy síráfát 
Saturnus meg-hallván, Őteí 
meg-ne egye. (b) Virgilius 
azt írja, hogy Jupitert a’ mé
hek nevelték-fel, mellyek a’ 
Curetefek’ zörgéfekre gyül- 
iek-öfzve; mellyeket azután 
Jupiter méz tsináló tehetfég- 
gel ajándékozott-meg. (c) 

Jupiter fel-ne velked vén,leg- 
elöfzör is a’ Titánok ellen 
fordította erejét, kik az Ö 
atyját Saturnust, és Anyját 
Rheát, rabfágba vitték vélt: 
azután a’ maga testvéreivel 
Keptunufsal és Vulcanufsal 
öfzve-esküdtek , hogy atyjo- 
hat Saturnust a’ Királyi izék
ből le-vefsék, kit. le is vet
vén , annak Orfzágán magok
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köztt még-ofztoz'ak. Jupiter
nek az ég , Neptunusnak á’ 
tenger, Plútónak a’ Pokol 
jutott.Saturnus Orfzágából ki- 
üzettettetvén, Italiába ment., 
hol a’ lakofoknak erkölcsö
ket meg-jobbította, azoknak 
törvényeket tsinált, ’s a’ tar
tományt Latiumn&k nevezte, 
a’ mint Virgilius írja : de 
Ovidius fzerént Saturnus lán- 
tzokkalmeg kötöztettet tt. és 
Tartarusra le-tafzít-attatött. 
Azonban a’ Jupiter’ uráli o- 
dáfával kezdődött az ezüst 
idő, és az ef/tesdők, medyek 
áz e'Ött mndég tarró tavafz- 
ból állottak, most pedig négy 
réfzekré ofztattattak. (ő) 

Olly fok tselekede'eit em
legetik az Írók Jupiternek* 
hogy azokat elÖ - ízámlálni 
lehetetlen: az 6 tifztátalan- 
fágai fzámtalanok; alig va
gyon olly állat és dolog* 

\mellynek formáját magára 
nem vette vólna ő , hogy 
tifztátalan tzéljat véghez-vi- 
hefse, (e) melly változáfokat 
Ovidius és mátok bőven le
írnak. Méltán jegyzi· meg 
azéft Tertullianus, hogy nem 
tsuda ha a’ Fogányok mim 
den-féle vétkekre el vete* 
medtek, midőn azoknak pél- 
dájokat abban az ő Istenek
ben látták , kitől mind jû  
talmat, mind büntetést vár
tak. És igy Momusoak is 
volt oka reá , hogy Lucia- 
nusnál Jupitert így tegye-ki 
nevetfégre. ,,A’ te fokfzori 
el-változáíáid gyakran félel
met fzerzettek nekem : Fél
tem attól, talám a’ méfzár- 
izékbe vilinek, ’s le vágnak;

vagy

Jut*.
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vagy ekébe fognak, ’s fzánta- 
nak rajtad, mikor ökörré 
változtál, vagy talám az öt
vös el-olvaízt, mikor arany- 
nyá lettél, vagy a’ fzakats 
nyársra húz és meg-fíit, mi
kor hattyú képében jelentél- 
meg. “ 's a' t.

Jupitert fok-féle nevek alatt 
ti íztelték. Fők ezek.

1. ) Jupiter Ammon, vagy 
Hammon. L. Ammon.

2. ) Jupiter Anxur. így 
neveztettetett a’ Volscufbk- 
nak eggy Anxur nevű váró
inktól , hol neki eggy tem
ploma volt, mellyet a’ vi
déki lakofok gyakran meg. 
látogattak. Ebben volt Ju
piter Anxurn&k eggy álló
képe ifjú formában, fúgároe 
koronával, mint a’ régi pén
zek mutatják: Némelly Gram- 
matieufok azért nem Anxur 
várofától hozzák az 6 ne
vezetét, hanem ezen két Gö
rög fzótól aney xyron, melly 
azt tefzi, borotva nélkül való, 
vagy a’ kit nem borot
váltak.

3. ) Jupiter Bronto, Fulgu
rator , Tonans , vagy m e n n y 
d ö r g ő ;  mert a ’ Pogányok 
a’ Jupiter’ leg főbb hatalmá
nak a’ mennydörgést tartot
t á k .  (f) Jupiter Tonansoak 
Auguítus Tsáízár építtetett 
e g g y  templomot, (g) melly b e n  
neki h á r o m  álló-képei vol
tak, azon az okon, h o g y  mi
dőn az említett Tsáízár e g g y  
éjízaka útazna , a’ fzekere 
mellett a’ m e D n y k ö  le  ütött 
melly e g g y  fzoígát, ki az 
é g ő  fáklyát elöl vitte, meg
ölt. (h)

4. ) Jupiter Capitolinus, ezen 
nevét vette attól a’ pompás 
templomtól, mellyet Tar
quinius Prifcus a’ Capitoli
nus vagy Tarpejus hegyen 
építtetett ; mellyért néha 
Tarpe/usnak is neveztettetik. 
Ezen az hegyen három tem
plomok vóltak; a’ középső 
Jupiteré , a’ jobb - kéz felöl 
való Minervájé , a’ balkéz 
felöl való pedtgJunójé; min
den Romához tartozó Or- 
fzágok és fzövetféges népek 
igyekeztek ezt a’ templomot 
gazdag ajándékkel ditsöfé- 
geísé tenni: tsak az aranyos 
festéfe hét millió két ízáz 
ezer forintot ért. Ebben ál
doztak a’ Confulok ’s Öltöz
tek-fel, mikor hivatalokhoz 
fogtak: az Hadi Vezérek eb
ben imádkoztak. ’s ebben 
tettek fogadást minekelötte 
hadba mentek, ’s mikor gyö- 
zödelmeskedtek is ebbe men 
tek-be nagy pompával; eb
ben gyült-öfzve a’ Magiflra- 
tus is , mikor veízedelmes 
környül - álláfok vóltak; eb
ben volt az a’ titkos helly, 
mellyben a’ Sybillák’ Ora- 
culumaikat,és azon két arany 
koronákat tartották, mellye- 
ket a’ Gallufok és Carthago- 
beliek Jupiternek akkof fzen- 
teltek, mikor a’ Romaiak 
a’ Samnitefeken gyözödel- 
meskedtek. (i)

5. ) Jupiter EUcius, ab eli
cere , ki - hívni; minthogy 
ötét az halandók könyörgé- 
fekkel az égből gyakran le
hívták . (k) De különöíén azért 
nevezték íg y  Ötét, mert Nu- 
m j Pompiliusnak eggykoí

meg-
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ineg-jelent, kit meg-tanitott 
arra, mint kelljen a* villá- 
raásból és mennydörgésből
Í1 övenddini. Arnobius azt írja, 
Logy Numa tudta azt a’ tit

kot; mint kelljen villáoiáío- 
kat, ’s menny dörgéfeket tsi- 
nálni, mellyet hívtak Jovem 
elicere. Azt mondja ő , Nu
ma tizenkét erős ifjakat el
rejtett eggy erdőben , hol 
Faunus és Picus laktak, és 
magokat íokfzor mutogatták, 
’s meg-parantsolta, hogy őket 
kénízerítsék a’ titoknak ki- 
jelentéfére , m in t  kelljen 
mennydörgést, mennykö hul
lást tsinálni; mellyet ők meg 
is mondottak neki. Tullus 
Hcítiliust a’ mennykö meg
ütötte, mikor ezt a’ ceremó
niát nem jól vitte-végbe. (1) 
Plutarchus világofan meg
váltja, hogy ez az egéfz do
log gyermeki költemény. (m)

6.) Jupiter Feretrius. Ez 
a’ név vagyon a’ Deák fzó- 
tól, Ferré , hozni , vinni. 
Mert midőn Romulus a’ Ce- 
ninenfefek’ Királyokat, ki a’ 
Romaiaknak fzomlzédok vólt, 
meg-győzte, a’ tőle el-nyertt 
fegyvereket eggy fa farag- 
lyán , mellyet feretrumnak 
hívtak, triumphusban a’ Ca-
?itoliumba vitette , azokat 

upiternek fzentelte, ’s azon 
az hellyen, mellyen fzándéka 
volt Jupiternek eggy tem
plomot építeni, eggy tölgy
fára fel-fzegezte; ugyan ak
kor azt is rendelte, hogy 
minden Romai Hadi Vezérek 
a* magok nyertt predájokat 
Jupiter Feretriusnak ízentel- 
jék : a* mint tselekedett Cor

nelius Cofsus, a’ ki Lartes 
Tolumniust a’ Vejentanufok 
Királyokat eggy hartzban 
meg-ölte, és Claudius Mar
cellus, a’ ki Viridomarusta’ 
Gaílufok’ Királyokat hafon- 
lóképen meg-ölte. Némellyek 
azért ezt a’ fzót a' ferire, 
ütni, vágni, hozzák , mert 
tsak az olíyan prédákat le
hetett Jupiternek í'zentelni, 
mellyeket valamelly Hadi 
Vezértől nyert-el, kit a’maga 
kezeivel ölt-meg a’ Romai 
Hadi Vezér. A* Romai Ki
rályok a’ Jupiter Feretrius’ 
templomában vették-el a’ Re- 
galiákat. (n)

7. ) Jupiter Latialis. Ezen 
nevezetnek fundamentoma 
áz a’fzövetfég, mellyet Tar
quinius Superbus a’ Latinu- 
fokkal kötött. Ezen alkal- 
matoísággal épített Tarqui- 
nius, Jupiter Latialisnak eggy 
templomot Latiumban, az 
Albanus hegyen, Álba váró- 
fához közel. Itt gyűltek- 
öfzve ezek a’ fzövetíégefekj 
melly öfzve-gyűlést Latiá- 
hak , vagy Ferim Latiamnak 
hívtak. Idővel olly nagy 
tifzteletben vólt ez a’ tem
plom, hogy minekelőtte va
lamelly Conful hadba vagy 
Provinciába mént, annak- 
előtte ezt a’ templomot és 
a’ Latidk&t meg-keliett neki 
látogatni. Lactantius’ idejé* 
ben még ember vértel ál
doztak Jupiter Latialis- 
nak. (o)

8. ) Jupiter Olympius. Ezt 
a’ nevet Jupiter az Olym
pus hegyétől vette; melly- 
röl a’ Poéták azt befzéllték,

hogy
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hogy az Jupiternek lakó
hellyé. (p) Az híres Olympiai 
játékok a’ Jupiter’ tifzteíségé- 
re tartattattak. Jupiter Olym- 
piusnak eggy igen pompás 
temploma volt Pifában vagy 
Ülympiában,mellyet a’ Világ’ 
tsudáji közzé fzámláltak. Vólt 
neki eggy málik temploma is, 
a’mint Cicero írja, Syracufá- 
ban, vagy Livius , Plutar- 
chus,és máfok fzerént,Syracu- 
íától nem mefzfze eggy 
hellyen, mellyet Olympium- 
nak hívtak.

9. Jupiter Stator. Azért 
nevezték így Jupitert, mert 
eggykor midőn a’ Sabinufok 
kergetnék a’ Romai hadi Te
reget, azt meg-állította. Mert 
midón Romulus látná, hogy 
az Ö ferege el - fzéledett; azt 
a’ fogadást tette Jupiternek, 
hogy neki eggy templomot 
épít, ha az ö el-Tzéledett né
pét öfzve - gyuíyti; a’ mint- 
nogy a’ Romulus’ kívánfága 
megesvén, ö is fogadáíat 
bé-töltötte. Hafonló fogadást 
tett Rómának 460 efztende- 
jében az akkori Conful. M. 
Attilius Regulus , midőn a’ 
Samnitefekkelhadakozott, a’ 
ki fogadáfa ízerént a’ Circus 
Flaminiusban Jupiter Stator- 
nak eggy templomot építte
tett. A’ R omaiTanáts gyakran 
a’ Jupiter Stator' templomá
ban gyült-öfzve. Gordianus 
Tsáfzárnak pénzein lehet 
látni a’ Jupiter Stator’ ké
pét , melly jobb kezében 
eggy dárdát, balban pedig 
eggy mennykövet tart. Az 
ö temploma tNeró’ idejében 
égett-el. (q)

Jupiternek ezeken kívül 
más nevei is vóltak, p. o. 
Diespiter , vagy Diei & lu
cis pater, az az, a’ napnak 
és világofságnak atyja; a’ 
mint Macrobius írja. Luce- 
tins, vagy Dijovis, mert az 
embereknek világofságot tsi- 
nált. Piftor, mert midőn a’ 
Gallufok Romát meg-fzállot- 
ták.és már a’Capitolium előtt 
fekiinnének: Jupiter azt ta* 
nátsolta nekik, hogy hány
janak fok kenyeret a’ Gallu
fok’ táborokba; azok látván 
a’ Romaiaknak bövfégeket, 
a’ város’meg-vétele felöl két- 
fégbe esvén, el-mentek. Ju-
füter Lapis, mert midőn va- 
aki a’ fzövetfégnek meg-tar- 

tálára meg-eskiidött, kezébe 
eggy követ vett,’s így esküdött 
meg. ,,Ha én tudva akarok 
tsalni, így vefsen-el engem’ 
Jupiter magától, mint én ezt 
a’ követ el-vetem. ” Máfok 
ezt a’ nevezetet attól a’ kő
től hozzák , mellyet Ops Sa- 
turnusnak adott, hogy azt 
Jupiter heliyett nyelje-el. 
Vejovis. Vejupiter. Vedius. a* 
Ve fzótól, melly azt tefzi, 
nélkül, és Jupiter, az az, 
Sine juvandi facultate , mint 
a’ kit a’ Romaiak nem azért 
imádtak, hogy nekikfegítlé- 
gül legyen, hanem azért, 
hogy valamelly kárt ne okoz
zon. Némellyek fzerént Ve
jupiter annyit tefzen , mint 
Parvus Jupiter. De hihetőbb 
az elfő ok : mert a’ Vejupi
ter’ kezében nyilak vóltak, 
mellyekkel kárt akart tenni: 
a’ Régiek némelly Isteneket 
azért tifzteltek, hogy hafz- 
<d cál-



Jup. JlTP.418

Báljának , máfokat pedig 
azért, hogy ne ártsanak. Né- 
mellyek Vejupitert Apolló
nak, máfok Plútónak tart
ják lenni- Más nevei Jupi
ternek , Sponfor. Imperator. 
Fictor. Ultor. Conjervator, 
Fagutalis, Fimineus Arbi
trator , Praedator ’s a’ t.

Plutarchus megjegyzésre 
méltó dolgot befzéll Jupiter
nek eggy képéröl. (r) Tar·» 
quinius még Király volt, mi
dőn a’ Capitoliumnák építés 
féhez hozzá akart fogni, ’s 
annak ékefségére el-végezte, 
hogy Jupiternek képét ki- 
tsináítaíla , mellyet eggy fzé- 
kérben négy lónak kellet 
vonni, ’s azt a’ képet a’ 
templom’tetej éré akarta helly- 
heztetni. Ezt a’ képet eggy 
Tufciai mester kéfzítette a- 
gyagból; de azután nem foká 
ki-kergették Tarquiniust Ro
mából , és ott a’ Királyi ha
talomnak vége lett. Midőn 
a’ mestet ezt az agyag képet 
kementzébe tette, hogy Ott 
meg-égefse , illyen tsuda tör
tént; az a g y a g  kép an
nyira ki-terjedt, hogy azt ki 
nem lehetett venni, hanem 
a’ kementzét le-kellett ronta
ni. Akkor a’ jövendő-mon
dókat meg kérdették, mit je
lentene az a’ történet? kik 
azt felelték; az Istenek ez 
által azt jelentik, hogy a’ 
melly nép Jupiternek azt a’ 
képet bírni fogja, annak ha
tár nélkül való hatalma és 
bóldogíága lefzen. Ezt meg
értvén a’ Tuíjdai&k , á’ Ro
maiaknak nem akarták vifz- 
íza-adni a’ képet. De midőn

eggy nehány nap máivá ma
gokat fzekéren való nyarga
lózásban gyakorolnák; azok 
a’ lovak, mellyek azon fze- 
keret vonták, mellyen a’ kép 
vólt, a’ fzekeret el-ragadták, 
’s vele és a’ képpel Romába 
nyargaltak a’ Capitoliumhoz. 
A’ Tufciaiak ezen történetet 
látván, a’ képet a’ Romaiak
nak engedték.

Jupitert l'zakállal egéfz, 
néha fél mezítelenen festet
ték, jobb kezében mennykö
vet tartott, melly az ö Iste
neken és embereken való ha
talmát jelentette. Ezen menny
kőnek a’ régi pénzeken két
féle formája vagyon: néha 
úgy látfzik mind a’ két vége, 
mint az égő gyertya; néha 
hegyes mint a’ nyil. Lucia- 
nus ezt a* mennykövet tíz 
láb hofzfzúfágúnak írja, ’s 
tsúfolódva hozza-elő a’Jupi
ter’ panafzolkodó fzavait, 
hogy tudniillik Ő azt a’menny- 
követ nem régen Anaxago- 
rásra lőtte, ki Istent-tagadó 
vólt, de Pericles azt a’ Ca- 
ftör’ és Pollux’ templomára 
fordította, melly majd égé- 
ízen el-égett, a’ mennykő pe
dig a’ templom’ falában úgy 
meg-tompult, hogy már ad
dig míg ki nem köfzörűlteti, 
hafznát nem veheti, (s) Má- 
fik tzímeré Jupiternek a’Sas, 
melly az Ő lábainál állott; 
erre tzéloz Horatius, (t)

Orpheus így fzóll Jupiter
ről: „ Jupiter mindenható, el
fő, utólsó, fő, közép, min
den dolgoknak adójok,a’ főid
nek és égnek fundamentoma, 
hím és nőstény, halhatatlan,

az
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az elevenítő tűznek ereie, az 
az , minden dolgoknak lel
kek. (uj

(a) Cic. deNat.De.l. i. (b) 
Ovid. Fáit. L. 4 , ( c) Virg. Ge
org. 1. 4 . (d) Aen. 1. 8 . Ovid. 
Met. 1, i. (é) ex Anthologie. 
(ÍJ Aen. 1. 1. (g) Hor. Od. s· 
I . 3 . (h )  Svet, in Aug. ( \ )  
Tacit. Liv. (kJ  Ovid. Fait. 
1. 3 . ( l j  Ovid. Liv. 1. t .  Ar- 
nob. adv. Gentes. 1. 5 . (m)  in 
Numa. ( n j  Liv. 1. 1 , Corn. 
Nép. in Attic, ( o J  Liv. 1. 1 . 
(pj Virg. Aen. 1. 2. ( q j  Liv. 
í. i* ( r j  in Poplicola. ( s )  
Montf. 4nt. T· 1. I. 2. c. 1. (tj 
Her. Od. 4 . 1, 4 . (uj Orph. in 
Hym. &c.

Ju s t it ia . A’ régi Pogá- 
nyok Istennek tartották az 
Igazfágot. A’ Görög neve 
Dike , vagy Dikajozyne : a’ 
Romaiaknál Afirasa, melly 
nevét az atyjától Aílrseustól 
vette, a' ki Aftronomus vált. 
A’ képe eggy ifjú fzüzet mu
tat, kinek tekintete a’ néző
ket félelemre és tifzteletre in
dította. Ma eggy ifjú afz- 
izony’ képében festik az Igaz- 
íágot, a’ ki kezében eggy 
mérő fontot ta rt, melly az 
igazfágnak példája. Adria- 
ous Tsáfzárnak eggy pénzén, 
ülő képe vagyon az igazíág- 
nak, kezében Királyi pál- 
tzát ta rt, melly az 6 réízre 
hajlás nélkül való ítélet-téte
lének jele, Virgilius azt be- 
fzélli, hogy az igazfág a* föl
dön utoljára a’ parasztokkal 
táríálkodott; melly azt jelen
ti, hogy az igazfágot utóljára 
a’ vétkek és az igazfágtalan- 
fág meg - veíztegették. L. 
AJircea. D d

A . Gell. 1. 14. c.4. Pers. Sat.
4. V.  8 .

* J U S  P R I M A R I A R U M  P R E 
CUM.  L. Panis Briefe. Prima
rias Preces.

Ixora. Eggy Isten a’Nap·; 
keleti Indulóknál. Fejét hofz- 
fzú haj fedezi, ábráz at ja fe
jér, tündöklő, három fzeme 
vagyon, homlokán eggy fél 
hóid látfzik. A’ Braminok 
azt mondják, hogy Ixora vé
geden; meltynek világosnála- 
raazt befzélíik, hogyBrama 
Isten az Ixora’ fé'ét akarván 
fzemlélni, az égből le-repü:t, 
de fáradfága haf • ■tálán void 
Ugyan akkor Villnou is, az 
el változásnak Istene, hogy 
az ö lábainak nyomait meg- 
tudhafsa, difznóvá változott, 
orrával nagy túráfokat tett; 
de ö is híjában. Az Ixora* 
teste olly írtóztató nagy, 
hogy a’ Baltegu nevű kígyó* 
melly eggyl'zerre hét világot 
el nyelhet, tsak a’ karját fém 
keríthetné körül. Eggy Ixo- 
ra’ tifztelóje eggykor nagy 
pert indított eggy Bramia 
ellen, a’ ki azt mondta, hogy 
Ixora be - férne eggy Pago
dába.

Az Ixora’ képének tizen
hat kezei vágynak; ininde- 
nik valamit tart. Az első tü
zet, a’ máfodik p é o Z t ,  az 
harmadik dobot, a’ negyedik 
kötelet, az ötödik két ember 
főt, az hatodik botot, az he
tedik kereket, a’ nyóltzadik 
kígyót, a’ kilentzedik fzíyet, 
a’ tizedik hegedűt, a’ tizen- 
eggyedik harangot , a’ ti- 
7en-kettŐdik porcellan ivó 
edényt, a’ tizen - harmadik 
s lan-
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lántzot, a’ tizen - negyedik 
eggy Bramina’ fejét, a’ tizen
ötödik három ágú villát, a’ 
tizen hatodik fejfzét.

A i hátát elefánt bőr fede
zi , körültte kígyók vágynak, 
nyakra-valójáról eggy kis ha
rang függ. Mind ezek vala
mit példáznak. Tizen-hat 
kezei hatalmát, a’ körűitte 
lévő kígyók, az időnek vál-

tozáfát, az harang a* vígyá- 
zást jelentik. A’ Bramínok 
azt mondják, hogy Ixorának 
két feleíége vagyon: az eggyik 
mindenkor körülíte forgoló
dik, ’s az Ő hajában rejti-el 
magát: a’ malik ped'g min
den eíztendőbea meg-hal, de 
ismét meg-elevenedik,

Baldceus. Defcription. of 
Malabar.

κ .

K a  d b . A’ Koran’ δ?. Ré- 
fzének neve. Λ Ι Kadr, 

erőt, betsűletet, méltóí'ágot, 
Isteni végezést tefzen. A’ 
Rél’z azért nevezteltetik így, 
mert abban vagyon az, hogy 
az Tsten a’ Koránt Mahum- 
mednek éjjel küldötte menny
ből. A’ MahummedanuS 
Tanítók nem eggyeznek-meg 
ezen éjjelnek idejéről. Leg
többen azt mondják, ho^y 
az eggy a’ Ramadhán hol
napnak tíz utólsó éjjelei köz- 
zül. Azt tartják felőle hogy 
az Isten a* maga jövendő e/z- 
tendőre való tanátsát ezen 
éjjel fzokta el-végezni. L. 
Koran.

K a l v i n is t ó k . l . c a l v i -
NiSTaK,

Ka m a e t z m a . Eggy Isten- 
Afzfzony a’ ISapkeleti Indu- 
foknál. Ennek innepén illyen 
ceremóniát gyakorolnak: A’ 
Pagodába minden-féle gyii- 
mőlisot hordanak, eggy gyer
meket virágokkal fel-ékesí- 
tenek, kit eggy nagy verem
nek fzélire állítanak, az hon
nan eggy föld alatt való nagy 
út vagyon. Éjjelre be-zár

ják a’ Pagodát, ’s a’ gyerme
ket is ben hagyják: éjjel elÖ- 
jö Kamaetzmának eggy Pap
ja, a’ gyümőltsökí t és a’ gyer
meket magával le-viízi a’ ve
rembe, az honnan más nap* 
vele eggyütt vifzfza-jÖ. Ce
rem. of the Eafi. Indians, ap. 
Rel. Cer. T. 3.

* Kanon , Eggy isten Japo- 
niában, kit Ofacka várofá- 
ban tifztelnek. Ez 2000- efz- 
tendökig élt * a’ napot és hol
dat teremtette. A’ képe eggy 
nagy tengerből ki-úfzó hal
nak fel-tátott fzájából látfzik 
ki-jőni. A’ fején virág, nya
kán és karjain gyöngyök 
vágynak ; a’ vállairól kettős 
pántlika nyúlik le, négy ke
zei vágynak, az eggyik bal 
kezét fel-emeli, mellynek az 
első újján eggy gyűrű va
gyon , a’ máíik bal kezét pe
dig le-felé tartja, melly eggy 
virágot fog, hafonló - képén 
eggyik jobb kezét fel-tartja, 
a’ máíikban pedig, mellyet 
le-ereízt, eggy Királyi páltzát 
fog, előtte áll evgy ifjú me
zítelenen , ki a’ Karion előtt 
öfzve-tett kezekkel könyö

rög.
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rög. Jobb óldala felöl eggy 
oltár fonna afztal vagyon, 
mellyen négy öfzve-tett kéz
zel könyörgő képek állanak. 
Mind ezek mit, jelentsenek , 
azt a’ Kanon’ Papjaitól ki 
nem leltet tanulni. Ennek az 
Istennek templomában min
den-féle tengeri állatoknak 
képeiket lehet látni. Mon
tarms. Gefandfchaií't an die 
Revier von Japan.

* Kanusi. vagy negi ka- 
nusi siannin. Ezek Japo- 
niában ollyan ízeméllyek, 
kik az . Istenek közzé vétet- 
tetett lelkeknek templomaik
ban. fzolgálnak. Ezek vagy 
némelly tcftamentomokból, 
vagy a’ Dajri’ ajándékából, 
vagy a’ népnek alamisnájá- 
ból élnek ; Papi ru hájok fe
jér, hoizPzú hajat vifelnek, 
fzakállokat el - borotválják, 
világi ru hájok a’ nemefeké- 
hez hafonló , két kardot hor
doznak , magokat mátoknál 
feljebb - valóknak tartják , a’ 
köz-emberekkel,főt hogy meg- 
ne motskolják magokat, más 
Papokkal lem tárfalkodnak. 
Némellyek közzQlök néha 
predikállnak is, és gyermeke
ket tanítanak. Az Ö prcdi- 
kátziójok nem egyéb , hanem 
annak a’ törvény’ és könyör- 
géfes könyvnek világositáfa, 
tn ellyet JSaccottomminoterrai- 
nak hívnak, és Szent könyv
nek tartanak ; de a’ melly 
nem egyebet, hanem az Is
tenekről és lelkekröl nevet- 
féges meféket foglal magá
ban. A’ Theologiát tanítják 
usjyan pénzért; de olly fel
tétel alatt, hogy azt lenki
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másnak ki ne befzéllje. A* 
fzívnek belső tifztaíágát, min
den tifztátaían dolognak el- 
kerülőiét, a’ böjtöt, innep 
napokat, az Izjebe való Bú- 
tsu-j.írást, testeknek fányar- 
gatálat, az ó Isteneiknek ke
gyelmeknek meg - nyeréfére, 
leg-jobb eí'zköznek tartják. 
A’ fzívnek tiíztafágát abban 
hellyheztetik, hogy a’ mire 
magokat kötelefeknek látják 
lenni, mind azt fzorgalma- 
tofan végbe-vigyék, minden 
bűnt kerüljenek , ’s a’ Tsá- 
fzárcak engedelmeskedjenek. 
.Némellyek nem mernek a’ 
templomba menni, tsak azért 
is , ha a’ magok bóldogta- 
lanl'ágok felöl valami gondo
lat ötlött elméjekbe; leg-na- 
gyobb vigyázáfsal vágynak, 
hogy testeket meg-ne mots* 
kolják, melly meg-esne , ha 
húst és vért ennének, vagy 
hóltt testet illetnének. A’ ki 
magát vérrel meg-fertézteti, 
az hét napokon nem lehet je
len az Isteni tiízteleten. A’ ki 
valamelty fzent hellyen dol
gozván , magát meg-febesíti 
azt az Isteni ufzelettöl egéfzen 
ei-tiltják. Ha pedig valaki a* 
Ten, Seo,Dai, Sin  templomai
ban íebeííti-meg magát, azo
kat egéfzen le-rontják, *s újra 
felépítik. A’ ki valamelly hal
dokló mellett vagyon, az 
azon a’ napon tiiztátalan. 
Minden féle eledelek által is 
meg-eshet.ik a’ tifztátalanfág. 
Innep napokon eggymást 
meg látogatják, ’s ajándékoz, 
zák, leg-fzebb ruhákba öl
töznek, templomba mennek, 
imádkoznak, ’s a ' t , A’ Ten, 
3 Soo,
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Seo, Dar, Sin templomát, Iijé- 
ben minden efztendöben fok
ikor, leg-alább életekben 
eggyfzer meg-látogatják , hol 
uijarajt vagy bűn botsánatot 
nyernek. Az ollyan oktalan 
állatokat, mellyek az embe
reknek hafználnak, véteknek 
tartják meg-ölni- Azt hifzik, 
hogy a’ kegyeteknek leikeik 
az halál után, a’ bóldogfág 
ba mennek, nevezetefen azon 
bármin z egekbe, mellyek 
a ’kegyeí’eknek lakó-hellyeik: 
a’ gonofzoknak lelkeik pedig 
mind addig ide ’s tova buj
dosnak , míg bűneikért ele-
§et nem tettek. Van Goth, 

taat von Japan.
KápoLNA, Isteni tifztelet- 

pe való helly. Ez a’ név jö 
A ’ Deák Capella í z  ó tó l .  Mi
dőn régen a’ Frantzia Kirá
lyok hadba mentek, a’ Sz. 
Márton’ fiivegét magokkal 
mindenkor el-vitték, és azt 
eggy Sátorban, mint vala- 
melly Szent ereklyét, úgy t l.ir
tották. Innen azt a’ Sátort 
Capellának,' a’ Sátort őrző 
Kapókat pedig Capellanulbk- 
nak nevezték. Idővel a’ kü
lönös Oratóriumokat nevez
ték Capelláknak.

K á p t a l a n . C a p itu lu m . A’ 
Püspöki vagy Cathedralis 
Ekkléfia melleit voltak a’ré-
f;i Kerefztyéneknél bizonyos 
zámú Papok, kik a’ Püspök 

pék fegítfégére rendeltettet- 
tek, és az Isteni tiíztelelet vit- 
ték-végi»gz. Innen vették ere
deteket a’ piai Káptalanok, 
mellyeknek tagjaik Canoni- 
9 ülök, Thomajíni. Difcipbo. 
Eccles.

4'2 2
KARAiTáK. így neveztet- 

telnek a’ Zíidók köztt azok, 
a’ kik a’ Sz. Írásnak betiiji- 
bez tartják magokat, ’s a’ 
Rabbinulok’tudományokatés 
a’ Cabbalát meg vetik.

Midőn a’ Talmud a’ VL 
Században világolsá^ra jött, 
az abban lévő nevetfeges me- 
fék nem tettl’zettek az okos 
Zfidóknak. Mindazáltal ez 
femmi ízakadáat nem tett ö 
közttök. De 750. efzteidö- 
ben,egg^y Babylomai fzárma- 
zású David’ famíliájából va
ló Zfidó Anan, a’ maga lijá- 
val Saullal minden Traditió- 
kat meg - vetvén, a’ Sz. Írás 
mellett maradt. Ebből fza- 
kadás let , Azok a’ kik a’ 
Talmudot oltalmazták, kik 
nagy réfzént Rabbik, és azok-, 
nak tanítványaik voltak, 
Rabbinistáknak neveztettet- 
tek, azok pedig, kik a Tra- 
'dítiókat meg-vetették, és tsak 
a’ Sz. Írást követték, Karai- 
táknak mondat!attak, melly 
a’ Kara Babyloniai ízótól jő, 
melly írást jelent; A’ Körai- 
ták a’ Zfidó Tanítók köztt 
leg-tudóíábbak , kik lég-in
kább Lengyel, Muíizka, és a’ 
Napkeleti Orfzágokban lak
nak. Az el-múltt Századnak 
közepén meg - fzámláltattat- 
tak ezek, kik Lengyel Or- 
fzágban két ezeren, Crimiai 
Tatár Orízágban Cafiában 
tizen két ezeren, Cajróban 
három fzázan, Damafcuoban 
két Izázan, Jeruialemben har- 
mintzan, Baby Ionban Izá- 
zan, Perfiában hat fzázan 
találtattalak; és így ők a’Rah- 
finiuípkiipz kepest igen kevés
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fzámot tefznek. A’ Rabbinu- 
fok olly igen gyűlölik a’ Ka- 
raitákat, hogy azokkal épen 
nem tárfalkodnak; úgy tart 
jak azokat, mint fattyakat , 
és ha a’ Karaita a’ Rabbinu- 
fók’ réfzekre akarna is állani, 
azt a’ több Zlidók neki meg- 
nem engednék. L. CaruiLák,

Prideaux. Hifi. of thejews. 
T. 4. Juchazin. Dav. Ganz. in 
Zemach David. Leo Mut. 
Cerem. Jud. P. 5. c. 1.

Ka r ü t so n . Eggy innep, 
mellyet a’ Kerefztyén Ekklé- 
fia a’ Chriftus’ lzüJettetéfének 
emlékezetére fzentel, Decem
bernek 25. napján. Ezen in- 
nepnek valamelly nyomát 
már a’ II. Században a’ Com
modus Tsáfzár’ idejében le
het látni. A’ Decretalis Le
velek ezt régibbnek tartják, és 
azt mondják, hogy Telespho- 
rus P. Antoninus Pius alatt 
rendelte, hogy a* Chriftus’ 
ízülettctéfét meg-elözö éjjel 
az Ekklélia Isteni tifzteletre 
öízve-gyüljön , és az Angyali 
éneket énekelje. Hogy Ka- 
rátson innepét a’ Conftanti- 
nus’ idejében tartották legyen 
a’ Kereíztyének: azt eggy 
fzomorú példa bizonyltja. 
Mert Diocletianus Tsáfzár 
azokat a’ Kerefzty éneket, kik 
a’ Chritlus’ lziilettetéfének in- 
nepén a’ templomba öfzve- 
gyultek, be-zaratta, a’ tem
plomot reájok gyúlytatta, ’s 
ott őket öfzve-égettette.

Sokat vetélkednek a’ Tu
dófok felőle, mindenkor De
cembernek aj. napján tartot- 
ták-é a’ Kerefztyenek ezt az 
intepet? Cave azt mondja,

1) d

hogy a’ Napkeleti Ekklélia 
eztJanuariusban tartotta, Víz
ke re ízt innepével eggyütt, 
mind addig, míg a’ Napnyú- 
goti Ekkléfiától jobban meg·· 
taníttattatván, azzal eggyütt 
kezdette tartani. Chryloíto- 
mus eggy Karátsoni prediká- 
tziójában azt mondja, hogy 
az Antiochiai Ekklélia az e- 
lött tsak tíz efztendökkel kez
dette Karátsont December
nek 25. napján tartani, és 
fok-féle okokat hoz-elő an
nak meg-probáláfára, hogy 
az említett nap a’ Chriftus 
fzülettetéfének valófágos nap
ja. Clemens Alexandrinus a* 
Chriftus’ fzülettetéfétöl fogva, 
a’ Commodus Tsáfzár’ halá
láig, fzáz kilentzven-négy efz- 
tendot, eggy holnapot, és 
tizen-háronm napot lzámlál. 
Ha ezen efztendŐket az Egyi, 
ptomi mód fzerént fzámlál- 
juk, és a’ Julianus Stylus fze
rént vefzfzük, úgy a’ Chri- 
flus’ fzülettetéfe December
nek 25. vagy 2Ö. napjára élik. 
De ugyan - az említett Atya 
írja, hogy némellyek, kik a’ 
Chriftus’ fzülettetéíenek ide
jét heilyefebben meg-akarták 
határozni, azt a’ Pachon hol
napnak 25. napjára tették. 
Ennek az hólnapnak eleje 
pedig a’ Chriftus’ fzületteté- 
fének efztendejében Aprilis- 
nek 20. napján efett; és így 
e’ fzerént a’ Chriftusnak Má
jusnak 16. napján kellett fzü- 
lettetni. Innen meg-tettfzik, 
melly bizonytalan legyen e’ 
dologban valamit meg-hatá- 
rozni, midőn a’ történet után 
mindjárt illy ellenkezéfek let- 
4 tek
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tek a’ Tudófok köztt. A’ 
Romai Ekkléfia ezen innepet 
jneg-előző kilentz napokon 
különös áhítatofságot tartSz. 
Máriának kilentz hólnapi vi- 
felöfégének emlékezetére, 
mellyet 694-ben Vitalianus 
P, alatt a’ Toledói Concilium 
fzerzett, melly időtől fogva 
azt a’Spanyol, Olafz, és né- 
meíly más Ekkléfiák meg
tartják, Ezen kilentz napo
kon a’ Sz. Mária’ képe az 
óltáron áll.

Cave. Prim. Chrift. P, 
I .  c. 7 .  Clem. A l. Strom. 1. 
j. Pifcara. Praxis Cerem.

Kis KarAtson. Ezt az in
nepet Januariusaak 1. napján 
ízenteli az Ekkléfia, a’ Chri- 
Itusnak a’ Törvény fzerént 
való Környul-metélkedéfének 
emlékezetére , a’ midőn ő áz 
Angyalnak parantsolatjára 
Jefusnak neveztettetett, a’ 
Zíidóknak fzokáfok fzerént, 
kik a’ Környül - metélkedés’ 
alkalmatofságával fzoktak az 
ő fijaiknak nevet adni. Ez 
az innep nem felettébb régi. 
Ivo Carnotenfis ( a ’ ki 1090. 
efztendó tájban élt) tefzen e’ 
felöl leg-elöfzör emlékezetet. 
Ilidorus, és más újabb írók, 
Karát;·on’ Octavájának neve
zik. Hihető hogy a’ Régiek 
azért nem tartották ezt úgy, 
mint a’ Chriltus’ környúl-me- 
télkedéfének innepét, mert 
Januariusnak r. napján efett, 
mellyet a’ Pogány ok ollyaa 
ÚtálatoCsággal és mértéklet- 
jenkedéfsel töltöttek-el ,.hogy 
azt azért Ghryfoftomus Ör
dög* innepének nevezi. Ezen 
okból tiitotia-meg ezen nap

nak meg - ül érét az hatodik 
közönféges Concilium is. 
Cone. Trull. Can. 6a.

K a r m a t ia m u s o k . Eggy 
igen gonofz Secta a’ Mahutn- 
medanufok köztt, melly az 
Hegirának 298. a’ Chriftus- 
nak pedig 8 9 1 ·  efztendejében 
támadt, és fok károkat izer- 
zett. Ennek feje volt eggy 
Chufeftani fzegény ember, 
ki magának fok követőket 
tsinált a’ maga 12. Apoítolai 
által. De midőn a’ Chufeita- 
ni Fejedelem ötét olíy vég
gel tömlötzbe záratta, hogy 
majd meg-öleíse : eggy fzol- 
gáló meg-fzánván, onnan ki- 
fzabadította. Ö pedig azt 
kezdette hirdetni, hogy ötét 
az Isten tsudálatolan fzaba- 
dította-meg. Onnan, másTar- 
tományokat öfzve-járván, Sy- 
riába ment, hol mnsoda ki
menetele le tt, nem bizonyos, 
Eggy Karmatili nevű ember
nél tartott fzállást; a’ Kitol 
vette nevezetét is. Az ö kö- 
vetóji fok .Napkeleti Tarto
mányokat el foglaltak, és a* 
Mahummedanuloknak fok 
károkat tettek; Meccát el-
{»ufztították, ’s az égből fzál- 
ott fekete követ onnan el

vitték. A’ többek köztt azt 
tanították , hogy Alpharaj a’ 
Szent Lélek, napjában tér
den állva négyfzer imádkoz
ni, efztendöt által pedig két 
nap’ böjtölni kell, mustot 
nem fzabad inni, de borral 
lehet élni. Aehrned Ebn J11- 
Jeph. Abul Farag, Hifi. Dy- 
naft. Pococke. Spec.

Ka t h o l i k i n . Eggy Papi 
Read a’ Jeiulaíemi templom

ban»
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ban. A’ mint a’ Fő Papnak
vi«zéje a’ Sagan vóít, úgy a’ 
S^gannak is két vitzeji vol
tak , kik a’ templomban fko1- 
gáló leg-föbb Papok közzé 
tartoztak. A’ terrvplom’ kin- 
tsécek három la gondviíeló- 
jire is ezek vigyázlak. Ezek 
az hivatalok némelly tekén- 
teíben rrieg-eggyeztek a’ Per- 
íiai fzokáísal, hol az í'záz 
húíz tartományokban, úgy an- 
annyi Fejedelmeknek, három 
FÖ fzeméllyek vóltak gond- 
vifelöül rendelve., kiknek 
amazok tartoztak Izámot 
adni.

K r b b f . r .  Pogányok, kik 
Perliában Ispahan váróiknak 
Kebrabath nevű külső váro- 
lában laknak. Kebber jő a’ 
Kiaphir Török fzótól, in a Ily 
Hittől fzakadttat tefzen. Ä’ 
több Perfákkal, az eggy nyel
vet ki-vévén, fernmi eggyes- 
fégek ninte. Öltözetek külö
nös, fzakáílat hordoznak. Sem 
templomok, lém Papjok, fein 
imádlagos könyvök nints; 
mindazáltal hifzik a’ lélek
nek halhatatlanlágát, ’s va
lamit az égről és pokolról is, 
melly az Elylaeumhoz és Tar· 
tarushoz hafoaló. Mikor va
laki meg hal, akkor az hóltt- 
nak házától eggy kakr-st a’ 
mezőre ki botiáíaBak,mellyet 
ha valamelly róka eí-fog, azt 
hifzik , hogy a’ meg-hólttnak 
lelke idvezüit. De ennél va
gyon még eggy bizonyofabb 
probájok ; tudniillik az hóltt 
testet a’ maga leg-ízebb ru
hájába fel - öltöztetik , azt 
eggy fal mellé fel - állítják, 
állat eggy két ágú vefzfzövel

U d

fel - támafztják, ’s ott hagy
ják : ha az hólttnak jobb Ize
mét vájják-ki az hollók, vagy 
más madarak, az annak je
le , hogy az ember idvezüit; 
ha pedig bal ízemét vájják- 
ki, a’ bizonyokra el-kárho- 
zoit, ’£ az illyen testet fővel 
alá eggy mélly gödörbe ve
tik. Olearius. Reiíébeíohrei- 
bung.

Keblah. így nevezik a’ 
Mahummedanulók a z t  az 
hellyet, hol a’ Meccai tem
plom á ll, és a’ melly felé 
ízoktak fordulni mikor imád
koznak. Elóízör azt paran- 
tsolta volt Mahummed, hogy 
az imádkozok a’ Jerul'alemi 
templom felé forduljanak, 
meliy a’ Zíidók’ és Kerefztyé- 
neknek Keblábjok volt. Erre 
indította ötét a’ Zlidókcak és 
Kereíztyénekuek azon helly 
eránt való tiízteletek. De mi
dőn Ő a’maga követojit min
den Zíidókkal és Kereíztyé- 
nekkel való tárfalkodástól 
el-akarná fzakafztani, a’ Ko
ránban meg-paranísoitajiogy 
a’ Meccai Szent templom fe
lé forduljanak. A’ Kebláh- 
nak ezen még - változtatójá
ért némellyek meg-haragud- 
tak ö reá, kivált a’ Zíidók 
á! Ihatat lanfággal vádolták
őtet; mellyre nézve ő ezt 
mondotta : „ Az Isten Ura a’ 
reggelnek és estvének, azért 
a’ ti könyörgéstekuek idején 
akármerre forduljatok, ötét 
mindenütt meg-találjátok. “ 
Azután nem lók időre eggy 
igen fetét éjjel a’ Mahummed’ 
katonáji imádkoztak, a’ int, 
dőa a Kebláht nem tudták

K eb,



Keh. K en .4 2 6

jól meg találni; ezek Medi
nába vifzfza-érkezvén, kérték 
Mahummedet, engedje-meg 
nekik, hogy még eggyfzer 
hadd imádkozhaiisanak, ’s 
hibájokat jobbítsák-meg: de 
9 azt meg nem engedte.

D' Herbelot.
Ke h e l , vagy Pohár az ól

taron, melly ben az Úr’ Vatso- 
rájában levő bor áll. A’ ré-
fi Pogányoknak is vólt Ke- 

elek, mellyben az Istenek
nek a’ Libatiót tették, (a) A’ 
Ziidóknál is fzokás vólt, hogy 
minden házi gazda a’Pafcha 
B á r á n y n a k  meg-ételekor 
eggy pohárra áldást mondott, 
és azt , minekutánna maga 
belőle ivott, a’ jelenvalók- 
nak ’s tselédeinék adta. (b) 
Valamint az Úr’ Vatsorája 
a’ Zíidó P a f c h á y a l  meg- 
eggyez, a’ mennyiben amazt 
ennek hellyébe rendelte a’ 
Chriítus: úgy a’Zlidó Kehel, 
és az Ür’ Vatsorájaban lévő 
Kehel köztt is, vagyon ha- 
íónlatofság; mellyre nézve 
azt Sz. Pál Hálaadásnak po 
harának nevezi, (c) L. £u- 
charifiia.

(λ) Virg Aen. Í r. (b) Buxt. 
Syn. Jud. de Pafch. (c) 1 Kór. 
1 0 :  1 6 .

Ke lám. Az Igének tudo
mánya. Így nevezik a’ Ma- 
hummedanufok az ö Schola· 
ftica Theologifi\o\aX. Az A- 
rabíóknak fok könyveik vágy
nak , mellyekben az Istenről 
való tudományt adják-elő; 
de a’ mellyben fokkal több 
kiiiönbböző értelmekre* Ira
kadnak, mint a’ Kerefztyé- 
nek a’ magokéban. Azokat

a’ kik a' Kelamot tanulják, 
Motecallemounak. nevezik. 
D ’ Herbelot.

Ke n e t . A’ Kenettel majd 
minden féle Religiójú embe
rek éltek: de itt tsak a’ Zli- 
dókét és Kereíztyénekét em
lítjük. A’ Ziidóknál nagy ízo- 
kásban vólt a’ Kenet. Meg
kenték a’ Királyokat, és a’ 
FŐ Papokat, a’ Sátorban és 
templomban lévő ízent edé 
nyékét, mikor azokat Isteni 
tifztelet* efzközeinek meg- 
fzentelték. Mint kellett ezt 
a’ Szent kenetet el-kéfzíteni, 
arra maga az Isten tanítot- 
ta-meg Mófest, hogy azt a’ 
legjobb Báliamból kellett 
tsinálni. Le-írja a’ Sz. írás 
mint kenettetett - meg Áron 
Fő Pap. A’ Szent Olaj fejére 
tóltettetett neki, melly a’ fza- 
kállán az ö ruhájának alsó 
Izéiéig folyt. A’ Rabbin ülök 
azt mondják, hogy az Olaj , 
kerelzt, vagy a’ Zlidó Kaph 
betűnek formájára tőltette- 
tett az ö fejére ; azt is mond
ják , bogy míg abban az Olaj
ban tarto tt, mellyet Mófes 
maga kéfzített vólt, mind 
addig abból kenték, meg a’ 
Fő Papokat; de minekután
na az el-fogyott, tsak a’ Pa
pi öltözetnek reájok való a- 
dálával í'zentelték-í'el őket, ’s 
a’ Mófes’ kenete a’ Babylo- 
niai Fogfág’ idejéig tartott. 
Le a’ Kerefztyéneir azt ál
lítják , hogy az ama’ meg- 
kenettetettnek a’ Mefsiásnak. 
el-jöveteléig tartott, (a)

A’ régi Kereíztyén Ekklé- 
fiában a’ Kerelztíéget és Bér
málást mindenkor a* Kenet 

kö-
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követte. A’ meg-kereSztelke- 
déndö fzeméllyt meg-kenték, 
miaekeldt;e a’ vízbe mártot
ták vóína. A’ férjfijakat Dia
conus , az Afzfzonyokat Dia- 
conifea kente-meg: melly ke
net az ö lelni vitezfégeket je
lentette, mint az Athleíákat 
meg-kenték a’ viadal előtt: 
midőn az ember a’ vízből ki
jött, ismét meg kenték, melly 
annak jele vólt, hogy a’ Ke- 
refztíég már tökélle:efen vég
be -ment. Ezt pedig a’ Püs
pök , vagy valamelly ő álta
la arra rendeltetteíett Pres
byter vitte-végbe. (b) L. Con
firmatio , Baptismus.

A’ régi Keteí'ztyének az 
Utolsó Kenettel is éltek, a’ 
Sz. Jakab’ parancsolatja fze- 
rént. (c^

Az Utól«ő Kenetet a’ Ro
mai Ekkléíia Sacramentom- 
nak tartja, mellyllyel az hal
doklókat meg kenik, (d)

(aj Cunceus. de Rep. Hebr. 
Eus. Dem. Εν 1. 4 Chrys. Or. 
a. c. Jud. a Mos 29: 29. 3 Mós. 
4: 3. Bír. 9 : 8· I .  Sam. 9 : 16. 
i Kir. 19:1s. ?Mós. 30.—29. 
Zsolt. 133:2. (bj B inghA .ii. 
c. 9. & 12. c. 3. (c) Jak. 5: 14. 
15. (d) Alet. Ritual.

KBNYéR. A’ Jerufalemi 
templomban az arany aszta
lon mindenkor tizen két ke
nyereknek kellett lenni, a’ 
tizen-két Nemzetségnek Szá
ma Szerént. A’ régi kenye
re'·, et minden Szombaton újak
kal kellett fel-váltani, ama
zokat cSztáti a’ .Papok ették- 
ir-eg. Dávid eggykor a’ Szűk- 
lég miatt ezt a’ törvényt meg- 
rtjntott^, A’ i  adóiak nem

eggyeznek-meg, miilyen mó
don rakták ezeket a’ kenye
reket az alztalra; némellyek 
azt tartják , hogy három réSz- 
ben voltak, ’s mindenik réSz- 
ben négy kenyér vólt: má- 
fok két réfzt mondanak, ’s 
mindenik réSzben hat kenye
ret Számlálnak. A’ Rabbinu. 
fok azt mondják, hogy min
denik kenyér köztt két arany 
tsövek voltak, meljyek arany 
villákon állottak, hogy így 
a’ Szellő járhatná a ’ kenye
reket, ’s meg-ne penéfzed- 
nének.

2 Mós. 25:23. 3 Mós. 23:5.
9. Mát. 12:4. Carpzovin Godv. 
Mós. & Aron. 1. 2. c. 1. §. 8.

Kép. A’ Képen, Ekkléfiat 
értelemben, o I ly  an  festett 
vagy faragott és mettfzett 
ábrázolások é r te t te tn e k ,  
mellyek vagy ékefségre, vagy 
tiszteletnek okáért vágynak. 
Az Ekkléíiai írók, a’ kép és 
a’ bálvány köztt külöobb- 
féget tefznek. A’ bálványon 
valamelly költött dolognak 
ki-ábrázoláfát értik, miilye
nek a’ Sirenek , Tritonok, 
V a’ t. A’ képen pedig az 
ollyan dolgoknak ki ábrázo
lásokat értik, melljek való
sággal vágynak, mint az em
berek , tsiilagok, ’sa ’ t. De 
közönfégefen fzóiiván, a’ kép 
és a’ bálvány köztt Semmi 
küldnbbféget nem tefznek. (aj

Hihető hogy leg-elöízör a’ 
meg-hólttak’ képeiket tsinál- 
ták-ki az emberek. Mert no
ha midőn a’ bálványozás be
jött e’ világra, elöizör is 
tsiilagokat és Elementumo- 
kat kezdették az emberek 

imád-
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imádni: mindazáltal nehéz 
fel tenni , hogy az emberek 
mindjárt annyira vetemedtek 
volna, hogy előfzör is a’ na- 

ot, hóidat, tsillagokat, em
eri formában adják-elo. Az

után kezdették az égi Iste
neket képekben elő-adui,hafz- 
nosnak állítván, hogy a* mit 
tifztelnek, annak képét íze
inek előtt is tartsák: innen 
fzármaztak az ökröknek, ju
hoknak, és más állatoknak 
képeik, mellyenben az Iste
neket adták-elő.

Ezek a’ képek eleinten alá
való matériából lehettek. De 
mikor a’ kép-faragás’ mester- 
legében valamire mentek, 
akkor kezdhettek ollyan ma
tériát válafztani, a’ melly- 
böl leg - könnyebben is leg- 
fzebb képeket tsinálliattak. 
Nem hihetetlen hát, hogy 
eleinte a’ képeket agyagból 
vagy tégla földből tsinálták; 
mert a’ kép tsinálást a’ Ba- 
byloniaiak kezdték, hol a’ 
tornyot téglából építették. 
Az illyen földből való képe
ket fzépen meg Izokták feste
ni. Plinius fzerént, Tarqui
nius Prifcus (aj Jupiter Ca
pitolinus’ képét veresre fes
tette. Ez bizonyos Eláiás- 
nak fzavaiból, ki a’ maga 
idejebeli báíványozóknak azt 
hányja üzemekre, hogy Ce. 
drus, Cyprus , tölgy, ’s a’ t. 
fából magoknak bálvány ké
péket faragnak. Idővel a’ 
képeket drága értz nemek
ből, aranyból, ezüstből kez
dették tsinálni. A’ Sz. ”lrás 
gyakran feddi a’ Pogányo- 
kát az Ő arany és ezüst bál- 
ványaikért. Lueianusaái Mer

curius tsúfolja Jupitert azért, 
mert azt parantsolta, hogy 
az Istenék’ gyüléfekben az 
arany Istenek, a’ réz és fa Is
tenek előtt üljenek. „így van 
a’ világon (úgymond) a’ do
log , hol a’ gazdagíágot az 
érdemnél feljebb betsülik. “ 
Vas Isteneket ritkán lehet 
találni: Paufanias említ eggy 
Vas Herculest, ki eggy Hy* 
drával viaskodatt. (b)

Bizonyos dolog az , hogy 
az ckofibb Pogányok a’ ké
peket tsak úgy nézték, mint 
a’ mellyek őket az Istenekre 
emlékeztetik. Ez volt Var
rónak ésiSenecának értelme, 
kiket Augullinus említ. Plato 
is ügy értett, hogy a’ képek 
lelketlenek, és így bennek 
femmi Istenfég nem lakik; 
az a’ tií'ztelet is, inéllyet ö 
erántok mutatnak, egyedül 
az Istenekre hárúl. lie no
ha Ők a’ képeket lelKetlen 
dolgoknak tartották, és Is
teneknek nem hitték legyen 
is : mindazáltal a’ Pogány ok
nak közönféges értelmek a’ 
volt, hogy a’ fel - fzentelés 
által, az Istenek a’ képekbe 
le-ízáilanak, ’s azokban lak
nak. És innen veízen Arno
bius alkalmatoíságot a’ Po
gány oknak Isteneiknek tsúfo- 
láfokra, hogy Ők azokat i:«>gy 
fzorgalmatolsággaí ő rz ik :  
„mert (úgymond) ha az Is
tenek a’ képekben lakozná
nak, kétíég kívül megszaba
dítanák az ő tilztelöjiket az 
őrizetnek terlié alól. " Ezen 
érteimen épült az a’ fzokás 
is, melly Izerént az Istenek
nek képeiket íáutztzal meg
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kötözték , bogy azok alat- 
toraban ebne í'zökjenek ö tő- 
lök. A’ Tvruliak Apollót 
meg-kötözték, mikor Nagy 
Síin dór őket meg - ízállotta: 
haíonlóképen az Athenebe- 
liek is a’ Victoria vagy győ- 
zödelem képét meg kötözték. 
Azt tartottak továbbá a’ Po- 
gányok a’ képek felöl, hogy 
ha azok le - rontattatnak: az 
Istenek is oda hagyják azo
kat , ’s az égbe vifziza - men
nek. A’ Pogány köz - nép 
illyen Isteníeget képzelt a’ 
kő, fa, értz bálvány képek
ben. De ez nem tsuda, mert 
a’ tapafztalás bizonyítja, min
den időben és minden Reli- 
gióban mennyire különbböz- 
zön, a’ tanúltt embereknek, és 
a’ tudatlan népnek gondolat- 
jok eggymástol. (c)

Az Isten keményen meg- 
parantsolta vólt a’ Zfidók- 
nak, hogy ötét femmi képben 
ki ne formálják, fe idrgen Is
teneket ne tifzteljenek. A’ 
Makkabaeufok’ iri?jekföl fog
va, Jerufa!em’ el-pulzfúlálanak 
idejéig, ezen parant o'atba 
még az élő embereknek ké
peknek kí-festéfét is be-fog- 
laPattatni hitték a’ Zíidók. 
Jofephus azt írja, hogy Pilá
tus’ ideje előtt eggy Romai 
Tifzt-tsrtó fém vitte-be Jeru- 
íalembe a’ Romai Zálzlóti a’ 
Romai Tsáfzár’ képé' : és mi
dőn Vifellius Tsáfzár Ara
biába ízándékozván, Judaeán 
által o!iy«n Záfzlók alatt a- 
karta vezetni Téregét »· eby e- 
ken a’ Tsáfzár’ kép·· veit, a’ 
nép elébe tódúlt neki, ’s efe
dezett előtte, hogy a’ képes 
Záízlókat ne vítdse-be Zíidó

Orfzágfca, mert az ő Törvé
nyekkel ellenkezik, A’ Zfi- 
dókr.ak, a’ Móíes’ Törvénye 
fzerént, minden bálvány ké
peket meg-kellett égetni, és 
még az azokon levő aranyat 
és ezüstöt fém vólt fzabad 
kívánni; hogy így leg-kiísehb 
eggyefségek lé legyen az ha
mis Istenekkel. És min^ku- 
tánnaa’bálványozásért gyak
ran meg-büntette az Isten 
őket, olly vígyázókká lettek, 
hogy a’ Pogányoknak áldo
zatra való edényeiket is utál
ták, főt azoknak fzenteltt ber
keikből vágott fának tüzénél 
fém melegedtek , fém az élŐ- 
fáknak árnyékokban nem ül
tek. fd)

A’ Kcrefztyénekné! az IV. 
Századnak végéig a’ képek 
esmeretlenek voltak; melly 
meg - tettízik onnan, mert a- 
zokról fém a’ Pogány, fém a’ 
Kereíztyén régibb írók foha 
nem emlékeznek. A’ IV. Szá
zadban az KüberitaniiRsi Con
cilium tiltotta a’ képeket a’ 
templomokba be-vinni. Pe- 
tavius azt mondja, azért ti
lalmazta a’ rég Kerefztyén 
Ékkléíia a’ képeket, mert 
még akkor a’ Pogány bálvá
nyozás új emlékezetben vólt. 
A’IV.Századnak vége felékez
dették a Szenteknek és JVlar- 
tyroknak képeiket a’templo
mokba be-vinni. A’ Nol i 
Püspök Paulinus, le festette a’ 
maga templomában Jóbnak, 
Esthernek,T obiásnak, Judith- 
nak hilioriájokst, ékefségnek 
okáért. Augufiirus err.líteggy- 
néhányfzor annak a’ kéfzűíet- 
nek képét, mint akarta Abra- 

hám
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hám a’ maga fíját Isákot meg- 
ölni, említi a’ Sz. Péter* és 
Pál’ képét is; de tifzteletek 
felöl nem fzóll. (e)

A’ Nicaenumi II. Concilium 
után fzenyvedték-meg a’ Sz. 
Háromfág’ képét az Ekklé- 
fiában. Maga II. Gergely P. 
Leo Tsáfzárhoz a’ képek ti Hi
teletek mellett írt levelében, 
tagadja az Isteni terméfzetét 
ki-formálni fzabadosnak len
ni. Közönfégefen a’ régiKe- 
refztyének festett képekkel 
éltek; fzerették kivált az em
lékeztető képeket, p. o. a’ bá
rány kép, a’ Christust, a’ Ga
lamb, a’ Sz. Lelket példázta. 
De a’ közönféges Vl-dik Con
cilium meg-tiltotta a’ bárány 
képet, és azt parántsolta, 
hogy a’ Christüst ember’ ké- 
pében fefsék-ki. Ezen idő
ben kezdődött a’képek’ tifz
teletek. u. m. 693-ben. (f)

A’ képek’ tifzteletek felöl 
fok vetélkedéfek vólták, mind 
a’ Napkeleti, mind a* Nap- 
nyúgoti Ekkléíiákban. Nice- 
phorus, a’ ki 802-ben Irene 
kezéből a’ Birodalmat ki-ra- 
gadta, a’ képek’tifzteleteket 
oltalmazta. 813-ban kárhoz
tatta Ötét Mihály Tsáfzár, ’s 
ki-űzte Nicephorust, Theo
dorus Studitát, Nicetást, és 
máfókát. II, Mihály napke
letén a’ zenebonát le-ákarta 
tsendesíteni; e’ végre eggy 
Conciliumot akart gyulytet- 
n i, ittellyben mind az Ico- 
noclastäknak , mind a’ képek* 
tifztelöjiknek meg-kellett yól- 
®a jelenni. De midőn ez utól- 
fók az elsőkkel, mint Eretne
kekkel, eggyütt ülni nem akar

tak, a’ Tsáfzár közép utat 
válafztott. Kinek kinek fza- 
bad akaratjára bízta, tifztel- 
je-é a’ képeket, vagy nem, *s 
parántsolatot adott-ki, melly 
ízerént a’ kerefztet a’ tem
plomból nem vólt fzabad ki
vinni, *saz héllyébe képeket 
tenni, a’ képeket tifztelni, 
azokat fel-ruházni, elöttök 
gyertyákat gyúlytani, jó il
latot tenni, 'scCt. Követeket 
küldött ö Napnyugotra is, kik 
által ezen rendelést az Ek- 
kléfiákba be - akarta vetetni. 
Folyamodtak Ludovicus Bo- 
mishoz, a’ki e’ végre Romá
ba eggy követféget rendelt. 
De a’ Romaiak, és Pafchalis 
Pápa, annak a’ rendelésnek 
ellene-mondtak. Ez ellent 
nem állván, 834-ben eggy Pa
rili Synodus azt végezte; nem 
kell ugyan a’ képekkel való 
élést meg tiltani, de Isteni 
tifztelettel fém fzabad illetni 
azokat. Végre Mihály Tsá
fzár a’ maga rendelőiéit be
vitte a’ Napkeleti Ekkléíiak- 
b a : de az Ö hja Theophilus, 
á’kiö utánna 829-benlettTsá- 
fzárrá Conflantinopolisban
S  Conciliumot tartatott, 

y  aZ IconoclastákaX kár
hoztatta, ’s a’ képek’ tifztele
teket ismét fel állította. Nem 
világos , vólt - é azután töb
bet a’ képek felett vetélke
dés ? A’ Frantzok és Néme
tek,a’ Romai Ekkléfiának pél
dája ízerént, reá fzoktak a’ 
képeknek tifzteletekre, ki
ket más Nemzetek is követ
tek. ( g ;

A’ Romai Ekkléfiában fok 
nevezetes tsuda-tevö képek 

vagy-
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vágynak. Híres Neapolisban 
a’ Chrifiusnak az a’ képe, a’ 
melly meg - érzette , midőn 
eggy Istentelen ember az 61- 
dalát lántsával meg - febesí- 
tette, és azt maga kezével 
be-fed e. A’ Sz. Kataliné Sie- 
nában, a’ ki fok ördögöket 
ki-űzött az emberekből, ’s 
más tsudákat is tselekedett. 
A’ B. Sz. Máriájé Luccában, 
a’kit midőn eggy gonofz ka
tona kővel hajigalt, és a’jobb 
karján lévő Jefusnak fejét 
tsak nem be-törte, a’ gyer
meket hirtelen bal karjára 
vette, mellyen azt mind e’ 
mai napig tartja.

A’ 'G örö g  Ekkléfia olly 
buzgó tifztelője a’ képeknek, 
hogy a’ Romai Ekkléíiát e’ 
réízben hidegféggel merje vá
dolni. A ’ melly Szentnek in- 
nepét a’ templom’ közepire 
ki tefzik, a’ jelen-valók azt 
tsókkal illetik. Ha a’kép a’ 
Chrifiusé, annak lábát, ha 
Szűz Máriájé, kezét, ha pe
dig valamelly Szenté, ortzáját 
tsokolják (k) L. Iconoclajták.

(a) Őrig. in Exod. Horn. 8. 
Theod. in Exod. Quasft. 38. 
( b )  Plin. 1. 36. c. 12. Lucian. 
Jup. Trag. Paus. Phoc. ( c )  
Aug. de Civ. Dei. 1. 4. c. 38. 
& 1. 7. c. 7. Plato, de Leg. 1. 
i i .  A m .  a d v . G en t, ( d j  Jos. 
Aut. 1. 1 7 . ( e  )  Bingh. 1. 8 . 
Paulin. Nat. 9 . ( f )  Petav. de 
Incar. ( g ) Teoph. Cedr. (h) 
Jurieu. (i) Pifcara. ( k )  Simon.
B. c. T .i .

Kkramiouk. Mahummed 
Ben Keramnak követetfiji, E- 
zek azt mondták, hogy azt, 
a’ mit a’ Koran az Istennek

izéméiről, kezeiről, füleiről 
mond , betű fzerént kell ven
ni , és így ezek az Istent tes
ti Valófagnak gondolták, no
ha a’ felől fok-képen adták- 
elő értelmeket. Faereddin 
Razi, eggy híres Mahumme- 
danus Theologus, ezeknek el
lenekbe tette magát: de ne
kik Herat várofában oily an 
nagy betsúletck vélt, hogy 
mellettek a’ nép fel - kelne , 
mellyét látván Gajatheddin 
Sultan, kénteleníttettettett 
Razit onnan el-küldeni, hogy 
a’ fel-háborodott népet le- 
tSendesíthefse. D' Herbelot, 

K e r e s z t . A’ Chriftus’ ha
lálának efzköze, a’ mellyre 
ötét a’ Zfidók felfeízítették. 
A’ kerefztre a’Ieg alább-való 
rabokat fefzítették; a’ kato
nák , hívatalbeli emberek, és 
nemefek, leg nagyobb gyalá
zatnak tartották azt. Szo
kásban vőlt az a’ Syrufok- 
nál, Egyiptomiaknál, Per
fáknál, Görögöknél, Romai
aknál. (&) A’ Chriftus’ ke- 
refztének T. betű, vagy a’ 
régi Samariai Tau betű for
mája vólt, a’ mint azt a’ ré
gi emlékeztető pénzek és ke- 
refztek mutatják. Hierony
mus eggy repülő madárhoz, 
eggv úfzo, vagy karjait két 
felé terjeíztŐ imádkozó em
berhez hafonlítja azt. A’ke- 
r ízt re az embert a’ mint ki 
fefzitették, kezeit és lábait 
ízeggel a’ fához fzegezték* 
n.inekelötte pedig fel-fefzí- 
tenék, tr eg - ostorozták, ’s az 
után mezítelenen úgy fzegez- 
ték- fel; a’ Chriftus’ képét ti íz- 
teiségnek okáért a’ Kereíz-
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tyének be-fzokták ott az hol 
ülik fedezni, (b)

A’ Chriftus’ kerefzte felöl 
fok kérdés vagyon. Né- 
mellyek úgy ítélnek, hogy 
az négy-féle, úgymint Cy
prus, Cedrus, fenyő, és pufz- 
pang fáből vélt, A’ Hiftoria 
Scholaßicdaak írója, ’s ma fok 
is ő utánna, azt befzélük, 
hogy midőn a’ Sebai Király
né a* Salamon’ palotájába 
be-ment, ott eggy gerendát 
meg látott, és azt jövendölte 
felőle, hogy az eggy ember’ 
erőfzakos halálának fogna 
efzköze lenni, a’ kinek halá
la az egéfz Izrael’népére kö- 
zönféges vefzedelmet hozna, 
Salamon hogy ezt a’ vefze
delmet el - távoztathafsa, azt 
a’ gerendát el-afátta azon az 
hcllyen, hol a’ barom várár’ 
piatzán a’ Bethesda tava volt, 
a’ Chriftus’ idejeben azt ott 
meg-taláhák ’s az ő kerefz- 
tét abból tsinálták. (c) Né
ni elljek fzerént, a’ Chriftus’ 
kerefztének magafsága tizer;- 
Öt, két karja pedig hét vagy 
nyóltz láb volt. Sokan úgy 
tartják, hogy a’ Chriftus a’ 
földön fefzl'ttettetett - fe l, ’s 
úgy állították ©fztán fel vele 
eggyütt a’ kerefztet; de Au- 
gufiinus és a’ Fő Tudófok 
azt hifzik, hogy már a’ fenn- 
/116 kerefztre fefzíttettetett- 
fél. (A)

A’ Chriftus’ meg-fefzíttette- 
t élének hiftoriáját olly bőven 
le-írták az Evangyélifták, 
hogy ahoz femmit-fem ízük- 
fég adni, fém pedig azt itt 
elő - fzámlálni. A’ Chriftus* 
herefztét, a’ mint írják, kö
zel az ö temető·belijéhez el

ásták a’ Zfidók. Helena Tsf- 
fzárné,NagyConftant.inusTsá- 
fzár’ anyja, midőn Jeruíále- 
met és a’ Szent Hellyeket 
meg-látogatná, nagy fzorgal- 
matofsággal rajta vélt, hogy 
a’ Chriftus’ kerefztét meg-ta- 
lálhafsa. Minekutánna meg
találta azhellyet, hola’Chri- 
ftust meg-fefzítették, ott a’ föl
det meg-áfatta, és három ke- 
refztekre talált, mellyek köz- 
zül kettőt a’ két tolvajokénak, 
eggyet pedig a’ Chriftuféaak 
gondolt lenni. Minthogy pe
dig nem tudta, az három köz- 
zih melljik volt a’ Chriftufé, 
mind az hármat eggy be-eg 
afzfzonyhoz vitték, ’s azokkal 
az afzfzonyt meg-illették ; a’ 
két elsőre femmi változás nem 
efett az afzfzonybsn ; de mi
kor az harmadikkal meg - il
lették , azonnal tekédet efen 
meg-gyógyú!».; az honnan azt 
hozták-ki , hogy a’ vóu a’ 
Chriftus’kereízte. Ezt a’ kin
tiét Helena eggy ezüst tok
ba tsicáltatta, és ennek őri
zetét a’ Jerululemi Püspökre 
bízta, mellyet abban a’ pom
pás templomban tartotitak, 
a’ mellyet Conftantinus a’ 
Szent Kerefzt’ tiiztefségére 
építtetett, (ej

Sz. Paulinus eggy rendkí
vül-való tsudát említ, a’ 
ntelly ezen a’ kerefzten efett. 
Azt mondja, hogy ezen ke- 
re ztböl fzámtalan fok dara
bokat el hordottak az embe
rek, még is leg-kifsebb híjjá 
fém lett, mellyet annak az 
Isteni test’ vérének ereje tsele* 
kedett, nielly rothadás nélkül 
halált fzenvvedett azon. ( f)

Vi-
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Világos dolog az , kegy az

V. Századtól fogva az VII. 
Századig, a’ Sz. Kerefzt’ talá 
láfának innepét, mint ma is, 
Májusnak 3. napján fzentelte 
a’ Romai Ekkléíia, a’ Görö
gök pedig Martiusnak 6. nap
ján tartják: de annak nagy 
innepét, mellyet Kerefzt fel
emelésnek neveznek, Septem- 
bernek 14. napján fzentelik, 
mellyen emlékeznek a* Ke
resztnek meg-találáfáról is.(g)

Sz. Ambrofius bizonyítja, 
hogy a’ Chriftus’ kerefztének 
eggy fzegéből Coníiantinus 
Tsáfzár a’ lovának eggy za
bolát tsináltalott, máfikát pe
riig koronájában, vagy má- 
fók (zerént, Sifakjában vifel- 
te. Gregorius Turoneníis azt 
Írja, hogy Helena eggyet az 
Adriai tengerbe vetett, hogy 
annak gyakorta való fel-liá- 
borodáiat meg - tsendesitse ; 
melly időtől fogva az a’ ten
ger tsendel’ebb. A’ Chriftus’ 
kerefztén vóltt titulust is meg
találták a’ kerefzttel eggyütt, 
mellyet Romában tarta
nak. (h)

Sz. Cyrillus, a’ IV. Század- 
ban Jerufalemi Püspök, azt 
Írja, hogy az ö Püspöki hi
vatalát az Isten azzal tifztel- 
te-meg, hogy eggy kerefzt 
jelent-meg az égen, kilentz 
óra tájban, és eggynéhány 
órákig fénylett, mellvet Jeru- 
íálemnek, főt egéfz Judseának 
minden lakóji, még a’ Pogá- 
nyok is láttak, fényét még 
a’ nap’ világa fém homályo- 
ííthatta-meg ; nagyfága eggy 
fertály mért-főidre terjedt, a’ 
Kalvaria hegyétől fogva, (i)

Eufebius írja, hogv 3t i-ben 
Coníiantinus Tsáfzár, midőn 
a’ maga hadi ferege előtt ál- 
lana, dél után a’ nap felett 
eggy kerefztet látott, illyeu 
íráfsal. In hoc Signo Vinces. 
Más nap’ mester embereket 
hívatott, kik által épen ha- 
fonló kerefztet kéízíttetett 
aranyból és drága kövekből? 
azután pedig többeket is ké- 
ízíttetett, melly eket minden* 
kor ferege előtt hordoztatott. 
A’ Maxentiufsal való ütkö
zetben 312 ben, minden ka
tona a’ maga paifán hordoz
ta a’ kerefztet, és a’ Chriftus* 
nevét, (k)

Ezt a’ kerefztet 628-bait 
Cosroes Periiába vitte. De 
a’ békefség - kötésnek első 
pontja fcerent, azt HeracliuS 
Tsáfzárnak vifzfza adta. L. 
Kerefzt fel-emelés.

A’ régi Kerefztyének nagy 
tifzteíetben tartották a’ Chri
ftus’ kerefztét. Az VII. Szá
zadnak vége felé rendelte a’ 
Conftantinopoliíi VI. közön
séges Concilium, hogy a’ 
Chriftust a’ kerefzten emberi 
ábrázatban kelljen ki- formál
ni , hogy a’ Kerefztyének va
lóban tudhafsák 'képzelni , 
az Ö fzenyvedefét és halálát. 
Ez vőlt a’ Crucifixusnak első 
eredete.

Sergius Pápa 690-ben eggy 
nagy kerefzt darabot talált 
Romában, mellynek titulu- 
fát is 1492-ben, eggy oda va
ló templomban, a’ munkáfok 
meg találták. VI. Sándor P. 
mind azoknak , kik ezt 
templomot meg - látogatják, 
eggy Bullájában, efattendei in

ti td*
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dulgentiát ígért. Touloufában 
is vagyon ezen titulusnak 
eggy darabja, a’Benedictinu- 
foknál, mellyet minden efz- 
tendőben kéifzer mutogat
nak, ’s ollyankor vízbe már
tanak , tneíly vizet a’ beteges 
embereknek igen hafznosnak 
mondanak. A’ kereí'ztaek 
azok a’ fzegei, mellyeket Con- 
ftantinus Tsáfzár Sifakjában 
és lova Zaboláján hordozott, 
Romában, Maylandban, és 
Trierben vágynak. VI. In
nocentius rendelt 1355 - ben 
ezen fzegeknek innepet. (1)

A’ kerefzt vetés igen régi 
Ceremonia a’ Kerefztyén Ek- 
kléfiában. Élt azzal a’ régi 
Ekkléíia, a’kezeknek vetélek- 
kel eggyütt: élt mikor a’ Ca
techu menu fok közzé valakit 
be-vett; élt az Exorcismüs- 
ban, a’ Kerefztféget meg-elö- 
zö kenetben , ’s a’ Confirma- 
tióban. ’j a’ t.

Tertullianus írja, högy az 
első Kereíztyének kerefzt for
mára két felé terjefztett ke
zekkel imádkoztak, a’ Chri- 
ítus’ fzenyvedéfének emléke
zetére. Illyen formában ve
rette-ki Conftantinus Tsáfzár 
&’ maga képét a’ pénzekre, 
a’ mint Eufebius írja. Kerefzt- 
tel éltek az Ür’ Vatsorájában 
levő Szent jegyeknek meg- 
fzenteléfekben is. (m)

(a) Lips, de Cruce 1. 1. c.
10 . (b) Hier, in Ez. C. 9 . Cypr. 
de Paff. (c) Chrys. Serm. de 
Cruce. Bernh. in Cantic.. 7. S. 
(d Lips. c. 7. (e) Amhr Serm.
3. ds diverlis. Ruffin. Hifi. Ec. 
c. 7 Theodoret. Sozom. ( f )  
Paulin, ep. u ,  (g) Holland,

ad 3. Maii. (h) Ambros. Serm. 
3. de i)iv. Ruffin. H. E. ( i)  
Cyrill, ep. ad Conft. Aug. de 
Cruce. Socrat. H. E. 1. 2. (k) 
Eus. H. E. Lact. de morte 
pers. c. 44. (I) Giry. Vies des 
Saints. Curtius, de Clavis Do
minicis. ( m ) Bingh. 1. 10. 
c. 10.

K b r k s z t ’ f e l  m a g aszta - 
LásA. Ezt az innepet a’ Ro
mai és Görög Ekkléíia Se- 
ptembernek 14. napján tartja. 
Heraclius Tsáfzár alatt, a’ 
Perfiai Király Cosroes, Jeru- 
íálemet el- puíztította, *s a’ 
többek közit annak a’ kerefzt* 
nek darabját is, mellyet He
lena Tsáfzárné a’ Chriftus* 
emlékezetére ott hagyott volt, 
magával el-vitte Perfiába. 
Heraclius fokfzor gyözödel- 
meskedvén Cosroefen , a’ bé- 
kefségnek ereje fzerént, a’ 
k e r e f z te t  vifzfza- nyerte, 
mellyet ö , le tévén Tsáfzári 
ékefségét, maga vállán vitte 
Jerufalsmbe a’ Kalvaria he
gyére. Ezen,történetnek örök 
emlékezetére, réndeltettetett 
a’ Kerefzt’ fel- magafztaláfá- 
nak innepe; mellyet azért 
neveztek így , mert azon té* 
tettetett-ki közönféges látás
ra a’ nép elébe Conftan'dno- 
polisban a’ kerefzt.

A’ Coptus Kerefztyének 
Egyiptomban ezen a’ napon 
eggy kerefztet meg-fzoktak 
fzentelni, mellyet a’ Nilus vi-
zébe vetnek, azért való hála- 
datofságoknak meg mutatá- 
fára, hogy a’ Nilus’ ki-áradá- 
fa az ö földöket gyümöltsö- 
zövé fzokta tenni. 1,, Kerefzt.

Ba-
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Baron, an. 6io. Boiland. ad 
A p r- 1.  2.

Ke r e s z t e s  Bárótok.Ezt 
a’ Rendet a’ Kerelzt’ me - t α- 
láláfán k emlékezetére Hele
na Tsáí'zárné fzerzette. De 
maza a’ Rend régibbnek tart
ja m sg.it, úgy hogy eredetét 
a’ C eins Pápa’idejére,a’Chri- 
Riis után az 77, efztendöre 
vigye, mellvet III. és VI. 
Sándor, V. Pins, és XV. Ger- 
ge.v Pápáknak Bullánkkal 
bizonyít. Ez a’ Rend Euró
pának fok réfzeire el-ol'zlott; 
lakik övezeteién Belgium
ban, Frantzia, és Tseh Or* 
ízágban.

Az Olafz Országi Kerefz* 
tes Babátok, kik már el-töröl* 
tettettek, 1169-ben IV. Sán
dor P. alatt vették kezd »le
ket, a’ ki nekik regulákat; is 
adót*. IV. Innocentius P. több 
regulákat is adott nekik, ’s 
meg-p srantso) a, hogy kezek
ben mindenkor kerelztet hor
dozzanak. Ez a’ kereízt elő- 
Izör vasból vólt tsinálva, 
meByet azután a’ Superiorok 
ezüstre változtattak. Midőn 
VII. Sándor P. lá tná, hogy 
ezen Szerzetefek közzé olly 
fok vifzfza · éléfek tsúfzták- 
be, a’ mellyeket 6 meg-job- 
bíthatatlanoknak nézett; fiket 
egéfzen el· tör lőtte, ’s jó sá 
gokat a’ Venetisi Kespubli- 
cának adta. Ezek a’ Szeme
telek az Auguítinus’ regulájit 
követték ; voit öt Provinciá- 
jok, a’ Bolognai, Venetiai, 
Romai, Maylandi, és Neapo- 
lifi,mellyekbep k ét l’záz n> óitz 
klaüromok voltak, ( a )

E e

Ma h.Paris* bizonyítóra fVe. 
ránt, ezek a’ Szerzetefek An
gliába 1244 ben mentek, kik 
eggy  botot hordoztak kezek
ben, meBynek tetején kerelzt 
v ó lt; ott három kiaítro not 
bírtak, eggvet Londonban, 
malikat Nvegatéban, harma
dikat Oxfordban, hol Őket 
Crouched Friars, vagy Ke- 
refztes Frátereknek hívták.(b) 

A’ Kerefzles Barát ka* , 
Frantzia Orfzágban és Belgi
umban, Theodorus de Cedes 
fundálta , a ‘ ki a’ Burgundiái 
Hercegek kozzál ízármazott, 
Eza’Lüttichi Püspökkel iisg- 
baa, a" kerefztes h.*dnak aL 
kalmatolságával, Napkeletre 
ment, ho! Syriában a’ Sz, 
Kereszt’ Szerzeteiéivel meg- 
esmerkedett ,-a’ kik ötét kér
ték, hogy állana az ö Szerze
tekbe, ’s azt Frantzia Orfzág- 
ban terjel'ztené-eL Hazájába 
menvén, a’ katonai áilapat- 
nak búrsüt adott, p-sppa, és 
Liiltichben Canooucufsá lett: 
ott négy Papokat r. á beízéi- 
lett, hogy egéfzen adjanak 
bútsút a’ világnak. De mint
hogy ö nagyobb dolgot is 
tett fel magában ennél, Huy 
váróidban a Sz Thibsut’ tem
plomát a’ Liittichi Püspök 
neki ad'a, ho; 6 a’Sz Kerelzt’ 
Szerzetének fundamentomot 
vetett, melly azután Frau- 
tzia Orfzágban és Belgium
ban el-teriedt, III. Honorius 
P. által meg. er<5«ítterretett, 
1318-han pedig, XXU János 
P. által a’Szent Sréi alá vet- 
tgttrtett. F»ea Szerzetnek 
Generalifa Pontificalis ékes- 
léget, és arany kerelztet vi
li lék
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fel. A’ Religiofufok fejér öl
tözetet, és fekete Scapula- 
rét, mellyeken pedig fejér 
és veres kerefztet hordoznak.

Tseh Orfzágban is vágy
nak Kerefztes Barátok, kiket 
oda Prágába a' Sz. Ferentz 
Hofpitalejába, i. Ottocarus 
Királynak leánya, és IV. Ven- 
ceslausnakatyjafija, 1237-ben 
vitt be. Ezen Fejedelem Afz- 
fzonynak , a’ ki a’ világnak 
bíítsút adott, és klaftromba 
ment, IV. Innocentius P. 
meg-engedte, hogy Tseh Or- 
fzágba Kerefztes Barátokat 
viheísen, kik eggy veres tsil- 
lagot, és eggy kerefztet vifel- 
jenek. fSzeknek Tseh Orfzág- 
ban , Auflriában, Sileliában, 
és Morvában, fok klafíromaik 
vágynak, (c)

(a) Hiß. des Ord. Rel. T. 2. 
«•3 3· (b) Hifi. Angi. in Hea.
III. Monaft. Angl. ( c ) Hiß. 
des Ord. Rel. T. t. c. 34. 34.

K e r e s z t e s  Ha d . így  ne
vezik a’ Kérefztyéneknek a- 
zon hadakozáfokat, melly 
által ök a’ Mahummedanu- 
foktól a’ Szent Földet vifz- 
fza akarták venni: ezen ne
vezetnek oka pedig a’ vólt, 
mert az hadi fereg, ruháján 
és záfzlójan kerefztet vifelt. 
Nyóltz illyen fzent hadako- 
záláik voltak a’ Kerefztyé- 
neknek.

Az I. vólt 1096-ban, a’ Gö
rög Tsáfzárnak és a’ Jerufa- 
lemi Patriarchának kéréfek- 
te. Az hadi féregnek Gene- 
ralifa eggy Péter nevű Reme
te vólt, a’ki a’ kerefztetpre- 
dikállta. Ezen féregben a’ 
Fejedelmek közzül jelen vól-

tak, Hugo Vermandoili Gróf̂  
a’ Frantzia Orfzági Király* 
testvére, Robert Normandiai 
Hertzeg, Robert Flandriái 
Gróf, Rajmond Touloufei és 
Sz. Gilleíi Gróf, Gottfried de 
Bouillon, Lotliaringiai Her- 
tzeg, a’ maga testvéreivel,Bal· 
duinufsal, és Euflachiufsak 
István,Chartrefi és BloiíiGróf, 
Hugo 8 - Pauli Gróf, és igen 
fok más Fő Urak. Az ofz- 
ve-gyűlésnek hellye Conllan- 
tinopolis vólt. Ezen táboro
zásban az híresGottfiried meg
vette Nicseát, az eggyesültt 
Sereg Jeruíálemet, hol Gott- 
friedet Királynak tették. A’ 
Kerefztyének az Afcaloni hí
res ütközetben győzedelmes
kedtek az Egyiptomi Sultá- 
non, és ezzel el végezödött 
az első kerefztes hadakozás.

A’ II. Kerefztes hadnak 
1188 ban vezéri vóltak , III. 
Conrad Tsáfzár, és VII. La
jos Frantzia Orfzági Király. 
A’ Tsáfzár’ ferege az elleniig 
miatt, és a’ Görög Tsáfzár- 
nak Manuelnek árúlkodáfa 
által, tsak-nem egéfzen el-ve- 
ízett: a* máfik hadi Sereg is 
kéntelen vólt Damafcus vá- 
roíának meg-fzálláfát, a’ Sy- 
riai Kerefztyéneknek hufég- 
telenlégek miatt félbe - fza- 
kafztani.

A’ III. Kerefztes had kö
vetkezett 1X88- efztendöben, 
midőn az Egyiptomi Sultan 
Saladin meg-vette Jerufale- 
met. Jelen vóltak abban Fri- 
derich Barbaro fsa Tsáfzár, 
az Ö ináfodik lija Friderich, 
Sveviai Hertzeg, LecpoldAu- 
firiai Hertzeg, EeriholdMor-
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vaiHertzeg, Hermann Kade
rn Markgraff, a* Naísaui, 
Thüringeni, Meifseni, és Hol
landiai Grófok, hatvan Bi
rodalombeli Fejedelmek, a’ 
Befanfoni, Cambreyi, Osna- 
brugi, Meifseni, Paísaui, és 
fok más Püspökök. Ezen ha
dakozásban Fridrich Tsáfzár 
meg verte az Iconiumi Sul- 
tán t; de az ö Fija Fridrich 
Ptolemaist híjában fzállotta- 
meg. Ezen Sereghez adta 
magát Philippus Auguítus 
Frantziai,és II. Richard An
gliai Király, a’ midőn a’Ke- 
refztes hadakozó egéfz test 
három fzáz ezer fejekből ál
lott. De a’ Frantziai és An
gliai Királyok eggymás köztt 
meg-halonlván, amaz a’ Sz. 
Földet oda hagyta, e’ pedig 
Saladinnal békefséget kötött.

A’ IV, Kerefztes hadat in
dította VI. Henrich Tsáfzár 
1195-ben, a’ Saladin’ halála 
után. Ezen hadakozásban 
fokfzor győzedelmeskedtek a’ 
Kerefztyének , lók várofokat 
el nyertek, és már a* fzeren- 
tsének felső gradufára léptek, 
midőn a’ Tsáfzár’ halála kén
telenítette Őket Német Or- 
fzágba vifzfza-menni.

Az V. Kerefztes hadat III. 
Innocentius P. parantsolta 
1198 ban; de a’ mellynek a’ 
Szent Földnek vil'zfza-nyeré- 
íében való igyekezete fzeren- 
tsétlen vólt. Mert noha Jo
annes de Neule, a’ ki az Hol
landiai hajós - Sereget vezé
relte, Simon de Montfort, Re- 
nard de Dampierre után fsak 
hamar Ptolemaisba érkezett 
is; de femmire nem mehet-

E e

tek; mert a’ féregből pestis 
által fokán el - hullottak, a’ 
meg-maradttak pedig vagyha- 
zájokba vifzrza-térttek, vagy 
a’ fok apró tsatázáfokban el
hullottak, úgy hogy az Alep- 
pói Sultan 1204-ben könnyen 
meg - verhette a’ Kerefztyé- 
neket.

Az VI. Kerefztes had 12ág
ban kezdődött, a’ midőn a’ 
Kerefztyének Damiata váró- 
fát meg-vették; de a’ mellyet 
ismét el-hagyni kénteleníttet
tettek. A’ következett efz- 
tendóben Fridrich Tsáfzár 
a’ Sultánnal tíz eíztendeig 
tartó békelséget kötött. 1240- 
ben a’ Cornvalli Gróf, az 
Angliai Királynak III. Hen- 
richnek testvébe Richard, az 
Angliai Kerefztes Sereggel el
ment Palaeftinába : de midőn 
a’ békefséget ott jó hellyben 
találta, Ólaíz Orfzágba vifz- 
fza-tért. 1224-ben a’ Corafa- 
niufok, kiket a* Tatárok Per
fiából hajtottak-ki, Palaefti
nába be ütöttek, ’s a’ Kerefz- 
tyéneket Gazánál eggy fő üt
közetben megverték.

A’ VII. Kerefztes hadat 
1249-ben Szent Lajos vezér
letté, a’ ki Damiata várofát 
meg vette; de a’ Kerefztyén 
katonák köztt el hatalmazott 
betegfég kénfzerítette a’ Ki
rályt Európába vifzfza-térni, 
kit a’ Saracenufok kergettek, 
katonájit kegyetlenül meg- 
öldösték, a’ nemofséget pe
dig rabfágra vitték. Ezután 
eggy tíz elztendei fegyver
nyugvás következett, ’s as 
Király és a’ Fő emberek fza 
badfágot nyertek.
3 A*
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A* VIII. Kerefztes Hadai
is úgy au · ezen Király vezér, 
lette, a’ ki Africában Cartka- 
go várát, és ki kötő hellyét 
el foglalta; de hamar meg
halt , és féregét nyomorul« 
álJapatban hagyta. De nem 
foka azután a’ Siciliai Király 
eggy jó hajós fereggel meg
él kezett, magát Philippus Au
dax’ Lajos Királynak testvé
rének és Succeíforának fére
gével ^egyesítette, és a’ Tu
rn fiKirály ellen olly fzeremeé- 
fen hadakozott, hogy az Ö 
vele békeíség kötésre kívánt 
lépr.i; meily meg is lett a’ 
Kereíztyéaeknek nagy haíz- 
nokkal; azután mind a’ két 
Király orízágáb«, vifzlza- 
ir.en . Az Angliai Fejedelem 
Eduard, a’ ki akkor érkezeit 
T unsba, mikor már a’ bé
keíség meg-vóit, hajós fére
gével el-ment Ptolemaisba, 
jnellynek meg - fzálláíábau 
Éencíocdárt meg akadályoz
ta tta ; de kénteíen volt An
gliába vifzfza-menni a* koro
nának eí-foglaláíara. És így 
végezödött el ez az hadako
zás is minden hafzon nélkül. 
1291 ben az Egyiptomi Sul
tan meg-vette és fel-predálta 
Ptolemais vároíáí, es a’ Ke- 
refztyéneket egélz Syriából 
jki-b jtotta. Ez iclötpl fogva 
a ’ Kerefztes hadak meg Iziln- 
tek: noha azt némeliy Pá- 

ák , mint IV. JV'ukiós 129a- 
• o, és V. Clemens 1311 ben, 

Jürgetíék legyen is,
Ezen Kerefztes hadakozá- 

fokból az Ékklélia lók iialz- 
|»ot veti. Az emberek annyi- 
fa ifcl-iöduítak a’ .tzi.it h őid

nek el-foglaláfára, hogy fe- 
lelcgeikról, jólzágokról el
felejtkezvén, mindeneket el
adták,’s Napkeletre hajókáz- 
tak; hafonló-képen az afz- 
fzonyok is minden tehetfé- 
gekkel kívánták ez igyekeze
tei elö-mozdítani. Á’ Pápák 
a’ Kerefztes Hadnak ókalaia 
zójinak nevezték magokat, 
A’ kik a’ Szent Földre fze- 
mélly fzerént el-nem mehet
tek, az hadakozás’ f oly tatá
fára bőven adakoztak, meily 
adakozásból nagy gazdaglá- 
got fzerzettek a’ Jerulálemi 
templomuak őriző Vitéz Ren
déi , kiknek kölelefségek volt 
a’ (zarándokokat óltalmazni, 
’s a’ S&racenuí'ok ellen hada
kozni, A’ Kerefztes Hadak
ban leg-főbb hat almok volt 
a’ Pápáknak ; ök parantsoi· 
ták a’ Királyoknak és Feje
delmeknek a’ menetelt, ok 
igazgatták az hadi lereget a* 
magok Legatuláik által.

Maimbourg. Hiit. des Croj- 
fades. Faul, of Egel. Eenef. 
c. 27.

K ß R E S Z T S e G .  L .  Bapti- 
f in u s .

KERKSZTYéNEK. L. Chri- 
fiiani.

K lR á L Y O K  KÖNYVEIK. Két 
Canonicus könyvek a z  Ó Te
lia mentőm ban , meily e k a’ 
Juda’ és Izrael’ K i r á l y a i n a k  
tseiekedeteikei, Salamontól 
fogva a Eatiyloni.á fogtágig, 
magokban foglalják. Hihető 
hogy ezeket a’ Zíidóknál lé
vő turiósítáfokból Esdras 
izedte-ólzve. Az Első könyv 
elő adja Dávid Király’ életé, 
nejt uitii&ó id.jel, az izraeli
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iáknak Salamon alatt virág
zó áílapatjokat, a’ templo
mot, annak fel - fzenteltette 
ti Hét, Salamonnak az igaz 
Vallástól való el-téréí'ét, a’ 
Zíidó népnek a’ .Salamon’ ha
lála után két réí'zre való fza- 
kadáfát, Jucidnak négy, Iz
raelnek nyóiíz Királyait.

A’ Málodik könyv is a’ 
Királyoknak tselekedeteiket 
adja-elő, úgymint a’ meliye- 
ket Judának tizen-hat, és Iz
raelnek tizen-két Királyai vit- 
tek-végbe. Végre meg-mond- 
ja mind a’ két Orfzágnak el- 
pul'zíúláfát. A’ tíz nemzet- 
légből álló Izrael Orízágát 
az Afsyriaiak, a’ kétnemzet- 
fégböl álló JudaOrfzágát pe- 
dig, a’ Babyloniaiak rontot- 
ták-el, azoknak lakofaíkat 
rabfágra vivén.

K i t c h i  M a n it o u . A’Ca- 
nadai Pogányoknak Iste
nek , a’ kinek minden jót tu
lajdonítanak; valamint min
den rofzfzat Matchi Manitou- 
nak. Az elsőnek eggy bizo
nyos napon nagy áldozatot 
tefznek. Kiki a’ maga aján
dékát eggy nagy rakás fára 
tefzi, mellyen azt meg égetik; 
míg &’ túz ég, addig a’ kö
rül tántzolnak és énekelnek.

De la Hontan Travels.
K i v a s a . A’ Virginiai Po- 

gányoknak Istenek. Ez nem 
tsak pipát: tart a’ fzájában, 
hanem valófággal is dohá
nyozik ; vagy inkább , eggy 
Pap fzívja a’ p ipát, a’ ki a’ 
Kivaía háta mcgett el rejtet
te magát, a’ kit a’ kép körül 
való letétfég miatt nem le
het látni, fcizt a’ képet eggy

& e

kis fzalma kunyhóban fzok-
ták a’ fzabad ég alatt tarta
ni eggy óltáron, mellyet Pa- 
vorancemk hívnak. Az em
berek a’ magok házaiknál is 
tartanak ennek az Istennek 
kápolnákat, és imádkozó ka
marákat. Valahányfzor vá
ci á íz ni mennek, vagy vala- 
meily kifsebb dologhoz fog
nak , mindenkor ezen Isten
től kérdenek tanátsot; a’ ki 
néha feleletet ád , néha vagy 
más formában, vagy maga 
fzeméllyében jelenik-meg. Mi
kor meg akarják Ötét kérde
ni, négy Papok mennek a’ 
templomába,’s kiálsáfsal elő
hívják. Akkor meg-jelenik 
Ö, vagy inkább valsmelly 
Pap az Ő képében, eggy ízép 
ember’ formájában, a’ kinek 
fejének bal feléről eggy tso- 
mó haj függ, melly a’ lá
báig ér: ugyan-akkor más 
nyóltz Papok is elö-állanak, 
’s azoknak jelenlétekben fe
lel , azután el tűnik, ’s azt 
hifzik felőle, hogy az égbe 
viízfza-mcnt. Purchas.

K l a s t r o m iA s zs z o n y o k , 
Sz. Lajos’ Királyi Sz. Cyr 
klaítromában Verfaillesben. 
XIV. Lajos Király építtette 
a’ Sz. Cyr’klaftromát, és az 
abban lakó Tárfalágot, a’ B. 
Szűz’ és Sz. Lajos’ óitalmok 
alá ajánlotta. Ez a’ Tárlá- 
lag áll 310. fzeméllyekből, 
kiknek a’ Chartreíi Püspök 
adott regulákat és Confiitu- 
tiókat. Ezen Tárfafágnak 
fundáláfára Maintenon Afz- 
fzony vette Lajost. A’ Tárfa. 
fágfoan harmiiUz-hatan vágy
nak Profeísák, kik fzegény. 
4 %
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fégre, fzftzeíségre, engedd- 
mefségre, ’s leányok’ nevelő
iekre kötelezik magokat. A’ 
ki a’ Tárí'afágba be-akar men
ni , attól femmit nem kíván, 
n ak ; minthogy a’ klaítrom- 
nak elég gazdag jövedelme 
vagyon. Ezen Tárfaíag a’ 
Király’ fzerentsés uralkodá
sáért, és az Ekkléfiának a’ ma
ga meg-maradáfáért, minden 
Vafárnap’ és innepen,három, 
és az hétnek minden napjain 
két Sz. Mifét tartozik olvas
tatni. 1692-ben, a’XII. Inno
centius P. parantsolútjára, a’ 
Chartrefi Püspök ezt a’ Sz. 
Lajos’ házát valófágos kla- 
fírommá változtatta, és a? 
.Auguftinus’reguláji alávetet
te, A’ klaftromi Izeméllyek- 
pek öltözetek tifztefséges fe
kete, övökön eggy fekete oh 
vafót, eggy Crucifixust, eggy 
kaponyát, és eggy fzent erek
lyét tartó isk&tulát hordoz
nak , nyakokban fejér keíz- 
kenöt, fejeken fekete velumot 
yifelnek: a’ mellyeken eggy 
kerefzt látfzik, m e l l y n e k  
eggyik óldalán a’ Chriítus’, 
tnáfikán pedig a’ Sz Lajos’ 
képe vagyon: a’ Chorusban 
fc’ Sz, Mária’ Officiumát éne
kelik : a’ férj fijak kai be-fe
dett fővel befzéllnek, ki vé- 
vén a’ Püspököt, a’ Superiort, 
’s atyjokfijait. Kéi-féle ide
je vagyon nálok az hallgatás
nak ; az eggyiket nagynak 
nevezik, mert akkor, az el
kerülhetetlen fzükfégen kívül, 
lísnkivel n«m befzéllnek; ez 
f»z idp estveli kjlentzed - fél 
Őrátói fogva, másnap heted- 
fél ójráig tart ; as maiik tdő

pedig abban áll, hogy egye
bet nem befzéllnek, hanem 
tsak azt, a’ mit ízükfég |be- 
ízéllni. Superior Afzfzonyt 
minden harmadik eíztendö- 
ben válaíztanak. A’ melly 
leányokat Ök nevelnek, azok 
négy rendben vágynak , ki
ket pántlikájok’ Izméröi lehet 
meg-esmerni.

Hifi, des Ord. Hei. T, 4. c.$6.
Kóldűló Bárótok..Vágy

nak a’ Romai Ekkléíiában 
ollyan Szerzetelek, kiknek 
Jemmi bizonyos jövedelmek 
lints , hanem tsak a’ jóltevö 
embereknek alamisnájokból 
élnek, ’s azért ne veztettetnek 
Kóldúlóknak. Ezek á* XIII. 
Században vették eredeteket: 
iliyenek a’ Dominicanulók, 
Auguíiinianufok, és Carmeli- 
ták. Ezekkel a’Kóldűló Ba
rátokkal fok bajok vólt elei
től fogva a’ Papoknak, a’ 
Gyóntátás és Abfplutio miatt, 
mellyet azoknak, és a’ Püs
pököknek engedelmek nélkül 
gyakoroltak. IV, Innocentius 
mcg-parantsolta nekik, hogy 
az hellybeli Pap’ engedelme 
nélkül fenkit ne gy óntafsanak. 
IV, Sándor P, régi fzabadlá- 
gokat vifzfza-adta nekik. IV. 
Márton , a’ ki a’ vifzlzálko- 
dásnak véget akart vetni, a’ 
Gyóntatást meg-engedte ne 
kik ; de úgy, hogy a’ kik Ö 
nálok akarnak gyónni, azok 
a’ magok papjaiknál eízten- 
döben eggyízer gyónjanak. 
De midőn így fém lett tsen- 
defség ; Vili. Bonifacius azt 
rendelte, hogy a’ gyóntató 
Barátoknak a’ klallromoknak 
Eiyl-jarójik,a’ gyóntatásra a’ 

Pits-
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Püspöktől engedőimet kér
jenek.

Du Pin. Hifi. Eccl. Cent. 13.
K omük. Kerefzt Atyák. 

Sponfores. A’ Kereí'ztyének
nél azok a’ Személlyek, kik 
a’ kisdedeket a’ Keretetfégre 
vitei k , ’s azoknak képekben 
felelnek. A’ régi Kerefztyén 
Ekkléíiában három - féle Ko
mák, v. Kereízt - Atyák vól- 
tak. 1. A’ kik a’ kisdedeket 
meg-kerefzteltették. 2. A’ kik 
a’ betegeket, kik fzintén ágy 
nem fzóllhattak mint a kisde
dek , meg-kereteseltelték, 3. 
A’ kik a’ f;l-nevelkedett em
bereket meg - kerefzteltették. 
A’ kis gyermekeknek Kerefzt- 
Atyjaik tartoztak minden kér
désre felelni, ’s a’ kisdednek, 
kitmeg-kerefzteltettek.Kerefz- 
tyéni módon való fel nevel- 
tcttetéíére vigyázni. Rend- 
fzerént az édes atyák váltak 
a’ magok gyermekeiknek Ke
retet - Atyjaik: a’ rendkívül 
való elétek, mikor más fze- 
méllyek állottak - elő Kereízt- 
Atyáknak , azok váltak, mi
kor magok az édes atyák elő 
nem állhatták , vagy nem a- 
kartak elö -állani, p. o. mi
kor az Urak az ő rab fzolgá- 
jianak gyermekeiket meg-ke
refzteltették; vagy midőn az 
árván maradit kisdedeknek 
valaki viíelte gondjokat; vagy 
mikora’ kisdedeket az ő fzü- 
léjik ki-tették, vagy magoktól 
el vetették: az illyeneknek 
a’ Szüzek fzoktak Kerefzt- 
Atíyjaik lenni, de ezek a’ 
meg-kerefztelkeden fzemélly- 
nck tápláláfára nem kölelez- 
tettettek, mert arra az Ek- 
kléiia viliit gpadot; hanem

tsak a’Kerefztfég’ alkalmatos, 
fágával fel-tétettetni fzokott 
kérdéfekre felellek, ’s a’meg- 
kerefzjelkedett teeméilyekre 
vigyáztak, hogy kötelessé
geknek eleget-tegyenek.

A’ máfodik rendbeli Ke- 
reízt-Atyák, kik az ollyan 
fel - nevelkedett fzeméllyek 
iiellyett feleltek, kik magok 
nem felelhettek. Illyenek vol
tak a’ némák, a’ meg-hábo- 
rodott elméjüek. ’re ’ /. Ezé- 
két meg-kcrefztelték, ha a* 
Kereízt - Atyák meg - tudták 
mutatni, hogy ok magok ki. 
vánták a’ kerefztféget: ezek. 
nek meg -keretetehettetéfek- 
kor fzintén úgy tartoztak a* 
Kerefzt-Atyák felelni, mint a’ 
kisdedeknek Kerefzt-Atyjaik.

Az harmadik rendbeli Ke
retet-.Atyák voltak, . zoké a’ 
fel - nevelkedett fzeméllyeké, 
a’ kik magok felelhettek ma
gok hellyett. Mert az illye
neknek is kellett lenni Keretet- 
Atyjoknak; minthogy régen 
fenkit, a’ kinek Kerefet-Atyja 
nem vóU, meg-nem kerelz- 
teltek. Az illyen Keretet-A- 
tyák nem voltak kötelefek a’ 
feleletre : mert a’ fel - nevel
kedett fzemélly, amaz Evan- 
gyéliomi fzülék’ fzavok tee- 
ren t: „ Elég idős, feleljen 
maga heilyett “ maga tarto
zott felelni. A’ Keretet - A- 
tyáknak kötelefségek tsak a* 
vélt, hogy vígyáztanak az 
illyeneknek leiki életekre, 
tftníttattatáfokra, erköltsök- 
re. Az illyen férjfijaknak Ke- 
refzt-Atyjaik a’ Diaconufok, 
az aízlzonyoknak pedig a’ 
Diaccaifsák voltak, 
i, e s ’ A’-
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A’ Régieknél ezt az hiva
talt minden emberek fel- vál
lalták ; ki-vévén a’ C&tecku- 
menufokat, őrdöngösöket, 
Eretnekeket,é s  Poenitenfeket: 
meri az illyeneket nem tar
tották még Ekkléfia’ tagjai
nak , vagy pedig úgy nézték, 
mint a’ kiket az 6 vétkek az 
Kkkiéíia’ tárfafágából ki-re- 
kefztett, és így úgy gondolták 
őket, mint a’ kik mátoknak 
fegítíégiil nem lehetlek, mint 
a’ melly nélkül magok is fzű- 
köíködtek. A’ nagy Károly 
Tsáfzár’ idejében a’ Mogun- 
tiai Concilium azt végezte, 
hogy az atyák a’ magok gyer
mekeiknek ne legyenek Ke- 
refzt-Atyjaik. Ez időtől fog
va vágynak fzokásban a’ Ke
refzt-Atyák.

Meg-jégyzésre méltó dolog 
az, hogy a’ régi időkben a’ 
férjfinak tsak Kerefzt-Atyja, 
az afzfzonynak pedig tsak 
Kerefzt-Anyja vólt: a’ gyer
mekekre nezve ezen külonbb- 
fégre nem vigyáztak; mert 
a’ férjíi gyermekeknek is le
hetett valamelly leány Ke
refzt - Acj'ja: az édes atya 
pedig mind fijának, mind leá
nyának lehetett Kerefzt-Aty
ja ; melly fzokást a’ Méízi 
Concí'iuro, különös októl iu- 
d itt a itatván , meg - erősített, 
melly ok e’ vólt: minthogy 
eggy Isten, eggy Hit, eggy 
Kerefztfég vág ^on; a’Rerelzt- 
Atyának is tsak eggynekkell 
lenni L. Baptismus,

Bingh. Or Ec. L n .  c. 8,
K o p p ü k , Ceylon Sziveié

ben Papok. Ezek lérmni kü
l ö n ö s  Papi rutyat nem viíel-

nek, hanem tsak fejér gy51- 
tsot, ’s meg-rno(sák mago
kat, mikor Isteni ti/zteletre 
mennek; fzántók-vetők, v;:gy 
más kézi munkát követnek, 
és tsak akkor hagyják abban, 
mikor Papi hivataloknak ide
je vagyon, reggel, és e^tve, 
e’pedig tsak abban áli, hogy 
‘az ö Istenek’ aíztalára főtt 
riskáfát és más eledeleket 
tefznek , melly eket kevés idő 
múlva a’Muficufok, és más 
templomban fzolgáló fze- 
méll/ek meg-efznek.

Knoxs, Account of Ceylon.
P .  4- C. s .

f  Korait, A’ Maáumme- 
danufoknak Bibliájok. Ezt 
a’ könyvet közönfégefen yll- 
korám\i\k hívják: de az A l, 
tsak articulus, és annyit te- 
ízen mint, az, vagy, a': hellye- 
lébb hát így írni Koran, vagy 
al- Koran , az az , «’ Korán,

A' Koran, melly a’ Koran 
fzótól jő, az Arabiai nyelven 
Olvalast tefzcn, vagy azt, 
a ’ mit Olvasni kell. A’ Ko
ránnak más neve·al Forkan, 
d' Farak a í'zótó!, melly ofz- 
tást jelent; minthogy a’ Ko
ran réízekre vagyon ofztva; 
ai Moshaf, a ’ könyv: al Ki- 
tah,különösön a’ könyv,melly 
név meg-eggyez a’ Sz. írás
nak Biblia nevével, rreliy is 
Görögül könyvet tefzen: al 
Dhikr, emlékezés, a’ könyör- 
géíekre nézve, mellyek a’ 
Koránban vágynak, (a)

A’ Koran Száz tizea-nlgy 
nagyobb Réízekre vagyon 
fel-ofztva, mellyeket az Arab- 
lök Sovarn&k neveznek, 
melly név fort, vagy rendet 

te'zcn.
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tefzen. Ezen RéíVeket nem
fzámokkal iegyzik-meg , ha
nem m.atirnif.nek kü!öüÖs ti- 
tuiuf* vagyon , úgy hogy 
mindenik Reiz, vagy azon 
Relzbeo e!ó- forduló vala
mely fzeinéiíyről, vagy Izó
rái ne'ezte'Utik: még pedig 
az Hlyen fzó néha nem elöl, 
hanem középben, néha a’ 
Réiznek végén vagyon. En
nek oka az; mert azt a’vér
iét, mellyhen az Hlyen fzó 
vagyon , elébb meg jelentette 
az Angyal Mahumrnednek, 
ö is eléub íría-meg, mint azo
kat a’ vériekét, mellyek ez 
elölt vágynak. Némelly Réfz- 
nek két ’s több litulufa is va
gyon : miedemk Rétz ismét 
apróbb fzakafzokból áll, 
mellyeket mi verteknek ne
vezünk, az Arabfok pedig 
Aliata-.k mondanak, meliy 
h é  jegyet, vagy tsudát té
lién, a’ miilyenek azok a’ 
titkok, vagy Isteni tökélle- 
teíségek, mellyek valamélly 
versueu elő - fordulnak , ’s 
mellyekröl a’ vers is szőri- 
képen neveztettetik, m inia’ 
Rélzek.

Ezen egyenetlen Réfzekre 
és veifekre v*>ló fel - oíztáfán 
kívül, más hat egyenlő Sza
kaszokra is olztják a’Mahum- 
medauufok a’ Koránt, mellyet 
Ahza/in&k neveznek. De leg- 
közöníegefebb fef-ofz áíá az 
a’ Koránnak, mellyet Ajzá- 
nak hívnak. Az A j támla min- 
derük réfze két oliyan hofz- 
fzú, mint az Alizdh'fi : mindé- 
nik Réfz ismét négy Izaka- 
fzokat foglal magában. És 
ez a* leg- köziijtüégsíttbb el-

ofztáfa a’ Koránnak; e’ íze. 
rént olvafsák azt a’ Tsáfzári 
Metfetben, es a’ mellett lévő 
kápolnákban, meilyekben a’ 
Tsáfzároknak és Fö Sze- 
méllyeknek temető - hellyeik 
vágynak. Mindenik kápol
nában harmintzOlvafók vágy
nak , mindenik mindennap’ 
el-olvaísa a’ maga Rélzét, 
úgy hogy e’képen az egéfz 
Koránt mindennap’ által-ol- 
vafsák. A’ titulus után, min
den Réfz’ elején, a’ kilentze- 
diket ki-vévén, az a’ fzokott 
forma vagyon, mellyet a’ 
Mahummedanufok Bismil- 
Idhnala neveznek: a’ forma 
ez: „ A’ könyörülő Istennek 
nevében. “ Hihető hogy Mar 
hummed ezt a’ Perfiai Ma
gútoktól vette , kik a’ magok 
könyveiket ezen befzédeken 
ízokták kezdeni. Benum Yez- 
dam, 'sa lt „ A’ könyörülő 
igaz I-stennek nevében. “ Ezen 
formát is, és a’ titulufokat, 
valamint magát a’ Koránt, 
közönfégefen Istentől fzár- 
mazttaknak hilzik a’ Ma
hummedanufok ; noha vágy
nak némellyek, kik eze
ket emberi toldalékoknak 
tartják. A’ Koránban hufzon- 
kilentz R é lz e k  vágynak, 
mellyek az Alphabetumnak 
bizonyos betűjivel, némellyek 
tsak eggy betűvel, mátok pe
dig többekkel vágynak meg- 
jegyeztetettve. A’Mahumme
danufok ezen betűket a’ Ko
ránnak különös meg-esmer- 
tető jeleinek tartják, mellyek 
alatt nagy titkok feküfznek; 
de a’ mellyeket Mahumme- 
drn kívül íéaki lém tudott, 

öem
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nem is tud. Mindazáltal vol
taic némellyek, kik azokat 
a’ titkokat bátorkodtak vis- 
gálni, és azt mondották , 
hogy ezek a’ betűk azon fzók 
hellyett vágynak, mellyek 
az Istennek nevét, minémüfé. 
geit, és munkájit jelentik.

A’ Mahummedanuíok azt 
mondják; a’ Koran oily ékes 
és tifzta befzéddel vagyon 
írva, hogy az az Arabiai 
nyelvnek tökélletes példája 
legyen. Mahummed maga is 
onnan mutatta-meg a* Korán
nak Istentől lett ízármazáfát, 
hogy ő minden Arabiai Tu
dólakat kénfzerített; mutas- 
fanak neki valamit, a* mellyet 
a’ Koránnak ékes befzédével 
eggybe lehetne hafonlítaoi. 
Innen azt bsfzéllik a’ Ma- 
hummedanufok: Labid Ebn 
Rabiának, (ki a’ Mahum
med’ idejében leg · elmél'ebb 
ember volt;) némelly verleit 
a’ Meccai templom’ ajtajára 
ragafztották, melly betsüle- 
tet tsak a’ leg-hírefebb mun
káknak adtak; ezen vériek
nek eggy Poeta fém merte a’ 
magájét melléjek tenni, Nem 
fokara a’ Koránnak máíbdik 
Réfzét melléjek ragafztották, 
mellynek midőn tsak első vér
iét olvasta volna Labid, no
ha ö Pogány vólt, még is az 
által úgy meg-illetödött, hogy 
azonnal a’ Mahummed’ Val- 
láfára állott, meg - vallván 
azt, hogy ollyan fzókat tsak 
az az ember mondhat, a’ ki 
által az Isten befzéll.

A’ Korán’ Íráfának módja 
Önként folyó, fzép, kivált 
ollyan heliyeken, kz hol a’

Prophetai írásnak, és a’ Sz. 
írás fapólláfának formájit kö
veti ; rövid, és azért néha 
homállvos, bátor figurákkal 
és fzóliáfokkal,a’Napkeletiek
nek fzokáfok fzerént, ékes, 
élmés mondátokkal gazdag, 
fok heliyeken, kivált az hol az 
Istennek felfégét és tulajdon- 
fágait le-írja, fenn-járó és 
pompás.

A’ Koránnak tzélja e’vólt. 
Midőn az 'Arabiában lakó 
Pogányok, Zfidók, és Kerefz- 
tyének, vezér nélkül tévelyeg- 
nének a’ lelki dolgokban : e- 
zek öfzve-adták magokat, ’s 
Mahummedet váiafztották 
Fejeknek, a’ ki magát Isten’ 
Követének és Próphteájának 
mondotta, *s el-hitette a nép
pel, hogy ő azért küldette- 
tett, hogy az igaz Vallást 
fegyvernek erejével terjefzfze- 
el 9’ világon, s Ö legyen mind 
a’ világi, mind a’ lelki dol
gokban Törvényt tevő. (b)

A’ Koránnak leg főbb tzél
ja az eggy Isten. Mahum
med azt mondta, hogy Ö az 
igaz Vallásnak ezen funda- 
mentomának hellyre-állítáfá- 
ra küldettetett: azt mondta, 
hogy valamikor az emberek 
az igaz Vallástól el-távoztak, 
vagy arról el-felejtkeztek, 
mind akkor a’ jó Isten a’ ma
ga Prophetáji által meg-in- 
tette őket; kik köztt leg-ne- 
vezetefebbek vóltak Mófes, és 
a’ Chriílug, Mahummedig , a’ 
ki a’ Prophetáknak pets étek, 
és a’ ki után nem keli mást 
várni. És hogy az embere- 
két annál inkább fel-indílhat- 
n á ; meg - mondotta, melly 

rét-
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Tfciteaetel’en meg-bűntette Is
ten azokat, kik az ö Köve
teit meg vetették. Erre az 
Ó és Új Teftamentomból fok 
példákat hordott-elő; de még 
fokkal többet az Apocryphus 
könyvekből, ’s a’ Zfidóknak 
és Kerefztyéneknek akkori 
Traditiójikból. A’ Koránnak 
több Réfze Erkőltsi paran- 
tsolatokat és tanítáfokat fog
lal magában. Ezeken kívül 
fok dolgok vágynak a’ Ko
ránban , mellyck tsak törté
net fzerént való alkalmatos
ságokkal vették eredeteket. 
Mert valahányfzor Mahum- 
mednek valamelly nehézfég 
adta magát elő, mellyel meg- 
nemgyőzhetett; mindannyi- 
fzor új Isteni jelentéshez fo
lyamodott, mellynek hafz- 
nát mindenkor tapalztalta.

A’ Koránnak igaz és fő 
fzerzöje Mahummcd: ( c ) 
mindazáltal igen hihető, hogy 
ö annak kéfzítéfében idegen 
fegítfég által is élt; a’ mint 
azt az S hazafijai vetették is 
neki ízemére; de azok magok 
is annyira kjilönbböztek ezen 
értelemben magok kőztt, 
hogy Mahummed ellen foha 
a* magok állítáfokat meg· 
nem bizonyíthatták.

A’ Kerefztyének közönfé- 
gefen azt hifzik, bogy a’ Ko
ránnak el-kéfzítéfében Ma- 
huimnednek fegítöji vóltak, 
eggy Sergius nevű Neftoria- 
nus Barát, kivelő ifjú ko
rában lókat tárfalkodott, és 
eggy Abdallah Ebn Salam ne
vű Ispahan várófában fő ház
ból fzármazott Zfidó, a’ ki 
Kerefztyénné lett volt. Akar-

mint lett legyen a’ dolog, a’ 
Mahummedanufok tagadják 
hogy a’ Koránt vagy Mahum
med , vagy más írta vólna% 
hanem azt mondják, hogy azt 
az Isten maga kél'zítette, főt 
némellyek azt örökké - való
nak, löt az Isteni terméfzet’ 
réfzének tartják , és azt állít
ják, hogy az eggy nagy táb
lára vagyon az egben le írva, 
melly öröktől fogva az Isten’ 
Királyi izéké előtt á ll, melly 
tábláról azt Gabriel Ángyai 
eggy papiros könyvbe le-ír- 
ta, és a’ Rhamadan hólnap- 
ban a* leg alsó égbe le hozta, 
meliyből ő azt darabonként, 
a’ mint a’ dolog hozta ma
gával, huízon-három efztendö 
alatt, réfz-fzerént Meccában, 
réfz fzerént Medinában, Ma- 
hummednek ki - jelentgette; 
melly idő alatt neki, az' ő ví- 
gafztaláfára, minden efzten- 
dőben eggyfzer meg-mutatta, 
mellynek a’ Paraaitsomban 
kéfzűltt aranyos és gyöngyös 
felyem kötője vólt. Azt mond
ják, kevés Réfzt jelentett- 
meg az Angyal egéízen, ha
nem darabonként, méllyé- 
két a’ Propheta’ íróji le-írtak. 
Az hatvan-kilentzedik réfznek 
öt első verfeit jelentette-meg 
lcg-előfzör az Angyal. Mi- 
nekutánna az Angyal vala
mit meg - jelentett Mahum- 
mednek ; azt ö a’ maga kö- 
vetŐjinek meg mondta; kik 
közzül némellyek azt meg
tanulták, máfok pedig le ír
ták. Az eredeti írás , min
den idő, rend nélkül, eggy lá
dába rakták , az honnan va
gyon az, hogy nem lehet fok
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dolognak ki-jelentéfének ide*
Íét meg határozni. A’ ki Ma- 
lummed után következett, 

Abubeker izédre rendbe a’ 
Gábriel’ jelenteiéit, mert ő 
nem tsak azokat, a’ mellyek 
írásban vóltak, hanem a’ mit 
maga tudott i«, öfzve-rzedte, 
és le-írta, ’s az írást Hasfá*
nak az Omar’ leányának , és 
Ma h u m m ed ’ özvegyének 
gondvifeléfe alá bízta. A’ He- 
girának liarmintzadik efzten- 
dejében, Olthman Califa lát
ván fok Tartományokban a’ 
Korán’ Kéz-íráfaiba be - tsu- 
fzott fok-féle különbbfégeket, 
azokat az Abubeker’ íráfából
meg-jobbíttatta, az exempla- 
rokat ki - orztatta, a’ régi 
hibáfokat pedig meg-égettet- 
te. Sok régi Kéz- íráfai vágy
nak a’ Koránnak, kettő Me
dinában , eggy Meccában, 
eggy Cufában, eggy Baforá- 
ban, eggy Syriában vagyon: 
eggyet pedig közönféges ki
adásnak neveznek. Az e!s9 
exemplar, hat ezer, a’ máfo- 
dik és ötödik, hat ezer két 
ízáz tizen-négy, az harmadik, 
hat ezer két fzáz tizen - ki- 
lectz , a’ negyedik, hat ezer 
k ét fzáz harmintz-hat, az ha- 
todik, hat ezer két fzáz hu- 
fzon-hat, az hetedik, hat ezer 
két fzáz hufzon-öt verfekből 
áll: de a’ fzók minden exem- 
plárokban ugyan-annyi fzá- 
múak, úgymint, hetven-hét 
ezer, hat fzáz harmintz - ki- 
lentz : hafonlóképen a’ betűk 
is , úgymint, három fzáz hu- 
fzon- három ezer tizen*-öt: 
mert a’ Mahummedanufok, 
valamint a’ Zíidók is a’ Tör·

vénynek befüjit babonáfágbél 
fe - fzáinlá tak , főt azt fém 
restelltek fzámba-venni, m:n* 
denik betű hány íz or fordul· 
elő a’ Koránban.

Minthogy a’ Koránban fok 
ellenkező dolgok vágynak: az* 
ért a’ Mahummedanus Theo* 
logufok azt mondják; elő- 
fzör íók dolgokat parantsoit 
az Isten Mahummednek, de 
a’ mell‘/eket azután bizonyos 
okokból meg - változtatott. 
Az illyen megváltozott dől·» 
gokat három rendre ofztjáki 
az elsőben vágynak a’ betűk, 
és azoknak értelmek; a’ má- 
fodikban tsak a’ betűk; az 
harmadikban tsak a’ betűk
nek é r te lm e k . Említések 
ollyan verfeket, meiiyek a’ 
Propheta’ idejében a’ meg
térésről való réízben meg- 
vóltak , ma pedig nintsenek- 
meg. Azt mondják , Abdal
lah Ebn Mafsud eggy verfet 
Mahummednek tulajdon fzá- 
jából írt-le, és midőn más
nap’ reggel a’ könyvet ki-nyi- 
tot>a, az írás oda vólt, ’s 
a’ könyv’ levelét fejéren ta
lálta ; melly dolgot midőn ő 
a’ Prophetának meg be Szél- 
lett , az azt mondta neki, 
hogy azt a’ verfet az Isten 
azon éjjel Változtatta-meg.

Minthogy a" Koran a’ Ma- 
hummedanufokrak VAÜáíok- 
nak és Erköitsi Tudományok
nak regulája : nem tsuda 
hogy annak olly fok viiágo* 
fítoji vágynak, kik annak Al
legóriái és betű fzerént való 
értelmet tulajdonítanak : az 
első értelem homá'yos para
bolákból, meíés formájú és 

eilen-
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ellenkező dolgokból áll, a’ 
málodik pedig érthető, vilá
gos, két fég nélkül való, hat
ható.

Ezekből meg-tettfzík, men
nyire tifzteljék a’ Mabum- 
medasufok a* Koránt. A’ ki 
azt illetni akarja, kezeit elö- 
izör meg-mo('sa , vágj a’ tör
vény ízerént meg-tifztítja ma
gár. És hogy valaki azt fó
lia feledékenyíégből el-ne 
múlafsa ; a’ Koránnak tokiá
ra , vagy eggy arról le-tsüg- 
gö pergamentre, ezen fzókat 
Izokták írni: „ Ezt tsak a’ 
tifzták illefsék. “ Nagy fzor- 
galmatolsággal és tifztelettel 
olvafsák azt ; foha övökön 
alól nem tartják: arra esküik
nek ; a’ leg nagyobb dolgok
ban attól kérdenek tanátsot; 
az hadba magokkal el-vifzik; 
némelly fzókat belőle a’ Záfz- 
lókra írnak; azt aranynyal 
’s drága kövekkel ékesítik, 
és fenkinek nem engedik bír
n i, a’ ki az abban való dol
gokkal ellenkezőt hifzen.

Ali azt mondta, (d),, A’ Ko
rán magában foglal meg lett 
dolgokat: jövendő dolgok fe
lől való Prophetiákat, a’ je
len való időre tartozó törvé
nyeket. “ Más Arabjai Írók 
a’ Koránnak két ábrázatot 
tulajdonítanak, tudniillik em
berét, és oktalan állatot az 
elsővel ígér, a’ máfodikkal 
fenyege*. Mahummed azt 
ízokta mondani: „ Olvafsá- 
tck a’ Koránt, és fírjatok: mert 
ha most nem (írtok , Ieízen 
eggy nap, mellyen kéntelen 
is látok. “

A’ Koránnak világosi«óji 
azt tartják, hogy az egéfz 
könyvnek leg-fzebb ékefen- 
fzólláfs»! írott darabja azHoud 
nevű Réfzben vagyon, hol 
az Isten az özönvíznek pa- 
rantsolja, hogy 'záradjon el. 
Ott így fzólisz Isten : „Föld ! 
nyeld-sl a’ vizedéi: ég fzívd- 
fel magadba a ’vizet, mellyet 
ki-öntcttél; azonsa! ti ofz- 
lo tta’ víz: nrseg-íett az Isten’ 
parantsolatja , a’ bárka meg- 
nyügodott az hegyen, ’s ezen 
fzók hangzottak : Jaj az Is
tenteleneknek! “ Ugyan a* Ko
ránnak világosítóji mondják, 
hogy a’ leg-ízebb Erköltsi re
gula a’ Koránban, az A ra f  
réfznek ezen verfe: „ Légy 
hajlandó a’ meg-engedésre : 
tégy jól mindenekkel, re pe- 
relj a’ tudatlanokkal. “ Azt 
mondják, Mahummed kérte 
Gabriel ADgyalt; mondja- 
meg neki ezen parantsolat- 
nak bővebb értelmét, mellyet 
meg is nyert. „ Iíerefsétek- 
fel azt, a’ ki - titeket üldöz; 
adjatok annak, a’ ki titeket 
meg-fofztott: botsáfsatok-meg 
annak, a’ ki titeket meg bán
tott: mert az Is'en a’ tökéi- 
letefségnek magvát akarja a’ 
ti írívetekbe hinteni. “ Lát- 
ni-való, hogy ezt a’ regulát 
az Evangyéliomból vette Ma
hummed.

Az Anfal Réfzben vagyon í 
Midőn Mahummed a’ Koránt 
Meccáhan világ elébe ad·*, 
Nafser Ben Hareth , Parijából 
oda vifzfza-rnant, és a’m aga 
barátit némelly költött, me- 
fékkel mulattatta, mell) eket 
ama’ két Períiai Vitézeknek 

AI-
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Alfendiar’és Rofsan'hiftotiá- 
jokból vett, ’s azt mondta; 
azok a’ történetek, méllyé· 
két én befzéllek nektek, fzeb- 
bek, mint a’ mellyeket Ma- 
hummed be íz él). Nafsernek 
ezen Pzavai annyira meg in
dították az Arabfokat, hogy 
midőn Mahummed nekik az 
Ö Teftamentomból valamelly 
hiftoriát el - befzéllett, azt 
mondták : „ Mi ezt mind hal
lottuk , még pedig fzebben: 
de mind eogyik, mind máfik 
nem egyéb, hanem az el- 
múltt időkben költ mel’ék. “ 
Mahummed Nafsernek és kö- 
vetőjinek tsak ezt felelte; 
,, A’ mit én mondok, az tifz- 
tán Isten’ fzava, mellyet nek
tek tifztelettel kell vennetek.“ 
Midőn Nafser ezt hallotta; 
kérte az Istent: Ha a’ mit 
Mahummed mond, Istentől 
fzármazott, botsáfson kŐ-esÖt 
ő reá, és a’ jövendő életben 
büntefse - meg Ötét. “ De Ma
hummed ezt a’ próbát illyen 
módon kerülte-el ; Gabriel 
Angyal, ízokáfa fzerént, f’egít- 
íégül jött neki, ’s ezt a’ vér
iét hozta magával: ,, Az Is
ten , óh Mahummed! mind 
addig nem bucteti-meg a’ go- 
noízokat, valamígte közttök 
vagy. “ Ezt a’ Nafsert, a’ ki 
Mahummedct illy kemény en 
ízorongatta, fziíok és átok 
nélkül foha nem említik a’ 
Mufelmanok.

A’ Koránról illő meg je
gy ezni a z t, hogy abban Ma
hummed a’ Bibliai Históriá
kat vagy meg - változtatta, 
vagy fok költeményekkel 
meg-elegyítve írja-le. Sok

44 α
példájit lehet ennek ezen Le- 
xiconban különös Articulu- 
fok alatt találni. L. Ezechiel, 
’s a’ t. A’ Koránt oily fokán 
viiágofították a’ Mahumtne- 
danufok közzül, hogy azok
nak tsak neveikből is egéfz 
könyv telne. Ben Oschair 
le írta azoknak hiftoriájokat, 
Tarikh Ben Oschair nevtt 
könyvben. Mind ezeket a* 
könyveket közönféges névvel 
Tafsiraak hívják. Leg-neve- 
zetefebb írók;Éridhavi, Than- 
lebi, Zamakhschavi, és .Ba
kai, kikhez lehet adni, Hous- 

Jain Vaezt, a’ ki a’ Koránt 
Perfiai nyelven igen fzépen 
és tudósán világosította. Sa
lerni , vagy Selma al Hakaik 
nevű könyvében, egéfzen Al
legóriái értelmet ad annak.

A’ Koran ellen a’ Kerefz- 
tyének közzül Írtak, Joannes 
DamaPcemiS. Petrns PaPcha- 
fiús. Petrus Cluniacenfis. Jo
annes Cantacuzenus Confian- 
tinopolifi Tsáfzár. Joannes 
de Turre Cremata Cardina
lis. Dionys , Carthufianus, 
Cufanus Cardinalis. Hier. 
Savonarola ’s a 't. Az újab
bak közzül nevezetes Lud, 
Maraccius, a’ Koránnak Deák 
fordításában.

(a) Sale’s Koran. Prae'im. 
DiPc. §. 3. D' Herbelot. (b) 
Golius in append, ad Gram. 
Erpenii. (c) Prideaux Life 
of Mahomed, (d) D’ Herbeiot. 
Pfejjjeri, Theol, Mahom. 
Dis. 6. & Crit. Sac.

KÖRHYÜL-METéLÉS. Eggy 
Szent Ceremonia a’ Zsidók
nál , Mahummedanul'oknál, 
és Pogányoknál. A’ Környül 

metél-
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met élkedést Abrahámoak az 
Isten parantsolta, az o Tele 
kötött fzövetfégének jegyéül, 
(a) Míg a* Zsidók Egyip
tomban laktak, addig &k a’ 
Körayül- metélkedést l'zor- 
galmatosan meg tartották, de 
a’ Pufziában bűjdosváo, azzal 
fel-hagytak , mellynek két 
okát adják, i.) Az ollyan 
kisdedekre nézve , kik az útra 
indulás előtt lettek, vefze- 
delmfs lett vólua a’környül- 
metélkedés. a ) A’ környül- 
metélkedésnek tzéija &’ volt, 
hogy az által kiilönbbfég le
gyen a’ Zsidók, és más Né
pek köztt, hogy azokkal öfz- 
ve ne zavarodjanak ; de ettől 
a’ zavarodástól a’ Puíztában 
nem lehetett félni. A’ Jor
dán vizén által-menvén az 
Izrael’tábora, Joí'ue körny ül- 
metéltette az Izrael’ íijaitmá- 
í'odízor- (b) Ez a’ ízó, md- 

Jodfzor, fok dolgot adott a’ 
Tudótoknak. Hieronymus no
ha különösen jártas vélt a’ 
Zsidó nyelvben ; még fém 
tudta mit tegyen ez a* md- 

J'odfzori Környúl-metélkedés. 
A’Zsidók azt mondják, hogy 
az ö atyjaik a’ Pufztában 
Ugyan körayül -metélkedtek; 
de az ö negyven efztendeig 
tartó űtazáíbkban, a’ Cere
móniának eggy harmad ré- 
Izétel-múlatták ; melly abban 
állott, hogy minekufánna a’ 
gyermeket környül-metélték, 
a’ még meg marad« bőrt a’ 
testen hátra kellett nyomni, 
melly neki felettébb nagy 
fájdalmat tsinált; és ezt pa
rantsolta Jofue, ’s ezt kell a* 
májodfzori körsyül-metélke- 
déseu érteni, (c) , F

A’ Mófes* Törvénye fém 
a’ körny ül-metélő fzeméliyt, 
fern a’ körayül - metélésnek 
efzközét nem határozza-meg.· 
mitsoda Ceremóniák követ
ték légyen azt, azt fém ír ja
ni cg. Azért az Atyának aka
ratjától függött, maga me- 
télje-é körayül a’ maga fiját, 
vagy másra bízza. Leg-in- 
kább kőből tsináltt kéfsel me
télték- körny ül a’ gyermeket, 
a’ fzülikaek házoknál. Az  
atyja a’ gyermeket ölébe vet
te, az a’ ki a’ gyermeket 
körny öl-metélte, eggy kezé
vel a’ gyermeknek borét tar
totta , a’ maiikkal azt el- 
mettfzette , eggy harmadik 
fzemélly pedig eggy homok
kal tele tálba ve’te a’ gyer- 
mek’vérét. Azután a’környül- 
metélö fzemélly a’ gyermek’ 
lébéböl a’ vért ki - fzopta, 
azt eggy borral tellyes tsé- 
fzébe ki - köpte, ’s a’ febet 
vért állító porral be hintette. 
Ezt a’Ceremóniát nagy öröm 
és vendégfég fzokta követni; 
és ugyan-akkor a’ gyermek
nek is nevet adtak, fd) 

Idővel ezen fzokáshoz fok
féle babonás Ceremóniákat 
tóldottak a’ Zsidók. P. o. 
három fzékettefznek, eggyet 
a’ környül-metélönek, a* ma
iikat a’ gyermeket tartónak, 
az harmadikat IlyésProphe- 
tának, a’ ki illyenkor látha
tatlanul meg fzokott jeleoni. 
Ezen neveket; vidám, Eva,Lil- 
lith, menj el innen, és a’ három 
bardtfdgos -Ángy dióknak ne
veiket , pergamenre írják, ’s 
azt az ház’, falára fel-függefz- 
tik. Az Angyalok a’ gyer- 
f  me·
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íreket oltalmazzák Liliiíh 
ellen, a’ ki Adámnak elfő 
feleíege volt; de minekután- 
na Adám tőle el vált , az- 
ólta haragját a’ gyermek
ágyas afzfzonyckon, és a’ kis
dedeken , nevezetesen a’ férjfi 
gyermekeken fzckta ki től te
nt ; a’ meg hallt kisdedeket is 
körnvűl metélték, ha életek
ben környül nem metéltettet- 
tek, hogy így az átkot el
kerüljék. (e) ’j- a’ t.

Nem tsak a’ Zsidóknál vólt 
fzokásban a’ körny űl-metél- 
kedés, hanem &’ Pogányok- 
nál is , p. o. az Arabsoknál, 
Idumaeu('oknál,Aethiopiaiak- 
n á l, Egyiptomiaknál, 's a' t. 
Innen kérdésbe tefzik, kik 
kezdettek elölzör környül-me- 
télkedni, a’ Zsidók-é, vagy 
az Egyiptomiak, kik köztt ök 
éltek ? Herodotus azt mond
ja, hogy az Egyiptomiak él
tek elófzör a’ környül-metél- 
kedéfsel, mellyet ő a’ Pa- 

októl hallott. A’ Régiek, 
ik Herodotust vakul követ

ték, mind ez értelemben vágy
nak. Az úiabb Tudófok nem 
állítják világosan, hogy Ab
raham a’ Környül - metélke- 
dést az Egyiptomiaktól ta
nulta volna; hanem azt mond
ják , hogy ö Egyiptomban 
járván, azt talám meg-ked- 
vellhette , az Isten pedig 
magát az 8 erotelenfégéhez 
alkalmaztatni akarván, ezt 
az Egyiptomi fzokást meg- 
fzenteite , ’s mindem baboná
jáétól el-fzakafztván, .Ábra- 
hamnak és az ö maradékinak 
az ö vele kötött fzövetlég- 
nek petsétéül adta. Le Clerc

eggy okot hoz-elö a’mellyllyel 
eróí'iti, hogy a’ környül-me- 
télkedést az Egyiptomiak 
kezdették. Azt mondja: A- 
brahámnak Egyiptomban 
olly kevés tekéntete vólt, ’s 
az 8 maradéki is olly útála- 
tolok vóltak, hogy lehetet- 
len fel tenni, hogy a’ környül. 
metélkedést olly alávaló em- 
berektSl tanulták vólna af 
kevélly EgyiptombeLek, (f) 
Azok a’ kik a’ Környűl-me- 
télkedésnek eredetét a’ Zsi- 
dóknak tulajdonítják, és azt 
hifzik, hogy azt &: Egyip
tomiak, és más Népek, ö tó
lök vették, a’ Szent írást 
hozzák elő, mellya’Körny fil
met élkedést úgy ír ja-le, mint 
a’ mellyet egyenesen az Isten 
parantsolt A b ra h á m n a k ; 
C ericusnak pedig így felel
nek. Terméfzet - fzerént való 
dolog, hogy az Egyiptom- 
beliek, kik fzintén olly ba
bonátok voltak, mint ke- 
véllyek , így gondolkoztak 
legyen; minthogy a’ környül- 
metéikedés az alávaló Iz
raelitáknak olly nagy hafz- 
nokra vagyon, nekünk még 
többet fog az hafználni, ha 
azzal éléndünk. Ezen kívül, 
Jofefnek nagy tekéntete vólt 
az Egyiptomi Királyi ud
varban, a’ kinek követéfére 
a’ nép könnyen fel-indúlha- 
tott. Ezen okok, (ide fzám- 
lálván terméfzeti halznait is 
a’ környül - metélkedésnek) 
reá vehették az Egyiptomia
kat, hogy azzal éljenek. A’ 
környül - metélkedésnek négy 
főbb okai vagvnak. 1.) Philó’ 
bizonyfága fzerém , a’ Nap- 

fele
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keleti heves Tartományok
ban , azok a’ kik nem metél- 
kedtek-környÜl, vefzedelmes 
betegingekbe , nevezetesen 
dagadozásba estek, 2.) A’ 
környül-metélkedés különb- 
böztette - meg az Isten’ fzö- 
vetféges Népét a’ Zsidófágot 
más nemzetektől. 3.) A’ kör- 
nyül-mefélkedés jelentette a’ 
ízívnek lelki környill - meté- 
léfét, ’s a’ testi gonofz in
dulatoknak meg-öldökléí’eket.
4.) A’ Környül- metélkedés 
az emberi nemzetiig’ fzapo- 
rodáíara lókat hafznál: mert 
a’ környül-metéikedttek fok
kal alkalma to íábbak a’ nem
zésre, mint azt a’ tapafzta- 
lás bizonyítja. (g)

A’ Zsidók meg-különbböz- 
tették azokat a’ Profelytufo- 
kat, a’ kik a’ környül-metél- 
kedést be-vették, azoktól, a’ 
kik azt be nem vették. Ama
zokat Ábrahám’íijainak hív
ták, ’s azok a’ Móf'es’ Tör
vényének meg-tartáfára kö
teletek vóltak : ezek pedig 
tsak a’Noe’parantsolatit tar
tották-meg.

Math. Paris írja, hogy 
Angliában a’ Zsidók Húsvet- 
kor eggy Kerefztyén gyerme
ket loptak, azt környül-me- 
télték , j’s a’ Kerefztyének el
len való gyülölfégböl, kerefzt- 
re fefzítetíék; melly gonofz- 
í'ágért (ok Zsidókat fel-ag
gattak. (h)

A’ Mahummedanufok a’ 
KÖrnyül - metéficedést ollyan 
Ceremóniának tartják, melly 
által az 8 Valláfokba valaki 
be-vetettetik. Mahummed a’ 
Koránban nem parantsolja
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a z t; és így az tsak Tradi
tion áll. Azt mondják, hogy 
azt Mahummed, mint az Ö 
nemzetének törföke Ábra
hám eránt való tifzteletböl 
parantsolta, ’s azt nem is 
Környül-metélkedésnek, ha
nem nemefebb névvel, Tifz- 
túlásnak nevezik. Semmi 
bizonyos napjok nints ezen 
Ceremóniának végbe - vite
lére ; közönfégesen öt ’s hat 
efztendÖs korában metélik 
körül a’ gyermeket. Minek- 
utánna valamelly Metsetben 
a’ Környül-metélkedés végbe
ment ; a’ gyermek’ nyakát 
egey térdig erő fejér gyólts 
tsal be-terítik, ’s haza vi- 
fzik: a’ gyermek körül fzol- 
gálók nyilat tartanak kezek
ben , mellyllyel azt jelentik, 
hogy ők kéfzek az hitért 
hartzolni. (î l 

(a) i Mos. 17: 10. 2 Mós. 
ia: 44. 3 Mós. 12: 3. (b) Jos.$,
(c) Basn. Rep. Heb. T. χ. 1. 
3-C.S. (d) le Clero. Grotius. 
Saurin. Munfter, ( e ) Mos. 
Kotz, Tr. de Circumcis Buxt. 
Syn. J. Chrift. Cafi. in Mai, 4, 
Leo. Mut. p. a. c. 8· (f )  Spen
cer. de leg. Hebr. 1. 1. c. 4,46, 
Bibi. A. M. P. 2. p. 250. (g) 
Philo, de Circumcis. (h) in
39. of. Hen. III. ( i )  Jövet, 
Hifi:, des. Relig. T. 3. p. 75.

KRONiKás Kö n y v e k , L. 
Chronicorum Libri, 

Ku t u c h t a . Így hívják a’ 
Kalmucki és a’ napnyúgoti 
Monguli Tatárok az Ő FŐ 
Papjokat. A’ Dalai Lama, 
vagy a’ Tatároknak Fő Pap- 
jok,ez előtt való időkben, a’ 
Monguli és Ajukui élzükiné- 
λ  pék
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pék köztt a’ Kutuchtát, mint 
maga helly - tartóját és ßuf- 
fraganeufát, ágy rendelte vélt. 
De a’ Kutuchta a’ Lámától 
igen tárol lakván, magát Fő 
Pappá tette a’ maga népe 
köztt, Lakáfa hol eggy , hol 
más hellyen vagyon, ’s min
denkor fok test-őrzők vigyáz
nak mellette: az Isteneket 
magával hordozza , kiknek 
tifzteletekre Sátorokat is tart. 
A’ Tatárok úgy nézik ötét, 
mint Istent, es a' ki az Ő 
Jstenfégét kétségbe hozza, 
$zt különösen gyűlölik. Tsak 
a’ leg-főbb emberek mernek 
ö hozzá közelíteni. Mikor 
δ áldást mond, kezeit hom
lokára trfzi: midőn megyen, 
az ő tiizleiőji körül · vefzik 
ötét, előtte a’ földre borúi
nak, hogy az ő mennyei ál- 
dáfát el-vegyék, mellyért ö 
is nagy jutalmat vár. A’ 
Kutuchta tsak bizonyos na
pokon, és akkor minden ki
gondolható pompával, mutat
ja-meg magát közönfégesen: 
a’ mutica’ hangja Izerént 
mérilépéfeit, a’procefsiókon 
China! felyemböl kéfzültt ki- 
nyiltt Sátorban hordozzák, a’ 
mellyben Ő eggy négy fzege- 
letü hellyen áiló thronusban 
ül öfzve-tett lábakkal. Körü
lötte fok vánkofok vágynak. 
Mindenik óldalról két Isten’ 
képe áll: a’ vánkotökon ül
nek az alfóbb rendű Papok, 
kik Ά Kutuchtának, és az Is
teneknek jő illatot tefznek, 
azután az Isteneknek hét£hi- 
nai'taéizékben, tejet, mézet, 
theét, égett-bort áldoznak: 
ugyan.-annyit a’ Kutuchtának

is : az alatt a’ nép örömébe* 
azt kiáltozza: A mi Kutuch- 
tank eggy fénylő Paraditsom!

A* Kutuchtát halhatatlan
nak tartják a’ Tatárok: azon 
kívül pedig azt is liiízik fe
lőle , hogy Ő az hóid’ fogytá
val öregizik, teltével pedig 
ifjúdík. Ennek a’ képzelő
désnek oka az ; mert a’ Ku
tuchta eggyik újfágtól fogva 
a’ maiikig, meg növefztifza- 
kállát, ’s akkor ismét el-be- 
retválja, pompáiba fel-Öltö
zik , ortzáját fejér és piros 
festékkel meg festi: A’ Tatá
rok á’ léleknek eggy testből 
másba való által-aőltözéfét 
hifzik: azért is azt tartják, 
hogy mihellyt a* Kutuchta 
meg-hal, az 6 lelke azonnal 
az ö utánna következő Ku- 
tuchtába által-megyen. Az
ért is a’ kinek fzandéka van 
arra, hogy Ő utánna követ
kezzen a’ Fő papí'ágba, az 
Ötét fzüntelen kiféri, hogy 
az ő lelke annak lelkét az Is
teniégre alkalmatosa kéfzí- 
tse, vele tárfalkodhafson, ’s 
a’ vele való tárfalkodásból, 
az Ő lelkének tulajdonfágait 
úgy magájéva tehefse, hogy 
az Ö lelke épen a’ Kutuchta’ 
leikévé változzon.

Apud. Rel. Cer. Vol. 4 .
K ü R T Ö L e S N E K  Innepe. 

Eggy efztendÖnkcnt eiö-for- 
dúiő közönféges Innep a’ ré
gi Zti dóknál, az hetedik, vagy 
a’ Tisri holnapnak első nap
ján , melly a’ Zfidóknál az 
új efztendönek első napja 
vólt. Ezt az innepet viiágo- 
fan Szombatnak nevezi az 
írás; a’ minthogy ez igen 

nagy
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nagy innep is vő't: úgymiet 
a' mellyen femmi ízolgai mun
kát nem lehetett tenni, ki- 
vévéa az étel kéfzítést, 
raellyet ekkor igen bőyen 
tsináltak, A’ több eledelek 
közti volt egzy kos fö is, 
melly azt a* kost jelentette, 
mellyetAbrahám Ifak heílyett 
meg-áldozott; még pedig e- 
zen a* napon.

A’ Zfidók ugyan minden 
ő innepeiket kürtöléfsel je- 
lentettek-ki: de ezen az ín- 
nepen különöfen kürtőitek. 
Mert a’ kürtölés nap’ fel-kel
tétől fogva nyúgotig tartott. 
A’kürtölö a’kürtölest ezen kö- 
nyörgéfselkezdte-el:,, Áldott 
legyen az Isten, ki minket 
a’ maga parantsolatai által 
meg fzentelt. Va’ t. Áldott le
gyen az Isten , a’ ki minket 
ez ideig életben meg tartott: “ 
a’ könyörgés’ végen a’ nép 
nagy fel-fzoval a’ Zsóltárnaíc 
ezen fzavait mondta : ,, B61 
dog nép a z , a’ melíy tudja 
az Úrban való örömet! Uram! 
ezek a’ te ábráza’odnak vi- 
lágoí’ságában bíznak, “ Más 
heltyeken kos fzarvából ké- 
fzültt kürttel jelentett ék-ki az 
eíztendőt: de «’ templomban 
két ezüst kürtöt fújtak; a’ 
Leviták pedig az s í. Zsól- 
tárt énekelték.

Nehéz meg-határozni, mit 
jelentett legyen ez a’ kürtö
lés. Majmonides fzerént ar
ra való vólt ez , hogy a’ né
pet álmából fel-ferksntse, és 
meg-térésre hívja. Balilius 
azt mondja: ez a’ kürtölés 
a’ népet arra a’ napra emlé
keztette, a’ mellyen a’ Tör-

F f

vény trombita fzó köztt ki- 
adattatott, Máfok hihetőbb
nek tartják azt, minthogy az 
új efztendöben minden népek 
nagy vígafságot mutattak, 
reménylvén, hogy így az 
éfztendőnek több réfzei is 
fzerentséfenfolynak: tettfzett 
az Istennek az új hóidnak 
első napját a’ mega tifzteie- 
tére fordítani, hogy így a’ 
Zftdó népet a’ bálványozás
tól el-vonja, és annak érté- 
fére adja, hogy tsak Ö ad
hat boldog eíztendőt. Má
fok azt mondják: az Isten 
ezt az hólnapot különöfen 
meg - akarta tifztelni; mint
hogy ez hetedik volt, vala
mint minden hetedik nap 
Szombat vólt, és minden he
tedik efztendöben nyugodott 
a’ főid: úgy hát az hetedik 
hólnapnak is Szombati hói- 
napnak kellett lenni: azért 
kel ett a* népet kürt fzóval 
ferkenteni, ennek az innep - 
nek illendő ceremóniákkal 
való fzenteléfére. Vágynak 
ollyanok , a’ kik úgy gondol
koznak , hogy ez a’ kürtölés 
azt jelentette , hogy az Isten 
a’ világot Őfzfzel teremtette. 
Azért is a’Régiek az efzten- 
dőt ezen időtől fogva kezd
ték fzámlálni; valamint ma 
is fzokáfok a’ Napkeletiek
nek. £z által meg-esmerték 
ök az Isten’ jófágát is, mellyet 
abban mutatott-meg, hogy 
az el-múltt efztendöt meg-al- 
dotta, az újra békével áltál- 
tette, ’s kérték az Istent, hogy 
ezt is tegye fzerentséfsé. Ezen 
a’ napon való áldozatok vél
tek : a’ mindennapi égő ál'do- 
3 zat,
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zat , a’ minden hólnapnak 
e lfő  napjára rendeltt áldo
zat ; az hetedik hőlnapnak 
elfő napjára való áldozat, 
melly égő áldozat volt, és 
eggy ökörből, eggy kosból, 
és hét bárányból állott,

A’ mai Zsidók ezen a ' na
fion vendégeskednek, három 
zor kürtőinek — nyóltznap-

Í>al az ínnep előtt magokat 
ányargatják, némeliyek ma

gokon harmintz-kilentz ütést 
te íznek, azon azokon, mert 
ekkor ítéli - meg az Is
ten az embernek az el-asúltt 
efztendöben való tselekede- 
t e i t , ’s ekkor rendeli-el az

új efztendőnek folyáfát. Ek
kor így köízön a* Zsidó: Ad
jon Isten jóeíztendöt neked: 
a’ máí(k így felel: neked is. 
Némeliyek fejér ruhában 
mennek a’ Synagogába; melly 
a’ tifztafágnak és megkérés
nek jele ; a’ Német Orízági 
Zsidók pedig gyáfzruhát vi- 
felnek, mint bánatnak jelét. 
Némeliyek hidegvízbe ugrál
nak , ’s bűnről való valiást- 
tételeknek jeléül,melly eket ve
rik. Buxt. Syn. c. 24. Baßl. 
in 'Sóit. so. Leo Mut. Cer, 
.Tud. P . 3. c. j, 5 Mos. 23.
'S ó i t . 89: 16.

L .

Laß Mosás. A’ Görög Ek- 
kléliaa4 Chriftusnak azon 

tselekedetét, midőn Ö a* Ta
nítványoknak lábaikat meg
mosta, ma is ízokta Nagy 
Pénteken követni. A’ kla- 
ílromban az Abb&s a’ Chri- 
fiúst, tizenkét Barátok pedig 
a ’ Tanítványokat példázzák. 
Az akkori Officium meg va
gyon az Euc/iologiumb&n.

* L a b o r u m , vagy L a b a 
r u m . Görögül L a boron . 
Eggy Záfzló, mellyet a’ Ro
maiak a’ Nagy Con lián tinus 
idejétől fogva neveztek így; 
de a’ formája már az előtt: 
js meg-vólt, Ez eggy hofzfzú 
lantsa volt, melly nekfelfö ré- 
fz én kereízt formára eggy da
rab fa nyúlt két-felé, a’ melly* 
yöl függött a* Záfzló’ ma
tériája, mellyen vélt á* Con- 
ftantinus Tsáfzárnak és újá
nak képe i a’ kerefiten felül

állott eggy drága korona, és
a’ Chriltus’ nevének ezen X. 
P. két ellő betűji. Azok a’ 
Tifztek, kik ezt a’Labarumot 
hordozták , Prcepofiti Laba
rorum, vei Laborumtxak nevez, 
tettettek. A’ Cathojicufok- 
nál lévő templombeii záfzlók, 
haíönlók a’régiLabarumhoz. 
Némeliyek a’ Labarumot hoz
zák a’ Deák I^aborum, és Gö
rög Oros fzótól; ama’ munkát, 
nyomorúfágot, e’ped g, ha
tárt, vagy véget tefzen; tzé- 
lozván azzal arra , hogy 
Conítanlinus vetett - véget 
azoknak az üldözéfékoek, 
mellyek ő előtte az Kkkléíiát 
háborgatták; vagy hogy vé
get - vetett azoknak a’ nyo- 
morúfágoknak , mellyekre 
Maxentius ki-tette volt Ro
ma várofát: de ezt máfok 
bizonytalannak tartják.

Las.
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Éut. in vit. Conflant. Só

zom. 1. i Turneb. 1. i$. ad- 
vers. c. i6. Cujac. de Praepos. 
Lab tr. Cretser. de Cruce 1. a. 
c. 37. 38. Baron, an. 31a.D u  
Cange, in Gioisar.

L ^ tare Jerufalem. An
gliában így hívták régen azt 
az ajándékot , mellyet a’ 
Bojt’ közepén való vafárnap’ 
a’ nép a’ Cathedrale tem
plomba vitt, mellyet az ezen 
a’ napon fzokásban vólt Lae
tare Jerufalem étiektől nevez
tek e képen. Ez az ajándék 
etziendei í i z e t t é l s é  vált, 
mellyet a’ Cathedralis Ek- 
Melianak Papja tartozott le 
íizstui a* kilsebb jövedelmi! 
Papoknak fzámokra, mellyet 
ö a’ maga hailgatójitól Sze- 
dett-be. Ezen a’ napon régen 
Procefsiót járták , mellyböl 
ma az a’ l'zokas maradott- 
meg, hogy az atyafijak eggy 
mást látogatják.

L ag. Eggy innep a’ Zsi
dóknál , melly a’ Paíchát kö
vető harmintz-liarmadik na
pon esik; minthogy az L 
és G betű a’ Zsidóknál har- 
mintz - hármat tefzen. Ezen 
az innepen nagy vígafságban 
vágynak a’ Zsidók azért, mert 
midőn az híres Rabbi Hachi- 
bának, a’ Paíchát köveiö nap
tól fogva harmintz - három 
napokon, a’ peftis fok tanít
ványát el - hordta volna, az 
ezen a’ napon Szűnt meg. 
Leo. Mut.

L a k o d a l o m . L. Conju
gium.

L am a . Az Asiat Tatárok
nak Fó Papjok Barartolá- 
baa. Enaek az Orfzágnak
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két Fő Igazgatója vagyon, 
az eggyiket Dévának, a’ ma
iikat Latnának hívják: amaz 
az Orfzág’ dolgait folytatja, 
ez pedig el-fzakafztja magát 
e’ világtól, kit nem tsak az 
Orfzág’lakofi, hanem minden 
Tatár Királyok, mint Istent 
úgy tisztelnek , kik neki drá
ga ajándékokat küldenek, az 
ö tiszteletére Bútsúra mennek, 
’s ötét Lama Congiu, vagy 
az égnek örökké való atyjá
nak és Istenének nevezik. 
Ötét a' maga palotájának tsak 
eggy titkos réfzében lehet 
látni, ho! ő fok lámpáfok 
köztt, kerefztbe vágott lábai
val eggy vánkoson ű l, ’s egé- 
izen be vagyon vonva arany- 
nysl és drága kövekkel. Itt 
borúlnak-le távolról azötifz- 
t"loji : mert Senkinek fém 
fzabad még tsak meg is tsó- 
kolni az 6 lábát. A’ meg- 
haltt Lama’ hellyébe azonnal 
újat ültetnek a’ Papok , a’ 
koz - népet el-hitetik, hogy 
a* Lama halhatatlan, ’s az ö 
tsalardíagokat így vifzik - ál
tal eggyik nemzetfégről a’ 
máíikra. Azt mondják, hogy 
a’ Lama ez előtt fok Száz 
efztendőkkel fel-támadt,és az- 
óltától fogva mindég él, ’s fog 
is élni. Olly nagy tisztelet
ben vagyon a’ Lama, hogy 
a’ leg-főbb Fejedelmek nagy 
kegyelemnek tartják , ha a’ 
Lama’ ganéjából tsak eggy 
kis darabotskát is kaphat
nak, mellyet, mint minden
féle nyavalya ellen való or- 
voSságot, nyakakban vifelnek. 
L . Talaj Lama. Kircheri 
China Illultr.
A Lám
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•Lamp a d a r iu s . Eggy fze- 
mélly a* Conflaatinopoliii K!i 
fcléfiában, a' ki a’ templom
ban a’ lámpáfokat gyúlyto- 
gatta, a' Tsáfzár , Tsalzár- 
né, és Patriarcha előtt gyer
tyát hordoz >tt, midőn Pro- 
cefsíót jártak. A’ t n e l l y  g y e r 
tyákat a’ Tsáfzár előtt hordo-. 
zott, azokat íok apró korona 
formájú araay karikák éke
sítették, de azokon, n a e liy e -  
ket a’ Tsáfzárcé és a’ Pa
triarcha előtt vitt, tsak eggy 
karika vélt. Ezek á’ gyer
tyák azt példázták , hogy 
ezen három fzeméllyek, a’ 
magok virtufoknák fényével, 
a’ világot világofítják.

LAMPás. Mind a’ régiek 
mind az újabbak éltek a’lnm- 
páfokkal, a’ külíó Isteni tisz
teletben- A* Zsidók és a’ Bo- 
gányok, innepekea lámpáin
kat gyííly fogattak, Athéné
be!) Minervának, mint a’ 
mesteri égek* taiálájoíu ak, 
Vulcanusnafc, a’ tűznek lalá- 
lőjának, Promeíheusnak, a’ 
ki a 'tüzet az égből L-hozta, 
fzoktak vélt innap napokon 
lámpáfokat gyúiytani. Az 
illyen inn peket Lampado- 
plíoriáknak hívták. A’ Ro
maiak is éltek lámpátokkal 
a’ nevezetes napoicon , né- 
meíly innepeken pedig ez aj
tókba, ablakokba, élő-fákra 
fok 1 átópáfokat raktak : így 
tettek az holnapnak elfő nap
ján is. Sok illyen régi lám
pátok vágynak rézből is, 
aranyból és ezüstből. Kö- 
zönlégesen az Isteneknek ké
peiket lehet raj'ck lát
ni. (a)

A’Lámpátok és viafz gyer
tyák meg vágynak a’ Roma 
Ékkléíiában is , mellyek, a" 
mint Calálius bizonyítja, fok 
tsudákat tettek: ördögöket 
űztek, betegeket gyógyítót- 
tak, halottakat tárna fztottak. 
Ezen kívül, klkiképen az K- 
vangyéliomnak vi.ágoíságát
Íiéídazzák , melly az hihetet- 
enfégnek és tudatLníágnak 

fetéUégét el-üzi. (b)
A’ Maronita Kerefztyének- 

nek vagyon eggy bizonyos 
kanetek, meliyuyel a’ beteget 
meg · kenik ; ezt Ők lámpás
nak nevezik, mert azt eggy 
lámpás forrna edényben tart
ják. Tudniillik eggy pogá- 
t*át tsinálnak, atra bet da
rab pamukot tefznek, azokat 
mind eggyüvé rakják eggy 
tséízében olajba, a’ pamukot 
meg gyúíytjak, meílynek vi
lágánál a’ beteget meg kenik, 
’s így í’zóllnsk: ,,A’ Mindenha
tó ezen Sz. Kenetnek erejéért 
botsáísa - meg minden búaö- 
det,és erflsít*e-meg a’te tagai- 
dat. “ A’lámpás, mind addig 
ég, míg az Olaj el-nam fogy.

(a) Montjauc, v. $. P. 2. 1. 1. 
c, 1.2. (b) Cafal, de rit. Eccl.

LAMPás INNEP. Eggy in- 
nep a’ dunaiaknál, mellyel 
az első hólnapnak tizen ötö
dik napján fzentelnek. Ezen 
az jnnepen minden ember 
eggy Nagy viaíz gyertyákkal 
meg rakott lámpást telzen-ki, 
kiki a’m«ga tenetJege fzerént 
ékesíti-fel a’ lámpást; né- 
mellyik lámpás búiz ezer fo
rintba is kerül, meílynek ál
tal - mőiöje hújz \r tiarmintz 
láb is vagyon, az illyen nagy 

iám-
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lámpátokba öfzve-gyüinek, 
efzaek, iíznak, tantzolaak. 
Ezen innepnek eredete a z , 
hogy eggy Mandarinnak leá
nya eggy estve a’ folyó-víz 
parton iétálváo, a’ vízbe efett, 
és belefulladt: a’ leány’ aty
ja eggy hajót fok lámpások
kal meg - rakván, leánya’ ke
reteiére indúlt, kit egéfz éj
jel kerefett, de meg nem ta
lált ; ennek a* leánynak em
lékezetére fzerzették ezt a’ 
ceremóniát.

Ez az inaep nagyon ha- 
fonlít a’ régi Pogány oknál 
Szokásban vóltt Ceres innepé- 
hez, a’ mikor Ök a’ Ceres’ 
tifztefségére az útfzákon égő 
fáklyákkal futkostak, melly 
azt jelentette, hogy Ceres 
illyen fzorgalmatolsággal és 
meg-háborodáfsal kereste a’ 
maga leányát. Máfok azt 
mondják, ez az innep onnan 
vette eredetét, hogy eggy 
Chinai Tsáizár eggykor a’ 
maga ágyaiéival eggy pom
pás és íok lámpáíbkkal vi- 
lágoskodó palotába be-zár- 
kozott, mellyé t a’ Chinai
nk úgy meg-har*gudtak,hogy 
a’ palotát öfzve-rontották, a’ 
lámpáfokat pedig a’ váróiba 
fel-aggatták.

Le Compte. Hill. Chin. T. a.
ÍLAMPETiáNUSOK. Eret

ek a’ IV. Században, kik 
neveket Lampetiustól Dona
tus’ tanítványá éi vették. Ez 
noha tsak Laicus vólt; mind- 
azáltal a’ Papi hivatalba a- 
vatta magát. Ennek köve- 
töji a’ klaítromi életet meg
utálták , a’ Szerzeteiéknek 
meg - engedték, hogy foga
dási-tételeket roütsák-mcg ,

*s a’ mint tettfzik úgy öltöz
zenek ; az Arianufoknak né- 
meíly értelmeiket is követték.

De ezeken kívül, váltak 
más* Lampetianufok is az VII. 
Században, kik eggy Lam- 
petius nevű Syriai Barátot 
követtek. Ez 699-ben az A- 
rius’ tudományát kezdette ta
nítani. Az ember’ fzabadfágá- 
rólúj módon gondolkozott, ’s 
azt mondta; minthogy az em
ber fzabadfágra fzulettetett. 
és eggy Kerelztvén, hogy az 
Istennek tettfzhefsen , íemmit 
fzükfégesképen tselekedninem 
tartozik; azért is nem fziikfég, 
hogy az ember magát enge- 
delmeíségre kötelezze. Ezen 
kívül a’Carpocratianufoknak, 
és más Eretnekeknek tévely
géseket is követte. Némellyek 
a’ Lampetianufokat a’Wicle- 
fitákkal öfzve-zavarják. Joh. 
JDamqfc. in Lamp. Sander. 
haer. xa8. Photius. Bibi. cod. 
SS. Gvalter ehr. Sec. 7, c. is. 
-Arnolds Ketzer. Hifi. P, 1. L 
4 · C· 8. §· SS- S6.

Lam pteria . Ezt az inne- 
pet régen a’ Görögök Achaja 
tartományának Pellene váró
iéban fzenteltik, Bacchus’ tifz
tefségére , kit Lampternek, 
vagy világoskodónak is hív
tak. Minthogy ezt áz inne- 
pet éjjel tartották, a’ Papok 
égő gyertyákkal mentek &’ 
Bacchus’templomába, a’ vá
rosnak útfzájin pedig borral 
tele edényeket raktak - k i, 
minthogy a’ bort Bacchus 
találta. Paus, in Achaic.

fLANTHu, vagy Láncú. 
Eggy Secta Indiának Tonquin 
ne yü Orfzágában; nevét Vet- 
F f  s  te
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te a* maga fzerzőjétől, eggy 
CUinai Philofophustól és Má
gustól, kit Láncúnak, az az 
Öreg Phiiofophusnak nevez
tek. Ennek fok tanítványt 
vóltak, kik Ő felőle azt be- 
4zélitek, hogy ötét az ő any
ja a’ maga fzűzefségének el- 
vefztéí'e nélkül fogadta, és 
méhében hetven efztendeig 
hordozta. Ezek azzal ditse. 
kednek, hogy Ők minden-fé
le nyavalyát meg-tudnak gyó
gyítani, főt az ördögöt is ki 
tudják űzni a’ magok varázs- 
láfok által. Láncú a’ Chaca- 
but’ tudományát tanította a’ 
maga tanítványinak: mindé
nek felett pedig azzal nyert 
kedvefséget a’ nép előtt, mért 
a’ gazdagokat kéréfével fel
indította, hogy várofonként 
Ispitályokat építtessenek, ma
gok azokban, a’ Bonz Papok
kal eggyütt, a’ betegeknek 
fzolgáljaaak. Láncú Confu· 
ciuísal eggv időben élt.

Tavern. Kirchcr.defc.Chinae.
Laodicjsai Levői,. Ezen 

Levélről emlékezik Sz. Pál 
Kolofs. 4: 16. Némellyek 
úgy tartják, hogy Pál eggy 
különös levelet írt a’ Laodi- 
ceabeliekhez. De Pálnak 
ezen G ö r ö g  fzavai: Ek 
Laodikejas, az az, Laodiceá- 
ból, azt mutatják, hogy ez 
a’ Levél Laodiceáből íratta- 
tott. Máfok úgy gondolkoz
nak, mintha Pál ezt a’ Le
velet Laodiceáből írta vál
na, és eggyik a’ Timotheus- 
hoz írott Levelei közzúl. Má
fok, mint Chryfoltomus.Xheo - 
doretus, Photius, és Oecume- 
ruus, talám leg-hellj efebben,

azt mondják, hogy ezt a’ 
Levelet a’ Laodiceaiak írták 
Pálnak , mellyet ó fziikféges· 
nek ítélt, hogy a’ líolofsebe- 
liek is el-olvalsanak. Hiero
nymus emlékezik Pálnak a’ 
Laodiceabeliekhez írtt Leve
léről: dea’ mellyet, mint köl
teményt, közönfégefen minde
nek meg-vetnek. Sixtus Se- 
nenfisnél is vagyon eggy, 
mellyet némelly Német Bi
bliákban is lehet olvasni. De 
femmi lints benne, a’ miből 
meg - tettfzene az , hogy Sz. 
Pál írta vólna. Ez a’ Phile, 
monhoz írtt Levélnél is rövi- 
debb. L.Pál Levele. Du Pin, 
Can. S. S. T. a. c. a. §, 8.

L a o t u n  vagy L aokun , 
vagy L i -La o k u n , Eggy igen 
régi Secta Chinában, meily- 
nek nagy hafonlatos ága va
gyon az Epicuraeufokkal. 
Laotun, Tingu Tsálzár aiatt, 
a’ Chriftus előtt hat fzáz, 
Confucius előtt pedig ötven 
efztendovel fzületteteit: ma
gát az égből mondotta ere
detűtek lenni; mellyet hogy 
annál jobban eLhitefsen az 
emberekkel, azt befzéllte ta
nít várainak, hogy ötét az 
anyja , méhében nyóltzván 
eggy efztendeig hordozta, és 
mikor meg akart halni, azon 
fzempillantásban maga tsi- 
nált az óldalán eggy lukat, 
’s úgy máfzott-kí onnan. Ezen 
költeménynek fundamento- 
ma a’ vólt, mert ö a’ ki- 
lentzes fzámot tartotta tökél
etesnek , mellyet magával 
fokasítván, nyóltzván eggyet 
tefzen. Laotun tsak hamar 
n&gy betsúletet fzerzett ma-
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gánaktudományával, mellé
nek veleje ez: A’ leg főbb 
V alófágnak teste vagyon, a? 
ki az Ö alatta való Istene
ket igazgatja; valamint eggy 
basát neikűl való hatalmú 
Kúrálv a’ maga jobbágyait: 
a’ lélek a’ lésnél eggyüt meg
hal : a’ gyönj örüíég leg főbb 
jó: az örökké-való okofság- 
ból lett eggy máfik okofság, 
abból ismét kettő, a’ kettő
ből pedig három. Le Compte 
ezen tudományból azt hoz- 
za-ki, hegy Laotun tudott 
valamit a’ Szent Háromfág 
felöl. Az Ő követöji, kik a* 
testi gyönyörüléget tartották 
leg-fóbb jónak, mindenképen 
azon voltak, mint hofzfzab- 
bíthafsák életeket , hogy 
így a’ bóldogíággal annál to
vább élhelsenek : mellyet 
hogy el-érheísfnek, gyerme
kekhez illő tok bolondíágok- 
ra vetemedtek. Azzal hí- 
zelked.ek magoknak, hog^r 
ók a’ magok orvoíi tudomá
nyok állal halhatatlanokká 
tehetik magokat. Ez ókét 
a’ Chymiának fáradhatatlan 
gyakorlására indította. Hiao- 
vii, eggy Chinai Tsáfzár, an
nyit hitt ezen ö halhatatlan- 
lág felöl való tudományok
nak , hogy magát ezer efz- 
tendeig uralkodó Tsáfzárnak 
nevezte legyen. Ez a’ ve- 
fzedelmes tévelygés éfzre-ve- 
hetetlenül olly hirtelen el
terjedt, hogy a’ FÖ emberek 
közzül eggy lem vó lt, a’ 
kiben gyökeret nem vert 
volna. Ezen Sectának Ade- 
ptulái magokat mennyei taní- 
■ óknak nevezték, kiknek Izá-

mokra nagy épületeket kéfzí- 
tettek, mellyekben ök társa, 
fágokat állíthafsanak; a’ mint 
hogy magának Laotunnak 
templomokat is fzenteltek, a* 
kinek, a* néppel eggyiiit, a’ 
Tsáízár Isteni tiízteletet is 
tulajdonított. Confucius, a’ 
ki nem foká kézdett el-hi- 
refedni, Laotunnak ezen tu
dományát , ’s követőjit is, 
femmivé tette.

F. Martini. Hill. Chin. 
Le Compte. Memoirs of 
China.

L a p h r i a . Ezt az innepet 
fzenteltek Achaja tartomá
nyában, Patrae varofában, a’ 
Diana Laphria' tifzteíségére^ 
Ezen nevét vette ő, vagy a’ 
Laphyron Görög fzótól melly 
prédát tefzen; minthogy Ö 
a’vadáfzatn&klíten-Afzfzonya 
vólt: vagy onnan, mert ha
ragját le-tette, ’s minden eíz- 
tendöben Elaphrotera, ke
gyelmesebb lett a’ Caledoniai 
Király’ Oeneushoz: vagy on
nan , mert a’ Phocisbeli La- 
phrius, Caledoniában neki 
eggy álló-képet emelt; mert 
Caledoniában nevezték Ötét 
clöfzör Laphriának, ’s onnan 
vitték - által az ö képét is 
Patraebe. Midőn az innep 
el-következett , eggy föld 
grádiisot tsináltak az oltár
nak , a’ körűi rendbe zöld fa 
darabokat, mellyek tizenhat 
öl hofzfzúfágúak voltak, az
okon felül pedig ízáraz ága
kat raktak. Az innep két 
napon tartott. Az elfő na
pon Procefsiót jártak, hol 
a’ Diána’Szüz Pap-Aízfzonyát 
eggy ketsiban Izaivalok vit- 

. ték:
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ték: a’ máfodik napon az ál
dozatra öfzve-gyültck, mcllj 
madarakból, állatokból, és 
gyiimőfrsökből állott. Paus. 
in Achaicis.

* L a p 3J. így  nevezték a’ 
régi Kerefztyén Ekkléliában 
azokat, kik a’ Pogányoklioz 
vifzfza mentek. Ezek három
félék voltak. Némellyek a’ 
Pogány Vallásra vifzfza-men- 
tek , ezeket Λ 'pojiatdknak ne
vezték: némellyek az Iste
neknek áldoztak, vagy azok
nak tifzteletekre a* tiizbe töm
jént hintettek; ezeket Sacri- 
f i catufoka&k, Thurificatufok- 
nak, vagy Mittenfekatk mon
dották; némellyek pedig pén
zen tzedulát váltottak a’ fe
löl, mintha ők áldoztak vól- 
n a , ’s fzabadon botsátották 
őket, ezeket Idbellátieufok· 
nak hívták: némellyek pedig 
a’ Pogány Magiftratufoknak 
fenyegetefektöl meg-ijjedvén, 
a’ templomnak kintseií, és a’ 
Kerefztyén könyveket, a’ Po- 
gányoknak által-adták. Ha 
valaki ezek közzül a* Kerefz- 
tyén Ekkléíia’ kebelébe vifz- 
fza akart menni; azt mind
járt vifzfza nem vették, ha
nem annak elöfzör a’ Cate- 
chumenul’okkal és Energume- 
nufokkal, a'Nartliexben, vagy 
a’ templomnak eggy kápol
nájában kellett államok, és 
eggynehány efztendő múlva 
úgy vétettettek vifzfza az Ek- 
kléfiába. Az illyenek fokfzor 
a’ tÖmlötzben lévő Confeífo- 
rokhoz folyamodlak, a* kik 
őket levelek által az Ekklé- 
liának ajánlották; az iityen 
Levelet Libellus Pacisuak ne

vezték, mellynek annál na
gyobb ereje volt, ha a’Con- 
fefforoknak martyr halállal 
nem foká meg kellett halm
ok. A’ Lapfufokra. nézve 
millyen fzakadást tsináltak 
á’ Donstisták, arról L. Do- 
natißdk.

Du Fr esne. a. 240. Joan 
Ce/irienfis. annal Cypriani c. 
an. 250. §. 2. Jo. Fellus, ad ti
tulum Cypriani de lapfis. 
Kraus. Difii, de lapfis. primit. 
Eccles.

* Lararium. A’ régi Ro
maiaknak házaikban így hív
ták azt a’ fzobát, a’ meily- 
ben Ők az ő LarefeikeK, vagy 
házi Isteneiket, és más Iste
néket tartottak. A’ Tsáízá- 
roknak két Larariumaik vól- 
tak, az éggyikben az Istenek
nek , a’ máfikban a’ nagy és 
tudós embereknek képeik ál
lottak. Alexander Severus 
Tsáfzár, Abrabámnak és á’ 
Chriítusnak képét a’ maga 
Larariumában a’ Pogány Is
tenek közzé hellyheztette. 
Kardia Rom. vet. 6. rj. Säu
bert. Sacrif. c. 14. Pitijcus. 
2, i$.

L a r e s . A’ Romai Pógá- 
nyoknak házi Isteneik, kiket 
kiki a’ maga házában tartott. 
Lar. Scaliger fzerént, Tufciai 
fzó, melly Fejedelmet tefzen. 
Sokfor a’ Lares, és Penates. 
eggymás hellyett vetettet- 
nek; noha az a’ különbbfég 
legyen közttök, hogy a’ La- 
resti,, az házaknak, a’ Pena- 
tesek, a’ várofoknak Orzőjik 
vólíak. Közönlegefén Geniu- 

Jóknak neveztettelek. L. Ge
nii. Penates.

A’
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A' Larefek és Penatesek 
leg alfóbb rendű Istenek vol
tak; Ovidius fzerént, a’Mer
curius és Lára íijai, a’ kinek 
Jupiter a* nyelvét ki - vágta, 
azért, mert Junónak meg
mondta, a’ mit Juturnával 
a’ Turnus’ húgával akart 
tsdekedni: azonkívül Jupi
ter L&rát Mercurius’ kezebe 
adta, hogy vigye pokolba 
ötét; de Mercurius az úton 
teréhbe ejtette, a’ ki két 
gyermekeket ízűit , kiket 
Larefeknek nevezett, (λ)

Ezeket a’ Larefeket néha 
kutya* képében formálták-ki, 
melly az hüíéget és vígyáz- 
zást jelentette ; minthogy az 
házat a’ kutyák és ok Őriz
ték. Néha pedik a’ képek 
kutya bőrrel vólt be-vonva, 
’s melleitek eggy kutya állott, 
(b) Néha a’ Larefeken az úti 
Isteneket, (c) néha pedig a* 
mezei Isteneket is értették,
(d) Az házi Larefeken kívül 
vóltak ollyanok is, kiket Per- 
marinuíoka&k neveztek, kik 
kétség kívül az hajókra vi
gyáztak. Servius Tullius 
rendelte a’ Compitalia inne- 
pet, a’ Larefeknek tifzteletek- 
re , kik a’ CompitákaX , vagy 
útakat őrizték. L. Compitalia.

A ’ Romai Neme leknek
gyermekeik , midőn azt az 
időt el értek, mellyben a’ Bul
lákat el-hányták, azokat a’ 
Larefeknek tifzteíségckre fel- 
akaíztották, (e) így tseleked- 
tek a’ rabok is a’ magok 
lántzaikkal.

Elfő vólt Romulus, a’ ki a’ 
Lares Grundilekket fel-állí- 
totta, leg-előízör eggy difz-
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nónak tifztefségére , melly' 
eggy íz erre harmintz malatzot 
ellett.Grundilefefcnek, a’ grun
n itu } a’ difznó röfögéstől ne
veztettetek.

A’ Larefeknek tömjént, 
gyiimőítsöt, és dííznót fzok- 
tak áldozni, (f) Tertullia
nus azt mondja: a’ Larefek 
onnan vették eredeteket, hogy 
az hólttakat az házakba ízok- 
ták temetni : mert a* babo
nás Pogányíág azt liitte, 
hogy az hólttalr lelkeik is ott 
múlatnak, mellyeknek ők Is
teni tifzteletet tulajdonítottak. 
Innen fzármazottaz a’ véleke
dés is, (minthogy az hólttakat 
a’ közönféges útak mellé te
mették) hogy azoknak leikeik 
az útakat Őrzik. Az hellyet 
az hol a’ Larefeket tartották, 
Larariumn&k hívták.

(a) Ovid. Faft. 1. a, (b) 
Piaiig, in Aulul. Plut. Quaeft. 
Rom. so. Ovid. Faft. 1. a. (c) 
Ovid. Föl. a. (d) Tibuli. 1, r. 
eleg. i, (e) Pers. Sat. 5. (f) 
Horat. od, 23, 1. 3.

L a t . Eggy Isten a’ régi 
Pogány Arabsoknál. A’ Ma- 
hummedanufok azt mondják, 
hogy ez a’ név az Jlllah 
ízóból vagyon el rontva, 
melly az igaz Istent tefzi.

Indiában is hívnak eggy 
Istent Latnak , kit Soumenat 
várofában tifztelnek. Ennek 
képe tsak eggy darab kő 
vólt, eggy ötvenhat axany- 
nyal borított ofzlopokon álló 
templom’ közepén feküdt. 
Manummed a’ Sebecktegin’ 
fija , Indiának ezen rélzét 
hatalma alá hajtván, ezt a* 
bálvány-képet maga kezeivel
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öfzve-rontotta, ’s a’ Mahum- 
med’ Tudományát, a’ mint 
tsak lehetett, ottan el terjefz- 
tette, D' Herbelot.

* L a t i t u d i n  a r i u s o k . így 
nevezik Angliában azokat, 
a’ kik a’ ReUgióba az Indif

ferentis must, főt az Antitri- 
nitarismust is be akarták 
vinni. Ezek II. Károly alatt 
lettek esineretefekké , kiket 
tsúfságból neveztek Latitudi- 
nariuí'oknak, Klöfzör jó tzél- 
jok vólt ezeknek, tudniillik 
az , hogy a’ Kerefztyén Tu
dományt minden fzükfégtelen 
dologtól tifztítsák meg, an
nak a’ józan okosfággal való 
meg - eggyezését mutafsák- 
meg, a’ Kerefztyéni fzerete- 
tet, ’s türedelmet állítsák* 
fe l; a’ lelki-esméretet, a’ Re. 
ligióra tartozó dolgokra néz
ve, hagyják a’ maga fzabád- 
fágában, máfökat, ha fzinte 
tévelyegnek i s , fzenyvedje- 
nek-el. 's a’ t. így értettek 
Angliában a’ leg Tudófabb 
emberek : és ez eddig jó vólt; 
de azután némellyek tovább 
mentek, ’s a’ jó határt által- 
hágták. Memojres de Burnet 
Part. r. T. i. Thom. Birchs 
Hifi. vitae Joh. Tillotsonii. &c.

L a t o n a . Eggy IstenAfz- 
fzony a’ régi Pogányoknál, 
Carusnak, vagy Saturnusnak 
és Phcebének leánya. Mint
hogy ő tsudálatos ízépféggel 
b írt, Jupiter igen meg-íze- 
rette Ötét, De midőn Juno 
éfzre-vette, hogy Jupiter La- 
tonát téréli be ej tettes ötét 
az égből ki űzte, a* Főidet 
pedig meg-cskiittette , hogy 
neki fohol lem ád Ízűlésre való

hellyel. Akkor De’os Szi· 
gete, melly Siciíiától el-fxa- 
kadt , a’ víz alatt vólt, 
és így, minthogy az a’ 
fold’ eskiivésétől fzabadvólt, 
parantsolt Neptunus, hogy 
a’ tengerből adja-fel magát, ’s 
a’ fzegéoy Latonát fogadja· 
b* , az hol ofztán Dianát ét 
Apollót í'zülte.

Ezen történetről elméfen 
emlékezik Luci.nu;, íriszek 
Neptunuísal való befzéligeté* 
fében Ir. Jupi'er »zt paran- 
tsolja neked , hogy magadat 
tartóztassad abban aT Sziget
ben , mellyet a’ tengeri fzél- 
véfz Siciliáíól el-ízakafztott, 
és melly most az Aegeumi 
tengeren úfzkál. Nept. Miért? 
Ír. Hogy a’ vajúdó Latoná· 
nak ott fzülésre való hellye 
lehefsen. Nept. Mit! hát az 
égen és a’ földön nem talál 
elég hellyet ? ír. A’ meg-ha- 
ragudott Juno nem akarja 
Ötét az égben fzenyvedni: a’ 
fold pedig eskiivefsel köte
lezte magát , hogy neki fo
hol - fém ád hellyet: és így 
egyedül éz a’ Sziget az, melly 
a’ világhoz nem tartozik , az 
eskiivésbe nem foglaltattatík 
Nept. Úfzkáló fziget, meg
állj ! tsendefedjetek - meg fze- 
lek! hadd fzülhefsen Latona. 
Menj el: mondd meg Jupiter
nek , minden kéfzen vagyon: 
el-jöhet, mikor neki tettízik.

Latonának Delus Szigeté
ben eggy temploma vólt, 
melly felöl Athenaeus eggy 
jeles történetet befzéll. Par- 
menifcus, eggy Metapontufi 
gazdág fő ember, eggy kor 
a’ Trophonius barlangjába 

ie-



L a t . L au, 463
le-ment, mellyért az a * bün- 
tetéfe lett, hogy többé nem 
tudott nevetni. Azért meg
kérdette az Oraculumot, mint 
lehetne néki a’ nevetésre va
ló elébbi tehetlégét vifzfza- 
nyérni ? Az Oraculum az A-
Eolló’ nevében azt felelte, 

ogy az ö anyja a* maga 
templomában azt vifzfza-ad
ja neki. Parmenifcus az any
ján a’ maga hazáját értette, 
azért is azt reménylétte, 
hogy ha oda viíz/za-érkezik, 
nevetni íog. De midőn az 
neki lehetetlen v é lt , hogy 
hazájába viízíza-menjen, azt 
gondolta, hogy az Oraculum 
meg - tsalta ötét. Delósba 
ment azért, hogy ott a’ La
tona’ híres képéta’ templom
ban roeg-nézze: hol midőn 
tsak eggy fa, és minden tsí- 
nofság nélkül való képet ta
lált , annak látáfára nagyon 
el-nevette magát. Ekkor ér- 
tette-meg az Óraculum’ értel
mét , ’s Latonának nagy tifz- 
teletet tett. Valamint Jupi- 
tért minden dolognak terem- 
tőjének hitték a’ Pogányok; 
úgy Latona, terméfzeti érte
lembén, a’ Világnak matériá
ja: nevét vette, Plato fzerént, 
a’ Lethein, Görög ízótól, 
melly annyit teízen, mint el
fedezve lenni; minthogy min
den dolgokat a’ fetétiég fe- 
dezett-el mind addig, míg a’ 
Vílágofság, vagy Apollo lett.

Ovid. Met. 1. 6. VoJ's. de 
Idol, 1. 2. C. iá, 

f  La v e r n a . A’ tolvajok
nak Istenek a’ Pogány Ro
maiaknál, kit azok azért tifz- 
teltek, hogy nekik jó fzeren-

tsét adjon. Feílus azt mond
ja , hogy a’ Régiek a’ tolva
jokat Laverniólnak hívták ; 
minthogy a’ magok ragado
mányaikat eggy Lavernának 
fzenteltt erdőben fzokták el- 
o/ztani. De vóltak Laverná
nak betsületefebb tifztelőji is: 
mert mind azok kik vala- 
melly dolgot titokban akar
tak tartani, Lavernát tifz- 
tiíztelték: ’s ugyan-ez adha 
tott okot a’ tolvajoknak, hogy 
Ők is Lavernát vála/zfzák Pa- 
tronájoknak. A5 képe eggy 
darab fa volt, fővel, test nél
kül.

Horat. Feftus. uirnob. Pi- 
tijcus.

L a u r a , így hívták azokat 
az apró cellákat Napkeleten, 
melly ekben eggymástól kü
lön a’ pulztákban Remeték 
laktak. Nem éltek ezek eggy 
Tárfaíágban, mint a’ Coeno- 
biták, hanem kiki különösen 
a’ maga cellájában magáról 
vifelt gondot. A’ mint Epi-
Íhanius írja , Laura, vagy 

abra, eggy útnak neve volt 
Alexandria mellett, hol eggy 
templom állott. Innen ne
vezték a’ pufztákban azon 
eggy környéken, de külön lé
vő cellákat, Lauráknak, (a) 

Az első Laurát Lycaoniai 
Sz. Charito , Aurelianus Tsá- 
fzár alatt építette. Ez a’ Sí. 
ember, kit a’ Pogányok ke
gyetlenül üldöztek, a’ Tsá- 
ízár’ halála után JeruLlembe 
ment, és ott a’ várostól hat 
mért-földre, a’ Pharan nevii 
Laurát állította, azután pedig 
meg más kettőt, eggyiketJe- 
richonál, a’ málikat a’ Theu-

cai



4 ó 4 L a v . L éc .

cai pufxtában , hol igen lök 
tanítvány] voltak neki. Clia- 
rito 340: efzténdőben halt- 
meg. '

Sz. L a u r e n t i u s ’ Canoni- 
cu/ai, eggy Szerzetes Con
gregatio Delphinatuiban , 
melly nevét vette eggy ezen 
Tartományban fekvő Sz.' 
Laurentius* d’ Oulxi klafiro- 
mától, naellyet Sz. Benedi
ctu* fundált,

L a y l e t . al KouvAT, Az 
hatalomnak éjjele. Így ne
vezik a* Törökök a’ Rhama- 
dán holnapnak első napját ; 
mert azt tartják, hogy a’ Ko
ránt akkor küldötte az Isten 
az égből. Mibellyt a’ nap 
le - megyen, Conftantinopo- 
lisnak minden útfzájin, né- 
vezetefen a’ Boíarútfzán, a’ 
mellyen a’Procefsio megyen, 
lámpáfokat gyúlytogatnak, 
minden tíz lépésre kötelek 
függenek, a’ köteleken kofá
tok vágynak, melly ek köz- 
zűl mindenikben leg alább is 
harmintz lámpás el fér. A’ 
tornyok is, vagy Minaretek, 
meg-vagynak világosítva. Az 
űtfzák tele vágynak fzámlál- 
hatatlan emberekkel; két 6- 
rával a* be-let étülés után, a’ 
Santonok burgányokkal és 
égő gyertyákkal el-kezdik 
gyalog a’ Procefsiót; ezeket 
tevéken ülök kiférik réz do
bokkal, ezek után mennek 
más gyalogok, kik hofzfzú 
rudakat vilinek, mellyeken 
rakétákkal ’s más tűzi me· 
tterfégekkel meg-tőltött faze
kak függenek , melly eket a’ 
nép köztt el-hánynak. A’ Pro- 
pefsiót má* Santonok rekefz.

tik-be, kik a’ Rhamadámtak 
kezdetét énekelik. L. fíha- 
madán.

L a z a r i t á k . Eggv Con
gregatio, mellyel a’ XV Ü, 
Században eg^v Vincentius 
nevű ember ízerzett Frantzia 
Orfzágban. Neveket vették 
Parisnak eggy kiibö várol’á- 
ban lévő klaftromtól.

Lec t io n es . így neveztet- 
tetnek a’ Sz. írásnak azok a’ 
Szakafzai, a’ mellyeket a’ 
régi Ekkléíiában tíz Isteni 
tifzteletnek idején a’ nép’ ta- 
núfágára olvastak. A’ Sz. 
írásnak olvafáFa a’ régi Ek
kléíiában eggy réfze vólt az 
Isteni tifzteletnek, a ’ Catechu- 
menufokra nézve, mellyen 
a’ kinek tettfzett, jelen lehe
tett. A’ Lectio kettő, három, 
négy vólt. A’ Conílitutiók- 
nak írójok négy Lecsókról 
emlékezik ; mellyek közzül 
kettő MófesbŐl, és a’Prophe- 
tákból, kettő az Evangyéli- 
omból, és a’ Levelekből va
gyon. A’ Romai Ekkléfia kü
lönös fzokást tartott; mert 
az Coeleftinus P. idejéig, mint- 
eggy négy fzáz efztendő el- 
forgáfa alatt, femmi Lectiót 
nem olvafott az Ó , hanem 
tsak az Új Teftamentomból: 
a’ több Rkkléfiák pedig mind 
a’ kettőből olvastak, (a)

Ügy látfzik, hogy a’ Sz. 
írásnak olvasásában bizo
nyos regulákat követtek; 
noha némelly Ekkléíiák azok
ban is külöubböztek legyen. 
Auguttinus említi, hogy né- 
meÜy Lectiók az efztendö- 
nek némelly réfzeihez olly 
fzorofan hozzájok voltak
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kötve, hogy azokon kívill 
máfokat épen nem vó!t fza- 
bad olvasni. Nevezetesen 
Húsvétet említi, a’ midőn 
négy napokon eegymásután 
a’ négy Evangyélistákbói a’ 
Chriftus’ fel-támadéfát olvas
ták ; hafonlóképen más inne- 
peken is a’ Sz, írásnak azon 
Réí'zét olvasták, a’ melly 
valamellyik iunephez il
lett. Cb)

Némelly Könyveit a’ Sz. 
írásnak, az efztendőnek bi
zonyos réfzeire határozták: 
p. o. Az Apoftoli Tseleke- 
deteket Pünköst előtt olvas
ták : Böjtben Mósesnek elfő 
Könyvét , Jóbot* és Jónást 
Nagy Héten , Hofeást Nagy 
Péntek előtt való estve. No
ha fiemmi tökélletes Lectio- 
nariumunk nintsen is: mind- 
aziltal fel-lehet tenni, hogy 
a’ Sz. írásnak olvasóidban 
vóltak bizonyos regulák. Az 
Hippolytus’ Canonát tartják 
leg - elí'Ő Lectionum Kalenda- 
riumn&k , mellyben Scaliger 
és Gothofredus az innep na
pokra meg-határozott Lectió
kat kereiik. De Bucherius, 
és máfok, másképen gondol
koznak ezen könyv felöl: és 
így a’ dolog bizonytalan ma
rad. Vagyon Hieronymus’ 
neve alatt eggy Lectionarium: 
de a’ Criticufok azt költött 
munkának tartják, (c) Az- 
után való időkben fok illyen 
munkák jöttek-ki a’ Franizia 
Ekkléfiának izámára. Azon
ban meg kell jegyezni, hogy 
íokfzor a’ Püspökök a’ ma
gok tettfzések ízerént ren
delték a’ Lectiókat. Ferra-

G g

rius fd) fok peldájit hozzs- 
e!ö annak Auguftinusból, és 
Chryfologusból. A’ mi a’ 
ízeméllyeket illeti, kik vól
tak legyen azok, kik a’ Le
ctiókat olvasták: hihető hogy 
az a’ Diaconufok’ kötelefsé- 
gek v ó lt, vagy azoké , a’ 
Zsidó Ekkléfiának példája 
ízerént, a’ kiket a’ Püspök 
rendelt. De a’ Cyprianus* 
idejében bizonyos Olvafók 
vóltak az alfóbb rendít Pa
pok közzül. Minekelötte 
az Olvafó az olvafáshoz hoz
zá -fogott , azt kiáltotta, 
Pax vobis ! Békefség nektek 1 
Ez a’ fzokás tartott a* Car- 
thagói harmadik Conciliu- 
mig, melly ezt az hivatalt 
más Papra bízta. Chryfos- 
tomus két más formákat em
lít , mellyekkel kezdették a* 
Sz. írás’ olvafáfát, és h«ll- 
gatáíát. Az elfő a’vólt, hogy 
a’ Diaconns hallgatásra és 
figyel metefségre intette a* 
népet , minekelötte az Olva
fó az olvafáshoz fogott: a’ 
máfodik pedig a z , hogy az 
Olvafó mindenik Lectio előtt 
ezt mondta : Így fzóll aZ 
Úr! (e)

A’ régi Ekkléíiában fzokás- 
ban vólt Lectiókat ismét 
hofzfzabb és rövidebb Sza- 
kafzokra ofztoíeák. Az hofz- 
fzabb fzakafzokat, az éjjeli 
Isteni tifzteietnek idején, a’ 
rövidebbeket pedig más Ca
nonicus órákon olvastá*. Ezt 
a’ fzokást kezdették a’ IV. 
vagy V. Században, mikor 
a’Canonicus órák n ár es me
rete fék vóltak az Ekkléfiá- 
ban. Hihető azért , hogy 

ezek
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ezek a’ rövidebb Lectiók 
Zsoltárok, vagy a’ Zsóltá- 
rokból kéfzilltt rövid Anti- 

honiák váltak, mellyekkel 
izonyos órákon éltek, (f)
Meg jegyzésre méltó do* 

log, bogy némelly Ekklé- 
fiákban, a’ Canonicus köny
veken kívül, más könyveket 
is olvastak, p. o. A’ Marty- 
roknak innepeiken, azoknak 
fzenyvedéfeiket, az Atyák
nak Homiliáfaikat, a’kegyes 
emberekről való Históriá
kat, a’ Litterae Communica- 
toricekét, ’s más iílyen tra
fókat., Eufebius’ bizonyítáfa 
fzerént, az Hermes’ Pa flórát. 
A’ Corinthuíi Püspök Diony- 
fius mondja, hogy Clemens 
Romanusnak a’ Corinthuíiak- 
hoz írtt elfő Levelét, és a’ 
Romai Püspöknek Soternek 
Levelét is olvasták, Sozo* 
menus írja, hogy Palaeltiná- 
ban némelly Ekkléíiákban 
Péternek Mennyei Jelenéfeit 
olvasták. Több példákat is 
lehet az Ekkléíiai Íróknál 
találni, (g)

Az Angliai Ekkléfia ma is 
él a’ Lectiókkal. Még pedig 

• a’ Szent írás úgy vagyon 
felofztva, hogy az Ó Teíta- 
mentomot eggyfzer, az lljat 
háromfzor, némelly darabo
kat ki-vévén, minden efz- 
tendöben által-olvaísák.

( a j  Bingh. 1. ia. c. 3. 1. 2. 
G. $7. Stillingfl. Őrig, Brit. 
c. 4. (b) -Aug. Expos, in 1. 
Joh. in Fra;f. (c) Stillingfl. 
(d) Ferrar, de ritu Cone. 1.1. 
c. 17. (e) Cypr. Ep. 34 & 38. 
Id. ep. 33. ad Cler. Carth. 
Horn. 19. in Act. Ap. (f) Du

rant. de rit. 1. 3· C. ig£ (g) 
Sozom. H, E. 1, 3. c. 3. 1. 4. 
c, 23. H. E. 1. 7. c. 19, 

Lectistbrnium. A’ Po
gány Romaiaknál az Istenek
nek tifzteletekre rendeltt ven- 
dégí'ég, (a) Mikor valameíly 
nyilván való vefztdelemtől, 
vagy fzerentsétlenfégtől fél
tek: vagy midőn valame’ly 
jó fzerentséért az Istenek eránt 
háládatofságokat a k a r t á k  
mutatni; akkor azoknak in- 
nepi vendégíégeket tettek, 
mellyeket Lcőli/ierniu«oknak 
hívtak, azért, mert akkor 
nagy afztalokat terítettek, 
’s azok körül ágyakat vetet- 
tek a’ mennyei vendégeknek 
fzámokra. Ezek az ágyak 
az Óltarok mellett állottak, 
ágakkal, *s jó fzagú füvek
kel meg-vóltak hintve; min- 
denik ágyon eggy vánkos 
volt, a’ mellyre le-hajthafsa 
fejét az az Isten, a’ kinek 
fzámára kéfzült a’ vendég
ség· (b} Ugyan annak az Is
tennek képét az ágyra tették, 
mintha az is rélizefülne a* 
vendégfégben. De az Isten- 
Afzfzonyoknak fz ékeket rak
tak , a’ Romai Fő Afzfzo- 
nyoknak fzokáfok fzerent; 
minthogy a z , az afzfzonyi 
nemhez illendőbb volt. Ezen 
Ceremonia alatt a’ Romaiak 
feregenként tódúltak a’ tem
plomba: a’ Tanátsbeli Sze- 
méllyeket kofzorúfan , Lau
rus ágakkal, a’ Penúfex Ma
ximus vezette a’ Ceremonia’ 
liellyére. Az Isteneknek dí- 
tséretekre éneket mondtak, 
kiknek képeiketmuficafzóval 
fzekereken fzéll· el hordozták 

Ro-
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Romának 536 efztendejé- 
bcn, a’ Thrafimenumi ütközet 
után, nagy Lectißerniumot tar
tottak a’ Romaiak. A’ De- 
cemvirék hat pompás ágya
kat tsináltattak , és ugyan
annyi ebédet kéfzíttettek: az 
eífot Jupiternek és Junónak; 
a’ máfodikat Neptunusnak és 
Minervának; az harmadikat, 
negyediket, ötödiket, és ha
todikat pedig, Marsnak, Ve- 
nusnak, Apollónak, Dianá
nak, Vulcanusnak, Vestá- 
nak, Mercuriusnak, és Ceres- 
nek. (c)

Spon le-ír eggy Lectifter- 
niumot, melly Ifis’ és Sera
pis’ fzámára való vólt , és 
Athénében ma is meg - va
gyon. A’ nyofz oly a márvány
ból vagyon, hofzfza két, ma- 
gafsága pedig eggy láb. Raj
ta látfzik Serapis, fején eggy 
búza mérő, előtte pedig eggy 
Cornu Copia vagyon. Ifis va
lamivel alatsonyabban ül. (d)

(*) L ív, 1. s· c. 13. Cic.Ör. 
de Haruspic. (b) Horat, Od. 
37· 1. i. (ej Liv. 1. 27. 33· (d) 
Journey thro Grece p. 2.

L e c t o r e s . Olvafók, Eggy 
alatsonyabb Papi rend a’ Ke- 
refzty én Ekkléfiá(>an, mellyet 
az III, Században állítottak- 
fel, Leg-elöfzör erről, mint 
Ekkléfiai rendről, Tertullia
nus emlékezik. Azonban ez 
olly tiíztefaéges hivatal vólt, 
mellyet lökfzor a’ leg - főbb 
fzeméllyek vifeltek. Maga 
Julianus Tsáfzár, minekelöt- 
te a’ Pogány Vallásra állott 
vólna, a’ Nicomediai Ekklé- 
fiában Lector vólt.

Gg

A’ Lectoroknak kötelefsé- 
gek vólt, a’ templomnak al 
fóbb rél’zében a’ Pulpitusról 
a’ Sz. írást olvasni. Ezen hi
vatalra a’ Püspök rendelte 
Őket, a’ nép’ jelen létében, 
eggy Bibliát adván kezekbe, 
’s ezt mondván nekik: vedd
el ezt a’ könyvet, és légy az 
Isten’ Befzédének Olvafója: 
ha te ezt az hivatalt hüfége- 
fen folytatod, azokkal lefzen 
réfzed, kik az Isten’ Befzéde 
körül fzolgálnak.

A’ Juftinianus’ Novelláji fze* 
rént, fenki tizen nyóltz efz- 
tendös koráig Lector nem 
lehetett. Ezen parantsolat 
előtt igen gyenge ifjak vifel- 
ték ezt az hivatalt; mintCas- 
farius Arelateníis, tsak hét 
efztendős vólt , mikor Le- 
ctorrá lett. Miért engedték 
légyen illyen ifjú Személlyek- 
fiek ezt az hivatalt, annak 
oka a’ Szüléknek buzgófágok 
vólt, kik gyermekeket jókor 
az Iseni fzolgálatra fzentel- 
ték, kiket az Eggy házi apróbb 
hivatalokban neveltek, hogy 
fel-nevelkedvén, a’ nagyobb 
dolgokra annál alkalmato- 
fabbak legyenek.

MinekelŐtte Lectorok kez
dettek az Ekkléfiában lenni: 
az Olvafás a’ Presbyterek’ és 
Diaconufoknak h i v a t a l o k  
vólt, kiket a’ Püspökök ren
deltek.

J3ingh, Or. Eel. 1. 3. c. j.
L e c t u r e . Az Anglufok- 

nál ollyan Papok, kik a’ 
Rectoroktól és Vicariufoktól 
különbböznek. Ezeket a’ Ve* 
firy, vagy a ’ leg főbb embe
rek választják, és rend-fzerént
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dél mán fzoktak predikáll- 
n i , ’s az Ekkléfiának rendes 
Papjától függenek. Vágynak 
ollyan Lecturek is, kik nem 
az Ekkléíia’ Papjától, hanem 
az ö Fundatoraiktól függenek, 
a’ Püspök’ engedelmével.

f  Le g a t u s . Eggy ollyan 
Cardinalis vagy Püspök, kit a’ 
P áp a  valamelfy Uralkodó Fe-
Sdelemhez Követfégbe küld.

arom féle Legatu'ok vágy
nak : Legátus a' Latere. Le
gatus de Latere. és Legatus 
Natus , vagy hivatala fzerént 
Legatus. Leg-fŐbb a’ Lega
tus a’ Latere. Ez a’ Conci- 
liumokban a’ Pápa’ képe. a' 
Laterebek azért mondatta- 
tik, mert erre az hivatalra 
tsak a’ leg - meg hittebb és 
leg kedvelébb Cardinalifokat 
válafztja a’ Pápa, kik min
denkor 6 körülötte vágynak. 
A’ Legatus a’ Latere , a’ Pá-
Ía’ parantsolatja nélkül is 

leneficiumokat ofztogathat, 
a’ fattyú gyermekeknek meg
engedheti, hogy hivatalt vi- 
felhefsenek. Hatalmának je
léül kerefztet vifznek előtte.

A’ Legatus de latere, nem 
Cardinalis: mindazáUal A- 
poftoli Követ féget vifel.

A’ Legatus ex Officio, az 
a’ ki femmi bizony os Követ- 
féget nena vifel ugyan: rnind- 
azáltal az Ekkléiiában való 
méltóíága és rende fzerént, 
Legatus. Illyenek a’ Rheimli, 
Arleíi, ’j  a’ t. Érfekek. Ezek
nek hatalmok kifsebb mint 
a’ Legatus a’ Latoréjé. Néha 
némellyeknek Legatufi hata
lom adattatik, titulus nélkül, 
mint némelly Nunciní'oknak.

A’ Magyar Orfzági Legátus 
Na tus, az Efztergomi Érfek. 
Moft. H. Bathian Jófef Ö E- 
minentiája.

Ezektől a* Legatufoktól 
kiilönbböznek az Avignoni, 
Bolognai, Ferrarai, és a’ Pá
pának más fS városiban la
kó Legatufok; mert ezek 
t?ak Gubernátorok a’ Pápa* 
Birodalmában.

Duaren. de S.*cr. Eccl. Min, 
1. j. c. 3. Becmanrii Synt. dign, 
illuft. di(T. is. c. I. §. 7. Chopin. 
Roche, flavin. Pafcal. Wic- 
quefort. de 1’ Ambafs.

Legenda. Eggy könyv a’ 
Romai Cath. Ekkléiiában, 
melly a’ Szenteknek életeket 
foglalja magába. Régemen 
Legendának azt a’ könyvet 
nevezte a’ Romai Ekkléfia, 
melly azokat a’ Lectiókat 
foglalta magába, melly eket 
az Isteni tifzteletkor fzoktak 
olvasni. Innen vette neveze
tét az a’ könyv, a’ meliy a’ 
Szenteknek életeket, és Mar- 
tyroknak tselekedeteket írja- 
le ; minthogy azokat a’ Ba
rátok a’ Kefectoriumban ol
vasni fzokták. Az Aurea Le
gendát, Joannes de Voragine, 
a’ Dominicanufoknak Vica
rius Generalifok és Genuai 
Ériek írta,a’ XIII. Században.

Az írott Legendákon kí
vül , vágynak más Legendák 
is , mellyeket inkább Tradi- 
tióknak tehet nevezni; mint
hogy a’ dolgot tsak befzéd- 
del adják - eiö. Skipponból 
eggynéhány példákat emlí
tünk. Mayntzban meg eskü- 
£z.ik eggy réíVeg mester ie 
gény, hogy a’ melly embert 

leg-
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leg-előfzör talál, azt meg
öli. El - indúlván eggy Cru- 
cifixusra akad, mellyen kard
jával eggy vágást tefzen, ’s 
a’ Crucitixusbol azonnal vér 
kezd folyni. A’gonofzt tévő 
azt látván, térdre efett, *s 
heilyén maradt mind addig, 
míg a’ Magiftratus fogfágba 
nem vi t e t t e .  Bavariának 
Landsberg nevű váró iában, 
a’ Francifcanufok a* magok 
templomokban az óltáron 
mutoga nak eggy Cruci fixust, 
a’ mellyre eggy mester-le
gény reá köpött, de a’ kit 
ezen tselekedetéért az ördög 
a’ vastag kőfalon által azon
nal el-ragadott; a’ melly 
hellyen most eggy kerek ab 
lak vagyon. Aachenben a’ 
Szűz Mária’templomában az 
éfzaki óldalon vagyon két 
nagy réz ajtó: az eggyiken 
eggy hafadás látfzik, melly - 
nek a’ Legenda ezt az okát 
adja. Midőn Nagy Károly 
Tsáfzár ennek a’ templom
nak építtetéféhez kezdett, az 
Őrdög meg jelent neki, ’s azt 
kérdezte tőle, mire való le- 
fzen az épület? a’ Tsáfzár 
azt felelte, játfzó ház lefzen 
belőle ; ezzel a’ felelettel meg
elégedett az ördög, ’s dolgá
ra ment. Midőn pedig a’ 
Tsáfzár az óltárokat kezdet
te fel állíttatni, ismét meg
jelent az Őrdög, ’s kérdezte 
a’ Tsáfzárt, hát azok mire 
valók? a’ Tsáfzár azt mond
ta : azok játlzó afztalok: 
mellyet hallván az őrdög, 
már maga is fegítségill volt 
az építésben; mellyre nézve 
maga vitt oda két nagy réz

ajtót: de midőn eggy Cruci- 
fixust meg talált látni, fzala- 
dásra vette a’ dolgot, az 
ajtókat el - ejtette , ’s eggyik 
az efés miatt meg-hafadt. —< 
Eggy kor Maylandban a’ Ca- 
tholicufok és Arianufok köztt 
hartz tám adt; akkor az oda 
való Püspök Sz. Ambrofius 
kérte az Istent, adjon vala- 
melly jelt, melly által a’ Ca- 
tholicufokat az Arianufok tói 
meg-különbböztethefse: meg
lett a’ mit kért, mert a’ Ca- 
tholicufoknak ábrázatjok az 
ég felé, az Arianufoké pedig 
a’ főid felé fordult. Cala- 
briának Sz. Agatha nevű vá
róiéban mutatnak eggy ofz- 
lop darabot, eggy üveg ház
ban , melly fzikrát hányt mi
kor Sz. Pál ptt predikállott. 
Ezt az oí'zmpot a’ Törökök 
mikor a’ várost meg-vették, 
akkqr rontották-öfzve, a’ da
rabot pedig a’ Mefsinaiak 
mind addig magoknál őriz
ték, míg oda nem vitték. 
Midőn azt a’ Jefuiták a’ ma
gok Coilegiumokba akarták 
vinni, fok Izeméllyek fém 
mozdíthatták - meg : de mi- 
nekutánna köz akarattal el
végezték , hogy oda vitettes- 
fen, maga eggy ember el-vi 
hette. Malthaban pedig ezt 
befzéllik. A’ Törökök há
rom Málthai Vitézeket el
fogtak , kiket a’ Nagy Sül- 
tánhoz vittek: ez őket a’ Ke- 
refztyén Vallástól el-akarta 
vonni; melly végre Papokat 
küldött hozzájok, de ők Val- 
láfokban állhatatofok vóltak. 
A’ Sultan’ leánya meg-látta , 
’s meg-fzerette őket, Ígéret et- 
3 tett
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tett atyjának, hogy okét meg
téríti. Azután az Ő erántok 
való hajlandófágát ki-jelen- 
tette nekik. De a’ Vitézek 
meg-mondották neki, hogy 
Ők magokat fzüzefségre fo
gadó (sál kötelezték, mellyet 
fel-nem bonthatnának; be- 
izélltek a’ Karefztyén Vallás
ról, ’s Szűz Mária’ képét is 
ígérték neki. E’ végre eggy 
darab fából a’ Szent Szűz’ ké-
Eét ki akarták faragni, de a’ 

ép faragáshoz eggyik fém 
értett; azért is könyörögni 
kezdettek : azonnal meg - je
lent nekik Szűz Máriának tö- 
kélletes képe. Ezt látván a’ 
Fejedelmi Török Szűz, el
végezte magában , hogy Ke- 
refztyénné legyen, útat ke- 
refett, a’ két Vitézekkel el
men' , ’s Apátzává lett. Jour
ney thro the Lou* Countries 
Germany, Italy &c.

Lelkbk (Minden) X, Min
den LeUteH* Innepek.

Le lkkk. (Minden) X. Min
den Szentek* Innepek. *

Lemuria, Eggy innep a** 
régi Pogány Romaiaknál, 
melly arra való vólt, hogy 
akkor a’ meg hólttaknak lei
keiket tsendesítsék , mellye- 
ket Ók Lemurefeknek hívtak, 
mellyek az élőket éjjel ízok- 
tákgyötreni. (a) Ezen innep- 
nek fő Ceremóniája e’ vólt. 
Éjfélkor az áldozó fzemélly, 
öjjait öfzve-görbítvén, jelt a- 
dot t , melly Ily el a’ roízíz lel
keket akarta tartóztatni: az
után kezeit forrás vízben 
meg-mosta, fzájába fekete 
babot vett, mellyet háta üte
gé vetett, ’s így fzőilott. Ezen

bab által magamat és hoz
zám tartozójimat fzabadfág. 
ba hellyheztetem. (b) Azon
ban vas fazekakkal Dagy zör
gést tsinált, ’s kilentzízer pa- 
rantsolta a’ lelkeknek, hogy 
az ö házától távozzanak-el. 
Ezzel vége lett a’ Ceremo- 
niának. (c)

Ezen innepnek eredetét Ro- 
mulustól hozzák , a’ ki ezt 
azért rendelte, hogy a’ maga 
testvérének Remusnak árnyé
kától, melly otet nyughatat- 
lankodtatta , meg - l’zabadúl- 
haison ; mcllyért ezt az inne- 
pet Remuriának. is nevezték. 
Ezen innepen a’ templomo
kat be-zárták, ’s lakodalma
kat tartani nem vólt fza.
bad. (d)

(a) Ovid. Fail. 1. j. (b) Id. 
Ibid, (c )  Id. Ibid, (d) Id. 
Ibid. -dug. deCiv. Dei. Varro. 
de Vita Pop. Rom, Gyrald, 
Synt. JJeor. 6. Püijcus. n. 

L e v e l e s  In n e p . L. hág
HASSACOT.

L ev ι τ έ κ .  Levinek mara- 
déki, kik a’ Papoknak gond- 
viiéléfek alatt a’ templom- 
beli kézi munkát ízokták vég
be-vinni. Leviták voltak a’ 
Papok is , mert ők Áron Pap
tól izármaztak. De tulajdon 
értelemben tsak azokát hív
ták Levitáknak, a’ kik a’ 
templomban az alább - való 
dolgot végezték , vizet, fát 
hordottak , az áldozatra va
ló dolgokra vigyáztak , éne
keltek, niuíicáltak. *s a* t.

A* Leviták a’ gabonának , 
gyümöltsnek , baromnak ti
zedéből éltek, mellyet az
egéiz Izrael népétől vettek.

>a)
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(a) Adott az Isten nekik negy
ven nyóltz várofokat is lakó- 
hellyül, az azokhoz tartozó 
fzáíitó-főldekkel, rétekkel, 
kertekkel eggyütt. (b) Míg 
ők a’ templomban fzolgált&k, 
addig a’ minden napi áldo
zatból éltek. A* Levitákat 
az Ő hivatalokra e’képen 
fzentelték - fel. Vízzel meg
hintették őket, hajókat el- 
nyírték , ruhájokat meg mo
hák, Azután két tulkot vit
tek a’ Sátor’ ajtajához, hol 
a’ nép kezeit a’ Levitáknak 
fejekre tette: azután a’ tulko
kat meg áldozták, eggyiket 
égő, máfikat bűnért való ál
dozatul; azután a’ Bő Pap 
elébe állottak, ki őket az 
Istennek fzentelte. (c)

Midón a’ Zlidók a’ Pufztá. 
ban laktak, a’ Levitáknak 
Sátoraik, a’ Gyülekezet’ Sá
tora körül voltak. Törvény 
fzerént hufzon-öt efztendös 
korokban fogtak a’ fzolgálat- 
hoz; ötven efztendös korok
ban pedig fzolgálatjokat le
tették. (d) De Dávid Király 
már húfz efztendös korokban 
fzolgáltatta őket. A’ fzolgá- 
latot hetenként, rendre vit
ték - végbe.

A’ Leviták három rendbe
liek vóPak , Gerfoniták , 
K e h a t l i i t á k ,  és Mera- 
riták: kik a’ Pufztában a’ 
Sátornak fedelét és kárpitjait 
hordozták: a’Kehathiták, kik 
nyóltz ezeren és hat fzázan 
voltak, a’ Szövetfég’ Ládá
ját, és a’ Sátornak Szent edé
nyeit : a’ Merariták pedig, kik 
hat ezeren és két fzázan vól- 
t.ik, a’ Sátornak azokat a’

G g

réfzeit, mellyeket fzekerekre 
nem lehetett rakni, hordoz
ták. (e)

Az Isten a’ Levitákat az 
első-fzülöttek hellyett válafz- 
totta, kikhez különös jufa 
volt; minthogy midőn Egyi
ptomnak elsö-fzülötteit el- 
vefztette, akkor az Izraeli
táknak első-fzülötteiket élet
ben meg-tartotta.

Jofephus azt írja, hogy a’ 
Chriítus után 62. efztendők- 
kel, a’ Jerufalemi vefzedelem 
előtt, a’ Leviták engedelmet 
nyertek Agrippa Királytól, 
hogy mint a’ Papok, úgy 
ők is Ephodot vifelhefse- 
nek. ff)

(a) 4 Mos. 18:21. (b) 4MÓS. 
3$. (c) 4Moss. (d) 4Mos.8: 
24. (ej 4MÓS. 35. (f) Jofeph. 
1. 20.

* Lbvitonaricm. Eggy 
űjj nélkül való ruha, mellyet 
az Egyiptomi Barátok hor
doztak, Du Fresno. Pitifcus,

Libatio . A’ régi Pogá- 
nyoknál az Isteni tiszteletben 
az a’ Ceremonia , melly fze
rént az áldozatra bort, vi
zet töltöttek. A’ Zíi-
dóknál is fzokásban volt ez 
a’ Ceremonia, (a) Akkor töl- 
tötték-ki a’ Libatiót, mikor 
a’ meg - ölettetett baromnak 
húfát az óltárra már fel-rak- 
t ák , hogy meg-égefsék. (b) 
A’ Mingreliai Kerefztyének 
is az ö vendégfégekben élnek 
a’ Libatióval. Minekelötte 
az afztalhoz ülnének, az el
fő pohár bort kezekbe ve- 
í'zik az Istent fegítfégül hív
ják , ’s a’ bornak némelly ré- 
fzét a’ főidre ki-öntik. Meg- 
4 volt

Llh.
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Volt ez a* fzokás a’ Romaiak
nál is. (c)

(a) 3 Mós. 23: 13. (b) 3M6S. 
6: 20—9: 4· ( c) Eirg. Aea. 1. 
4 Georg. 1. 2. Hor. Od. 14.1. 2.

L i b e l l a t i c i . A’ régi Ke- 
refztyén Ekkléfiában így ne
vezték azokat a’ Keresztyé
neket, kiket azzal vádoltak, 
hogy ők a’ Kereíztyéa Val
lást nieg-tagadták, ’s a’ Po
gány Vallásra vifzfza-mentek. 
így nevezték őket azon Li- 
bellusról vágj' írásról,mellyel 
Ők vagy magok adtak a’ Po
gány Magiftratusnak; vagy 
pedig attól nyertek, a’ vég
re , hogy Ókét az áldozatra 
pe kénízerítsék.

A’ Libellaiicufok három 
félék vóltak. Némellyek fzó- 
val és íráfsal is bizonyfágot 
tettek a’ Pogány Magiftratus 
előtt, hogy ok nem Keresz
tyének , és kéfzek áldozatot 
tenni, mikor azt tőlük kíván
ják. Máfok Valláfokat íesn 
meg-nem tagadták, lem pe
dig hogy azt meg-tagadták 
volna, arról Írást nem adtak, 
hanem valamelly barátjokat 
a ’ Pogányok köziül, vagy 
Pogány fzolgájokar, a’ Magi- 
Rratushoz küldöttek, a’ ki 
$z ö nevekben áldozzon, vagy 
a ’ Kerefztyén Vallást tagad- 
ja-meg , ’s így ízerzettek ma
goknak menedék - levelet, 
vagy Libellust, mintha ma
gok tselekedték volna azt,

mit máfok által tseleked- 
|ek- Némellyek a’Rerefztyén 
Vallásban meg maradtak; de 
a ’ Ricáktól pénzen vettek Li- 
hellpgt, hogy Sátorfáéban 
maradhassanak.

L ib.

Bingh. 1. 16. c. 4. §. 6. Cy
prian. Baron. Alb asp. Forbes. 
Pfänner. Kortholt.

L i b e r t a s . Szabadfág. 
Eggy Isten a’ Pogány Görö
göknél és Romaiaknál. A’ 
Görögök Eleutherianak hív
ták. A’ képe eggy fejér ru
hába öltözött afzfzonyt mu
tat , melly bal kezében eggy 
páltzát, a’ jobb kezében pe
riig a’fzabadíág’ füvegét tar
totta. A’ Libertás’ templo
ma Romában az Aventinum 
hegyen volt, mellyct a’ Grac- 
chufok építettek. Ennek a’ 
templomnak udvarát Atrium 
Libertatisnak hívták. Ide 
vitték volt be azokat a’ ke- 
zefeket, kiket a’ Tarentinu- 
fok adtak. Itt tartották a’ 
Cenforoknak laiftromaikat és 
Actájikat, ’s a’ Veltalis Szü
zek ellen való törvényeket 
is , ha azok tifztátalanfágban 
találtattattak. Itt vetettek 
foríöt, midőn meg-akarták 
tu dni.mellyikTribusba kelljen 
a’ fzabadlágot nyertt fzolgá- 
kat be-venni. Aprilis’ Idufá 
is , rnellyet Jupiter Victornak 
fzenteltek , ízinte úgy fzabad. 
Tágnak is innepe volt.

Addifon. Horat. ep. 1. 1. 1. 
Mart. épig. 68. Ovid. Fail. 1. 4. 
Cic. pro Homo. Bipa, lcono- 
log.Angeloni. Hitt. Aug.Struv. 
Synt. Ant. Rom.

L i b e r t i n  b s o k . Ezekről 
emlékezik Sz. Lukáts az A- 
poliolí Tselekedetekben. Né
mellyek ezeket azon Zlidók 
közziíl ízármazott Sectának 
tartják , kiket Pompejus Ro- 
mába vitt, de azután Iza- 
haöí^gokat újra uieg-ny érték,
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kiknek gyermekeik azért Li- 
bertinuíóknak neveztettettek. 
És minthogy más Zfidók, kik 
a’ fzolgálatnak jármát nem 
vifelték, őket a’ Synagogába 
magok közzé be-nem botsá- 
tották; azért vetemedtek ar
ra , hogy eggy különös Se- 
ctát tsiná:janak. Hammond 
azt tartja, hogy ezek Ro
mai fzabadfággal élő Zfidók 
voltak.

Tsel, 6:9, Tremeli. not. in 
Act. 6.9. Godigin. de Rit.Iieb. 
Civil, et Ecetes.

L ibertin u so k . Hollan
diában Fanaticulök, kiknek 
fierzőjök volt eggy Picardiai 
Ouintin nevű Szabó, és eggy 
Copin nevű ember. Ezek 
i s 2s· '  fztendő táján azt ta
nították; valamit az ember 
tsílekfzik, mind az az Isten’ 
Leikétől ízármazik : innen 
ezt a ' következést hozták-ki, 
hogy lemmi bűn fints, ha
nem tsak azokra nézve va
gyon, a’ kik valamit bűnnek 
tartanak; a* meg térés nem 
egvéb, hanem a’ bűnnek ta 
gadóra; a’ mit Sz. Írásnak 
mondanak, aztmeg-kell vet
ni ; mind-eggy akar mitsoda 
Religiót kövefsen az ember. 
Spondan, an. 15,25.

L ib it in a . Eggy Isten-Afz- 
fzony a’ régi Romaiaknál, a’ 
kinek templomában tartot
tak minden temetkezésre 
í'ziikféges dolgokat, mellye- 
ket a’ Libitinariuí'ok árültak. 
N é m e 11 y e k Prolerpinával 
eggynek tartják Ötét: Plutar· 
chus pedig Venufsal tartja 
eggynek. (a) E’képen az az 
j.iiei;- j^l'dzoay , a’ ki életet

á d , az halálnak is Istene, an
nak jelentéíére , hogy az em
ber halálra ízülettetik. A’ 
Servius’ idejétől fogva, fzo- 
kás vólt, hogy az házi gaz
da , valahányfzor tselédei 
köztt halott efett, minden
kor eggy pénzt vitt a’ Libi
tina’ templomába: onnan kön
nyű vólt meg tudni az halot
taknak ízámokat. Ezen tem
plom körűi laktak a’ Libiti- 
nariuíok , vagy azok, a’ kik 
a’ temetféghez tartozó fzük- 
féges dolgokra vifeltek gon
dot. Azok, a’ kikre a’ Li
bitina’ templomának kintse 
vólt bízva, az efztendeig va
ló jövedelmet eggy könyvbe 
fzokták be-írni, mellyet Ra
tio hibitinasmk hívtak. Né
ha a’ Poéták az halált, (b) 
főt azt az efzközt, mellyen 
a’ koporfót ki-vifzik, nem 
különbben a' temetéfi költsé
get , temetéfi pompát, és az 
halottak eránt való köteles- 
léget is , Libitinának neve
zik. fc)

(aJ Flut, in Numa. fb) Hor. 
Od. 30-1. 3. fc) Sidon. Ép. 11. 
Liv. 1. 4. Sveton, Val. Max.&c.

L in g o n . A z Indoftaniai 
Pogányoknak Istenek, melly 
értzbol igen búja formában 
vagyon ki-tsinálva, ’s eggy 
Pagodában áll, mellyet elz- 
tendöben tsak eggyfzer nyit- 
nak-ki. Lingonnak apró ké
péit a’ nyakokban is l'zokták 
az Indoftaniaiak hordozni. 
Gemelli. Of. Indofian.

L i t a e . Homerus úgyírja-  
le ezeket, mint könyörgő Sze- 
méüyeket, mint Isten - Afz- 
lz a ny V kát ,és Ju pi ter’ leány 34 t, 
■$ kik
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leik az égnek haragját az em
berekről el fordítani, ’s áldá- 
fát nekik meg-nyerni kíván
ják.

f· L it a n ia . Supplicatio, 
Rogatio, tefzen közönféges 
könyörgést, vagy éneklést, 
mellyet a’ régi Kerefztyének 
fzoktak mondani. Midőn Eu- 
febius a’ Conftantinus’ fzoká- 
fát le írja, azt mondja; mi- 
nekelő tte az ellenféggel üt
közetre ki fzállott, az Isteni 
kegyelmet könyörgés és Li
tania által kérte. Arcadius 
meg parantsolta, hogy az E- 
retnekek fém éjjel lem nap
pal a’ váró fon Litaniára öfz- 
ve ne gyűljenek. Idővel tsak 
némelly könyörgéfeket ne
veztek Litániának. A’ Litá
niának eredetén nem tudnak 
a’ Tudófok meg eggyezni. E* 
leinten a’ Litániák í'emmi bi
zonyos időhöz nem vóltak 
kötve, hanem a’ fzerént él
tek veiek, a’ mint az alkal- 
matofság adta magát elő. 
p. o. gyúladáskor, árvízkor, 
főid induláskor, ellenféges 
időben, ’s-a’ t. A’ Litániákat 
előfzör tsak a’ Rogatiónak 
napjain mondották; de a’ 
ToiedóiXVII. Concilium ren
delte , hogy azt minden hol
napban kell mondani. Vég
re Izeredára és péntekre is 
rendelték azt.

Noha nem tudnak a’ Tu
dófok megeggyezni rajta, 
hol vette legyen a’ Litania 
eredetét: mindazáltal bizo
nyos, hogy az igen régi. M ert 
a’ mint Zonaras és Nicfipho- 
rus írják, 446 - ban Conílanti- 
Dopollsban igen nagy főid

indulás volt, melly a’ város* 
kerítéfét ötven hét tornyok
kal le-rontotta. Midőn a’ 
meg - réműltt nép a’ mezőre 
ki-lzaladt; eggy gyermek a’ 
fokafág közzí'il a* levegő ég
be fel-emelkedett, és midőn 
a* nép nem fzünt-meg kiál
tani : Kyrie eleifon, ismét 
le-erefzkedett a’ főidre, *8 
meg mondta, hogy oda - fel 
ezt az Angyali éneklést hal
lotta : Szent Isten! Szent és 
erős, Szent és halhatatlan , 
könyörülj rajtunk! Ezeket 
hallván Proclus Püspök, meg- 
parantsolta, hogy az egélz 
nép ezen fzókat énekelje , *s 
Theodoíius Tsáfzár is azt 
rendelte , hogy minden tem
plomokban ezt a’ Litániát 
énekeljék. Majd hafonló dol- 
dot ír Paulus Diaconus eggy 
földindulásról Antiochiában, 
Juítinianus Tsáfzár alatt. A’ 
bizonyos, hogy a* Régieknél 
volt eggy ollyan formája a’ 
könyörgésnek, mellyben a’ 
Kyrie előfonnál éltek, melly- 
hez ofztán lafsaaként többet 
adtak, míg nem végre a’ mai 
esmeretes Litania lett belő
le. Vagyon nagyobb és kis- 
febb Litania. A’ nagyobbi- 
kat Nagy Gergely P. vitte-be 
az Ekkléíiába , midőn a’ Ti
beris’ ki áradáfa,és eggy nagy 
pellis miatt, igen í íralmas al- 
lapatban volt Roma várofa: 
Ez hét réfzil Litania vó't. 
Mert a’ Pápa hét Chorufokat 
rendelt: az elsőben a’ Pa
pok, a* málodikban a’ Ba,- 
rátok, az harmadikban az 
Apátzák , a* negyedikben az 
ifjak és Szüzek, az ötödik-
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ben a’ Romai polgárok, az 
hatodikban az özvegyek, az 
hetedikben az afofzonyok vál
tak. Ez az hét Chorus há
rom egófz napi Procefsiót tar
tott , ’s a’ Sz. Gergely P. Li
tániáját kefervefen énekelte. 
Innen nevezték ezt a’ Litá
niát Septiformisnak, vagy 
hét formámnak, mellyet min
dem elz.endőbea eggyfzer el- 
helJett énekelni. A’ kiíseb- 
bik Litania régibb a’ Sz. Ger
gői énéi; mert azt Mamertus 
Frautzia Orízágban Vienuei 
Püspök 446 ban tsinálta. 
Mert midón a’ város a’ tűz, 
pestis, föld indulás, fene va
dak, és más tsapáfok miatt, 
nagy nyomorúíagban volt, 
’s azonkívül Húsvét’ éjfzaká- 
ján a’ vár is meg - gyú- 
ladt; a’ nép a’ templomból 
ki-lzaladt; Mamertus pedig 
egyedül ben maradt, ’s kér
te az Istent, hogy a’ tüzet 
tsendesítse-meg. Meg-lett: 
annak emlékezetére í'zerzett 
a’ Püspök eggy Litániát, a’ 
mellylljrel minden efztendö- 
ben kellene élni: innen vet
ték eredeteket a’ Dies Roga
tionum. mellyek az Áldozó 
Tsötörtök előtt való három 
napok. Ezt a’ fzokást azután 
fok népek be vették. Sz. Am- 
broíiusis hagyott fggy Litá
niát. A’Proteftan'ok’ énekes 
könyveikben is meg-vagyon 
a’ Litania: az Angliai Ek- 
kléfia pedig rend ízerént él 
vele. Bingh. 1. 13. c. 1. Zona- 
ras. JSioeph. Grey. Túron. 
Dián. Thomafin. Hildebrand. 
Caivoer. in rituali.

L i t t e r a t i . Tudofók. így 
neveznek némelly Philoío- 
phufokat Chinában, kik az
zal ditsekednek , hogy ők 
mind azokat az homályos 
dolgokat , mellyek a’ ré^i 
könyvekben vágynak, vila- 
gpfan értik.

Ezek 1070 efztendőben let
tek esmeretefekké. 1400 ban 
Yong Lo Tsáfzár a’ leg tu- 
dófabbak közzül negyven
kettőt ki-válafztott, ’s meg- 
parantsolta nekik, hogy ké
szítsenek eggy Syílemát a’ 
Tudományban.

Nehéz meg-érteni, mit ta
nítottak legyen ők. A’ leg
főbb Valóiágot. Tai-ki- és 
I/z'-nek nevezik ; medynek 
tsudálatos minémüfégeket 
tulajdonítanak, ’s terméfze- 
téről pedig olly dolgokat 
írnak, mellyek az Istent-ta
gadásra ütat nyitnak. L. 
Tai-ki. Gen. Hiß. o f Chi
na. V. 3.

L it u r g ia . E z a ’ név néha 
tefzen olly könyvet, a’ mtlly 
az egéfz küllő Isteni tií’zte- 
letet, ’s annak minden Ce- 
remoniájit, a’ Papoknak tem
plombeli köteleíségekkel egy- 
gyütt magában foglalja. Né
ha pedig olly könyvet tefzen, 
melíy a ’ Szent Mife és Úr’ 
Vatsorájában való ceremó
niákat adja - elő. Minek- 
utánna a’ Sz, Léleknek rend
kívül való munkálkodása a* 
régi Kerefztyén Ekkléíiában 
m eg- fzúnt: az után kéz dett az 
Ekkléíia eggy olly Isteni tifz- 
teletnek formáját fel-állíiani, 
melíy a’ Kerefztyéni okos-
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Tággal meg-eggyezett. Innen 
vette a’ Liturgia eredetét, (a)

Régen mindenik Püspök
nek fzabadíágában állott a’ 
maga Ekkléíiájában az Istent 
tifztele.et a’ maga tettfzése 
fzerént rendelni; és így min
denik Ekk^éliának és begyé
nek különös Liturgiája völt. 
Ezen privilégiummal fok Száz 
efztendökjg éltek a’ Püspö
kök. Idővel meg-eggyeztek 
abban a’ Püspökök , hogy 
a’ magok Liturgiájokat, an
nak a’ Metropolitana, vagy 
Anya Ekklélianak Liturgiá
ja fzerént intézzék. a* melly- 
Jiez ki - ki tartozott- Ezt a’ 
Lakást fok Conciiiumok tör
vénynek tsinálták , melly 
fzerént minden Ekkléfiában 
azon eggy Isteni tifzteletnek 
formáját követték. Ezen 
egyenlörégnek fundamento- 
mát a’ Frantzia Ekkléfiákban 
vetették-meg ; azután tsak 
hamár a’ Spanyol Ekkléfiák 
is be vették azt idővel, mi
kor a’ Romai Birodalom kü
lönös Qrfzágokra fzakado- 
z o tt; nemzeti Liturgiákkal 
kezdettek élni, mellyek köz- 
zül mindenik különösen tsak 
eggy Orfzágban vőlt fzo- 
kásban. ^b)

A' régi Liturgiák közzöl, 
mellyekkel az elfő Kerefztyé- 
nek "eltek, eggy fém jött ke, 
züokbe, mellynek fok okai 
vágynak. Nevezetesen, r.) 
Minthogy azok tsak külö
nös Ekkléfiáknak fzámokra 
valók vóltak , nem igen gon
doltak az Ekkléfiák ‘vele, 
hogy azokat más Ekkléfiák- 
áaLs meg-esmerteísék, vagy

hogy a’ Maradéknak által- 
adják. a.) Nem hihetetlen 
ama’ tudós Frantz Renau· 
dotnak értelme , (c) hogy 
eggynéhány fzázadokig, 
könyv nélkül tudták a’ Papok 
a’ Liturgiát, ’s a’ nép is azt 
inkább gyakorlásból, mint 
írásból tudta. Ez az értelem 
pnég-hihetöbb leízen , ha meg
gondoljuk, hogy lohol nem 
plvafsuk, hogy a* Diocletia- 
nus Tsáfzár alatt való üldö
zésben , midőn minden Ek- 
kléfiai dolgokat és könyvé
ket fzorgalmatosan öizve- 
fzedtek, azok köztt Rituale, 
vagy Liturgia is lett volna. 
Ez annak jele, hogy akkor 
nem vólt fzokásban a’ Li
turgiákat könyvekbe írni, 
mint az azután való időkben 
tselekedtek: és innen vagyon 
az, hogy a’ régi Liturgiák 
közzül tökélletesen és egélzen 
eggy fém jött áital a’ mi 
időnkre , hanem tsak azok
nak darabjaik, a’ mint azo
kat a’ régi Atyák a’ magok 
íráfaikban említik. 3.) A’ 
régi Liturgiákat a’ kéfóbb 
Századokban igen meg-vál
toztatták. Mert noha a’ 
Chryfollomusnak és Balilius- 
nak nevek alatt ma is meg
levő Liturgiákban, a’ régiek 
bői vagyon is valami : de 
azokhoz a’ Görög Ekkléíia 
olly fok tóldalékokat adott, 
’s azokat úgy meg-változ- 
ta tta , hogy azokra nehezen 
lehefsen reájok esmerni.

Noha pedig eggy Liturgai 
fém jóit egélzen áltál a’ mi 
időnkre: mindazáltal fok da
rabjait látjuk azoknak a’régi 

Atyái-
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Atyáknak íráfaikban ; azok 
közzé tartoznak azok a’ For
mulák , a’ mellyeket az Apó
ból i Confiitutiókban találunk. 
Mert noha ez a’ könyv nem 
olly régi is, a’ mint a’ titu- 
iu/a mutatja, rémellyeknek 
értelmek Leránt: mindazáltal 
ez, a’ mint némellyek tartják, 
a* HL és IV. .Századbeli Ri
tuálék nek és Liturgiáknak 
fzép Gyűjtemények. A’Tu
dófok régen óhajtják , hogy 
valaki a’ régi Liturgiának 
formáját Chrylofiomusnak 
valóíágos Munkájából tsinál- 
ná-ki. Hales de Eaton, Chry- 
foflomusnak ízórgaimatos el- 
vafója, akarta próbálni; de 
hozzá nem fogott. Bingham 
tett eggy próbát rajta, (d) 

Sok Liturgiák vágynak, 
mellyeket az Apotioloknak 
tulajdonítanak, (e) Hlyen a’ 
Péter Apollóié, mellyet 1589- 
ben Cardinalis Sirletnek eggy 
Kéz-íráfából Lindanus ki
adott. E’ felöl úgy ítélnek 
a’ Tudófok , hogy est eggy 
Görög, de a’ Romai Ek- 
kléíiába által-menlt Pap írta; 
minthogy ez a’ Görög és 
Romai Lilurgiábal vagyon 
öfzve-fzedve : Sz. Péter neve 
pedig azért vagyon előtte, 
vagy hogy annak annál na
gyobb méltófága legyen: vagy 
pedig mivel a’ Romai Litur
gia vagyon benne. Hogy 
ezen Liturgiát nem Péter 
Apoíiol írta legyen, a’ Tu- 
döfök onnan próbálják  ̂ mert 
ebben Sz. Sixtusról, Corne- 
liusról, Cyprianusról, emlé
kezet vagyon, Szűz Máriát 
pedig Isten’ Annyának neve

zi , melly nevizet az Apo- 
floli időkben esmeretlen vólí.

Az Aethiopiai Liturgia, 
melly Sz- Máté’ nevét vifeli, 
még'világofabban kimutatja, 
hogy azt nem Sz. Máté írta. 
Emlékezik , a’ Pápákért, Ki
rályokért, Patviarchákért ás 
Ériekekért való Collectákról, 
a’ tizenkét Apotioloknak fe- 
gítfégül való hí válókról, a’ 
Nicaeai, Conítantinopolifi, és 
Epheíuíi Synodulójkról , a’ 
Nicseai Symbolumról , Sz. 
Athanafiusról, Sz. Gergelyről, 
Sz. Bafiliusróí, az Epactáról, 
az Arany fzámról, a’ TriJ'a-
fiumtüi , mellyek mind a’ 

liturgiának újíágát mutatják. 
Ugyan azt lehet a’ Sz. Mark’ 
Liturgiájáról is mondani, 
mellyetCardinalisSiriet adott
ki. Mert az emlékezik a’ Con- 

Jubflantialis és Trifagium Íz6- 
ró l, a’ Diaconufo ró!, Sub- 
Diaconuíbkról , Barátokról 
’j  a' t. mellyek mind újfágot 
jelentenek.

A’ Sz, Jakab’Liturgiájának 
rtiéitófágát fok Tudólek akar
ták meg-mutatni, melly a’ 
nevezett Liturgiáknál bizo
nyos hogy régibb. De azt 
Sz. Jakabnak nem Mi t ta 
lajdonítani. Mert Sz. Máriát 
Isién’ Anyjának nevezi , a’ 
Cvnj'ubjtantialis Lóval is él. 
A’ Barátoknak, és más Ek- 
kléíiai Személlyel« nek Col- 
lect.áikról is emlékezik: Sz. 
Pál Leveleiből is fokát hoz- 
elö; tudni való pedg, hogy 
5 azokat nagyobb reízént a* 
Jakab halála után írta.

Nem ízólionk azok rólar Li
turgiákról, mellyeket némelly 

Írók



478 Ln. Ln.
írók emlegetnek; a’ millyea 
λ’ tizenkét A p o fto lo k é , 
mellyet más ütvén Liturgiák
kal eggyütt Abraham Ec- 
chellenfis említ, és a’ Sz. 
Barnabáféról, mellyett eggy 
Barát hoz-elö, mert ezeket 
a’ Tudófok meg-mutaiták 
költött Liturgiáknak lenni.

Az újabb Liturgiák, a’ Ke- 
refztyén Nemzeteknek kü- 
lönbbfégek fzerént, kiilönb- 
bözők. Az Armenufoknak 
vagyon a’ régi Armeniai 
nyelven írott Liturgiájok. 
mellyet eggy a’ Chalcedoniai 
Concilium után éltt János 
nevű Patriarchának tulajdo
nítanak. Ezt 1642-ben Ro
mában Deák Foidítáfsal ki
adták, de a* Romai Cenfo- 
rok fok hellyeken meg-vál- 
toztatták. A’ Coptufoknak, 
vagy Egyiptomi Kerefztyé- 
neknek Liturgiájok Coptus, 
vagy Egyiptomi nyelven va
gyon írva, mellyet most ke
vés ember ért. De ennek 
a ’ Réz-íráfokban eggy Ara 
biai Fordítás vagyon mellé 
ragafztva. mellyböl azt eggy 
Libanus hegyén lakó Ma
ronita Victor Scialac, Deákra 
fordította, melly in Biblio
theca Patrum meg-vagyon.

Az Aethiopiai Liturgia Ae- 
thiopiai nyelven vagyon írva; 
noha mind az Athiopiaiak. 
mind a’ Syriaiak a’ magok 
Iáturgiájokat Chaldaeai Li
turgiának nevezik. Romá
ban i$4S-ban eggynéhány 
Aethiopiai Liturgiákat nyom
tattak-k i, mellyek közzűl 
eggynek ez a’ titulufa : Ca
non Eccleßas ^ iethiopum,

mellyet a’ következett efz- 
tendőben Deákul adtak - ki, 
’s a’ Bibliotheca Pat rumba. 
be-tettek. Az a’ Liturgia, 
mellyet az Aethiopfok az 
Alexandriai Patriarchának 
Di ifcorusnak tulajdonítnak, 
Aethiopiai és Deák nyelven 
1661-ben Londonban a’ Lu- 
dolP Aethiopiai Lexiconának 
végére nyomtattattatott.

A’ Görögöknek négy Li- 
turgiájok vagyon , úgymint 
Sz. Jákobé, Sz. Márké, Sz. 
Chrvfofíomufé, Sz. Baíiliusé: 
de közönfégesen tsak a’ két 
utólsót fzokiák olvasni: 
mert a’ Sz. Jakabéval tsak 
Jerufálemben, a’ Sz. Márké
val pedig tsak Alexandriáb in 
élnek. Feljebb meg-mondtak, 
hogy a’ két utólfót a’ Sz. 
Apofloloknak nem lehet tu
lajdonítani. A’ Sz. Chryfo- 
ftomus’és Sz. Bafilius’ Litur
giájukról azt befzéllik, hogy 
a’ Conftantinopolifi Püspök 
Proclus, azt Sz. Jakab Apo- 
íiolnak tulajdonítja, de a’ 
mellyet az említett két Atyák, 
minekutánna igen meg bőví
tettek, kifsebb formába öfzve- 
vontak.

A’ Syrufoknak több Litur- 
giájik vágynak mint a’ Gö- 
rögögnek. A’ mint Simon 
írja , a’ Jacobiták negyven 
különbbözöLiturgiákat ízám- 
lálnak , mellyek mind kü- 
lönbbözö neve;: viíélnek , és 
tsak Kéz-írásban vágynak. 
A’ Maroniták 1592 ben a’ 
mágok Mifsaléjokat , ezen 
titulus alatt adták k i: Mis- 

J'ale Chaldaicum, juxta ritum 
Eccleßce JSationis Mar onita- 

rum :
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rum : ezen könyvben tizen
két L i tu r g iá k  vágynak, 
mellyek Sz. Xyftus Papa, 
Sz. Chryibftomus, Sz. János 
Evangyéliíla, Sz. Péter Apó
itól, Sz. Dionvfius, Sz. Cy
rillus, Sz. Máté Pallor, Já
nos Patriarcha , Sz.. Euita- 
thius, Sz. Maruta, Sz. Jakab 
Apóitól, Sz. Márk Evangyé- 
ltsta, Sz. Péter nevet vifelik.

A’ Neftorianufoknak Litur- 
giájok Syriai nyelven vagyon 
írva. Simon, kinél annak 
eggy Kéz - Iráfa vólt, azt 
mondja, hogy a* Neltorianu- 
foknak három illyen Litur- 
giájók vólt: az elfő a’ tizen
két Apoítoloké, a’ máfodik 
a’ 1 heodorus Mopfveltájé, 
az harmadik a’ Szent Ne- 
fioriusé. Az Indiai Kerefz· 
tyének, vagy a’ Sz. Tamás’ 
Kerefztyénei, kik a’ Nefto- 
rianufoktól ágaztak, ezen Sy
riai MiíTaléval élnek, (ej L, 
Breviarium

(a) Bingh. 1. 13. c. 5· (b) 
Conc. Jlgath. c, 30. Conc. 
Epaun. c. 37. Conc. Tolet. 
c. a. (c) Renaudot. Coll. Lit. 
Or. Diis, i. (dj Bingh, Or. 
Ec. 1. 13. 6. (e) Du Pin. H.
E. Cent. i.

Liturgicum. Eggy könyv 
a’Görög Ekkléfiaban, melly- 
ben három Liturgiák vágy
nak ; úgy mint Sz. Bafiliusé, 
Sz. Chryfoftomusé, és Ton 
Proegiasme'non, mellyet Ger
gely Pápa kéfzített, és Dia
lógusnak r, eveznek. Ezen 
Liturgiákkal következő rend
del élnek a’ Görögök. A’ 
S '. Baíiliuféval eíztendönként 
tízfzer élnek, úgymint Kará- 
tson előtt való estve, Sz.

Bafilius’ innepén, Gyertya
szentelő előtt való estve, 
Böjti vafárnapokon , Virág 
vasárnapját ki-vévén, Szűz 
Mária’ innepén , és Nagy- 
Szombaton. A’ Gergely P. 
Liturgiáját, Világ vafárnap- 
jáa kívül, Böjtben mondják. 
Az efztendőnek több réfzé- 
ben pedig a’ Chrysoítomusé 
van fzokásban. Cave. Hifi:. 
Litt DiiT. a.

Sz. L o n g in u s ’. Innepe. 
mellyet Maríiusnak is. n, 
fzentelnek Romában, a’ Sz. 
Péter’ templomának Sz. Mar
cellus és Auguftinus nevű ká
polnájában , hol ezen Szent
nek ereklyéji vágynak. A* 
Legenda úgy írja-le ötét, mint 
eggy fzabadfágot nyertt rab 
fzo'gát, és tsak-nem egéfzen, 
vak fzemü katonát. Ő vólt 
az , a’ ki a’ kereíztfán függő 
Jefus’ oldalát lántsával által- 
fzúrta. A’ Jefus* oldalából 
ki-folytt vérből eggynéhány 
tsepp az ő izemére efett, ’s 
azonnal látni kezdett. Ezen 
tsudát tapafztalván Ő, azon
nal a’ Kerefztyén Vallásra ál
lott, a’ katonai életet oda 
hagyta, az Apoítoloknak ta
nítványaik közzé adta ma
gát , ’s Cappadociának Cae- 
farca nevű váróidban Barát
tá le tt, hol a’ maga példája 
és tanítáía által, a’ Kerefztyén 
Vallásra fokakat meg térített. 
Végre Octavius Proconful a- 
lattMartyrfágot fzeny vedett.

f  L0RETT0. Lau-etum. 
Eggy erős város Olafz Or- 
fzágban, a’ Romai Pápának 
Marchia Anconitana nevű 
Tartományában, melly híres 

arról
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árról a’ fő templomban álló 
házról, mellyben Szűz Má
ria fzülettetett, el-jegyeztet- 
tetett, férjhez ment, lakott, 
4s az Angyali köfzöntést el
vette. A’ mint a’ Legenda 
írja, majd tizen három fzáz 
efztendőkig állott ez Naza- 
retben, az honnzti 1291-ben 
az Angyalok által Dalmatiá- 
nak Teífato nevű várofába, 
onnan negyed - fél efztendő 
múlva, Olaíz Orlzágba, még 
pedig 1294-ben Decembernek 
10. napján éjfélkor, előfzör a' 
R ecanati Vidékben eggy er
dőbe, azütán onnan nyőltz 
holnap múlva, ezer Iépeísel 
Recanati váró fához közelebb, 
onnan pedig eggynéhány hól- 
napok után, arra az hellyre 
vitettetett, az hol az most 
áll. Az hol az A'ngyalok leg
előikor az házat le-tették, azt 
az hellyet eggy Loretta nevű 
kegyest afzfzony bírta, a’ ki
től az ház is nevét vette. E- 
zén a’ mezőn a’ levegő ég
ben Angyaloknak énekléfek 
hallattatott, az egéfz termé* 
fzet örömet mutatott, úgy 
hogy az erdőknek fájik is 
meg-hajtották magokat a* Sz, 
Mária’ házának oda lett ér
kezőiékor, A’ templomnak, 
mellyben ez a’ Szent Ház áll, 
kívül fzép formája vagyon, 
de belől femmi nevezetes 
nints benne. Az háznak fa
la eggy öl vasíagfágú, és 
egyenetlen téglákból vagyon, 
ma a’ padimentoma veres és 
fejér márványnyal vagyon 
ki - rakva, a’ gerendákat, 
melly ek az’ ház tei éjét tartják, 
ezüst pléhek fedezik, ’s arany

tsillagokkal fénylenek. Az 
háznak két réfze vagyon. A’ 
nagyobbik réfzében vágynak 
harmintz-hét ezüst, so. so. 
104. raj. fontos lámpáfok. 
Ebben leg· nevezeteíebb az 
az ablak, a’ mellyen Gabriel 
Angyal be-repültSzüz Mária’ 
köfzön'éfére. Előfzör tsak
eggy kis ajtótska volt az há
zon ; de VII. Clemens azt 
be-rakatta, ’s hárem új aj ó- 
kat vágatott. Midőn pedig 
a’ kő-múvest a* ki a’ munká
hoz kezdett, a’ guta meg
ütötte vőlna ; azután íéeki 
fém mert a’hoz fogni; míg 
nem eggy ifjú találkozott, a’ 
ki harmad- napi bőjtöléíe és 
Szűz Máriához nyúlytott efe- 
dezéfe után, azt újra el kez
dette’s el is végezte. Az ház
nak kiísebbik réfzében, melly- 
nek fa'ai ezüst píéhvel vágy
nak be-vonva, ezen neveze
tes dolgok vágynak. „ AT tüz- 
helly , az hol Sz. Máua főz
ni fzokott, mellynek köze
pén áll az Ő drága képe, két 
ölnj'i magafságta, mellyet 
Sz. Lukáts Cedrus fából ké- 
fzített. Sz. Máriának bal kar
ján ül a’ kisded Jefus, a’ ki 
bal kezében a’ világ golyóbi- 
fát tartja, jobb kezén lévő 
újjait pedig áldásra emeli. 
Ezen képnek valaha ezüst 
fzíne vélt; de már a’ fok füst 
nagyon meg - feketítette. A’ 
Sz. Mária’ fejét eggy harmas 
arany gyémántos korona é- 
kesíti, testét pedig drága öl
tözet fedi, mellyet gyakran 
változtainak. Sz. Máriának 
az a’ veres kamelót őltöze- 
te, mellyet életében vifelt.

Az
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Az a’tsérze,mellyb£l Sz. Má
ria és a’ kisded Jefus ízoktak 
inni, melly kék és fejér tse- 
répből kéfzült, eggyfzer már 
el tö rt, de öízve-vagyon ra- 
gafztva. A’Mái la’képén lé
vő drágít gyöngyök; tizen
hét arany lámpáfok, mellyek 
közzűl a’ leg nagyobbik 3s. 
fontos. Az az Oltár mellyel 
az Apoflolok tsináltak, ’s 
mellyen lég elöí'zör Sz. Péter 
mondott Mifét. Az ezen ház
ban lévő kints, melly kilentz 
millió forintnál fokkal többre 
megyen, az itt lévő 140. font
nál nehezebb arany és ezüst 
képek. A’ meg - betsülhetet- 
len drága gyűrűk közzűl va
ló az, a’ melly et Cardinalis 
Sfondrati adott, mellyben 
eggy ember’ hüvelykén lévő 
körömhöz hafonló nagyfágü 
gyémánt vagyon. Az a’ po
hár, mellyet III. Henrich 
Frantziai Király ajándéko
zott Sz. Máriának, hogy ötét 
eggy örökös magzattal álda- 
ná-meg. Ez a’ pohár eggy 
darab Saphirból vagyon, 
mellynek arany gyémantos 
fedelén, eggy arany Angyal 
áll, melly kezében eggy gyé
mántból kéfzültt liliomot tart. 
Hafonló végből ajándékozott
II. Jakab Angliai Királynak 
felefége is eggy arany An
gyalt, melly eggy tojásnál 
nagyobb arany gyémántos 
fzívet tart kezében. Az a’ ke- 
refzt, melly eggy darab 
Smaragdból kéfzült, aranyba 
foglalva, leg-drágább kövek- 
kel meg-rakva, eggy kriítály 
hegyen áll, mellynek árra 
laooo. arany. Ez eggy Al-

bért nevű Bavariai Hertzeg’ 
ajándéka. Azok a’ két ko
ronák, mellyek tsupán tsak 
drága kövekből vágynak, 
meg betsűlhetetlenek. Az a’ 
nagy darab gyöngy, mellyre 
a’ íerméfzet Sz. Mária’ képét 
formálta. Az a’ 6600. gyé
mántokkal ékeskedő öltözet, 
mellyet eggy Spanyol Orszá
gi Királyné ajándékozott: 
azokat a’drága ajándékokat,~ 
mellyek ott mindéí^nap’fzapo- 
rodnak, és már oily nagy 
bővféggel vágynak, hogy az 
házban többe hellyeket fém 
lehet találni; ’s az háznak 
efztendei 30,000. Scudi jöve
delmét e!-hallgatván. Ez előtt 
való időkben, az ide Bútsúra- 
járó fzeméllyeknek fzámok, 
tsak eggy aikalmatofsággaí 
aoo,ooo-nél többre ment; ma 
is fokán jelennek itt meg, kik 
a’ Szűz Mária’ pompás palo
tája körül térden állva járják 
a’ Procefsiót. Ezen Loret- 
tói ház’ formájára Európá
ban fok kápolnákat fzoktak 
építeni, mellyeket Lorettói 
kápolnáknak neveznek. Ezen. 
háznak hihoriája le-vagyon 
írva Zfidói, Arabs, Görög, 
Deák, Tót, Német, Frantz, 
Spanyol, Olafz, Valliai, Ang
liai, Scotiai, és Irlandiai nyel
veken. Eggy Legenda azt 
írja, hogy Svarez, midőn a* 
Tridentumi Conciliumban je
len volt, a’ Lorettói kápol
nának falából eggy darab 
követ kért, olly véggel, hogy 
azt annak a’ kápolnának fa
lába tsináltafsa, mellyet Ő 
Spanyol Orl’zágban akart a’ 
Lorettáinak formájára épít

tet-

4 8 1
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tetni. A* Pápa hajolt az Ö 
kéréfiére, ’s engedett neki 
eggy darab követ. De Sva- 
rez azonnal meg betegedett, 
’s míg a’ követ vifzfza nem 
küldötte, addig életéhez lem- 
mi reményfége nem vélt: de 
fzemlátomást vette éfzre, 
hogy annál könnyebben ér
zi magát, mennél közelebb 
érkezett a’ kö Lorettóhoz. 
Ezt a’ követ a’ falba bc-tet- 
ték, ’s a’ többektől meg-kii- 
lönbböztetni akarván, vas 
rofiélylyal körül-vették.

Ezen Jeg - nevezetefebb és 
tsudálatos történetről, azon 
Írók közzűl, kik ennek idejé
hez és hellyéhez leg - köze
lebb éltek, fenki nem emlé
kezik. Dantes, Fetrarcha, 
Eoccacius, hallgatnak ró-a. 
Sőt Giovan'i Villani, eggy 
fő és tudós Florentini ember, 
a’ ki minden Olafz Orí'zági 
dolgokat, mellyek ő előtte, 
és az Ő idejében estek, minden 
tsuda történeteket, mellyek 
a’ Lorettóinál fokkal kiseb
bek , nagy fzorgalmatofság- 
gal fel-jegyzett, a’ ki midőn 
a’ Szűz Mária háza Nazaret- 
tről Lorettóba vittettetett,még 
életben vólt, és 1348-ban halt- 
ineg, ezen leg - nevezetefebb 
dologról tsak eggy Izóval fém 
emlékezik. Sirmond, eggy a’ 
leg-tudóíabb Jefuiták kózzül, 
kik valaha Frantzia Orlzág- 
ban éltek, Earoniust, midőn 
a’ maga Annalesét írná, meg
intette , hogy Hilioriajában 
a’ Lorettái történetről ne is 
emlékezzen.

Skippon. Journey thro’Ita- 
ly &c. Addijon. Travels, is.

Middleton. Letter from. Ro
me. M y son. Journey to I*aly. 
Turf ell. Hilt. Laur. Silvio Sc
rag ii. Hiß. Lor. Bouche & 
Bralion. Hift. de la Sainte 
chap, de Lor. Canis. 1. 5. de
S. Maria. Turrian. apol. pro 
Lauf. Pfiaummern. Mercur. 
Ital. Cafaub. Exerc. 7. in Ba
ron. Dallceus. de cult. Lat, 
rel. 1. 4. c. is. Kort holt. Dis- 
quis. Anti-Baron. Meufchen 
in Madonna & Santa Cafa di 
Loretto. Spanh. H. E. Ber- 
negger. &c.

♦L oretto. Eggy Vitézi 
Rend , mellyet 1$87-ben V. 
Sixtus P. fzerzett. A’ Rend
nek tzímere volt eggy arany
fiénz, mellynek eggyik ólda- 
án a’ Lorettói Sz, Mária, 

a’ máfikon pedig az V. Six
tus Pápa’ képe látfzott. A* 
Vitézen: két fzázan vóltak, 
kiknek kötele íségek vólt Lo
retto varoíát őrizni, ’s a’ 
Bútsúra járóknak az útat bá- 
torfágofsá tenni. Ezeknek a’ 
Vitézeknek fzabad vólt meg- 
házafodni, azonban 200. a- 
rany efztendei jövedelme vólt 
mindeniknek, melly fum- 
mát az Ő gyermekeiknek is 
három efztendeig meg-íizet- 
tek. Az ő leg-öregebb fijaik 
Comites Later anenfestk vól
tak , melly méltófág hafonió 
a’ Német Orízági Comes Pa
lat inusdiioz: az Ö ifjabb fi. 
jaik pedig, ha Papokká let
tek, Notarii Apojtolici, ha 
pedig vi ági emberekké, Lqui- 
tes Aurati lettek. Magok a’ 
Vitézek minden adótól fza- 
badok vóltak, az innepi Ce
remóniákkor, a’ Fejedelmek* 

Kő-
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Követeiknek jelen nemlétek
ben , a’ Superlátot a’ Pápa 
felett ( melly tsak a’ Köve
tek’ privilégiumok ) vitték, 
a’ Pápa’ Commeníaliíai vál
tak , vagy a’ Pápa’ Palotájá-. 
ban a’ legfőbb hívatalú em
bereknek afztaloknál ettek. 
Az V. Six»us’ halála után ezen 
Rend hamar oda lett; úgy 
mind,\záltal, hogy a’ Pápa* 
Canceilariáján lévő leg-fobb 
hívatalú ízeméllyek ma is 
tagjai ezen Rendnek, melly- 
be való bé állásért ki-ki $oo. 
tallért fizet. Ma a6o. fze- 
méllyekből áll ez a’ Rend, 
Hibáznak azok, a’ kik V. Fi
ústól hozzák ezen Rendnek 
eredetét. Conel. Hill. Cardin. 
Tavin, theat. d’ honneur & 
de Chev. Gryphii. Ritter Or
den. Giuftiniani. hill, des Ord. 
Rei. &c.

Lua. Eggy Isten-ATzfzony 
a’ Pogány Romaiaknál. Ez 
a’ meg - tifztúlásnak Isten- 
Alzízonya volt. Lipfius, Ta- 
ci'usra tett jegyzékeiben es- 
mertette-meg újra Luát, mi- 
nekutánna a’ Facit us* Ki-adó- 
jinak tudatlanfágok miatt e- 
géfzen feledékenyfégbe ment 
volt. Tacitus azt mondja, 
hogy Servius Tullius Luá- 
nak eggy óltárt építtetett. 
De a’ Ki-adók, kik fém a’ 
Lua fzót nem értették, fém 
a’ Lua Isten - Afzfzonyt nem 
esmerték, a* Luát Lunává 
változtatták, ’s azt mondták, 
hogy Servius Tullius a’ Lu- 
nának építtetett óltárt: ho
lott Lua vólt az, a’ kinek 
a’ Lußrumi áldozatot tették. 
Innea vagyon a’ Lufirumnak

H h

is nevezete, mint a* Lua a* 
Lúdtói. A’ Katonák is Luá- 
nak áldoztak, mikor fegy
vereiket, *s nyertt prédájokat 
a* tüzbe vetették. Tacit. An 
nal. 1. 15.

L u c a ja . Eggy régi Arca- 
diai innep, melly a’ Romai 
Lupercaliához hafonló vólt. 
Ezen az innepen játékot tar* 
tottak, embert áldoztak. Ezt 
Lycaon ízérzetté, a’ Ιμρ,ίίίΐΙ 
tifztefséeére, mellyet vagy 
magáról, vagy eggy Arca- 
diai Lycaeus nevű hegyről ne
vezett, mellyet az Arcadi- 
aiak az Olympusnak tartot
tak, mellyen Jupiter kisded 
korában neveltettetett, melly- 
ért is azt, Hieran Koryphen, 
Sz. halomnak hívták. Ugyan
ezen dolognak emlékezetére, 
ezen az hegyén eggy óltár ál
lott, és eggy ízen t hellyvólt, 
a’ mellyhez Jenkinek Bem 
ízabad vólt járúlni. Pánt· itt 
Arcad. Plut. in Caefare.

* L u c e r n a r iu m . Görö
gül, Lychnikon. A’ régi Ke- 
refztyénEkkléfíábán azok az 
Hordk, melly eket a’ lámpás 
gyúlytáskor énekeltek. Du 
Fresne.

Sz. L u c ia ’ napja. EsikDe- 
cemb. 15. n. A’ régi Romai 
Breviarium azt befzélli ezen 
Szent felöl, hogy midőn eggy 
Romai Bíró Paíchaiius azt 
parantsolta vólna, hogy vi
gyék a’ bordély - házba Lu
ciát. a’ Sz. Lelek oily an ne
hézzé tette az Ő testét, hogy 
hellyéböl fok emberek fém 
mozdíthatták - meg Ötét; és. 
midőn kezeire ’e lábaira kö
teleket kötöztek, ’s úgy akar- 
a ták
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ták vonni, Ö mindazáltal, 
mint az hegy, meg-naozdúlha- 
tatlan vólt. A’ varázslók is 
hafzontalan próbálták mes- 
teríégeket az Ö meg mozdí- 
táíaban. Végre fok ökrökkel 
akarták el-vontatni; de ez 
a’ proba is híjában vólt.

L u c if e r ia n u s o k . Sardi- 
niában Cagliari Püspöknek 
Lucifernek követöji. Élt ez 
a~--í-V. Században, ’s rend
kívül való kegyességéről és 
tudományáról igen híresem, 
bér vólt. A’ Pápa el-kül- 
dötte ötét Conftantius Tsá- 
fzárhoz , kitől meg nyerte 
hogy 3j$-ben Mediolanum- 
ban Ekkléfiai Gyűlés tar
tatta lsek ; de a* melly Őtet, 
a’ több orthodoxus Papok
kal eggyüt, kik Athanafiust 
dltalmazták, fzámkivetésbe 
küldötte. Julianus Tsáfzár 
362-ben vifzfza - hívta ötét. 
Midőn pedig Ő Antiochiá- 
ban , az Arianus Eudoxius, 
és O thodoxus Meletius, és 
Euftathius Püspököknek kö- 
vetőjik köztt békefséget akart 
tsinálni: Paulinust ott Püs
pökké tette; de a’ ki az Or
thodoxus réíznek nem tett- 
fzett. Kiváltképen pedig 
Eusebius Vercelleniis, kit az 
Alexandriai Concilium kül
dött ezen egyenetlenfégnek 
hellyre- hozására, nagyon 
kárhoztatta ezt az ordína- 
tiót; mellyen az engedni nem 
tudó Lucifer meg-haragud- 
ván, ’s a’ több Praelatu fok
tól külön-válván, Sardiniába 
vifziza-ment; hol az Ekklé- 
fiának eggy igen vefzedelmes 
Szakadást tsináit, mellyben

haláláig meg is maradt, a* 
mint Baronius írja: deSpon- 
danus ellenkezőt állít, ’s 
az t mondja, hogy Lucifert a’ 
Sardiniaiak mint Szentet úgy 
tartják és tilztelik. Ez á’ 
Szakadás tartott a’ Nagy 
Theodolius Tsáfzár’ idfjéig, 
melly idő után igen keveset 
emlékeznek felőle az írók. 
Sozo/7i. 1. 5. c. n. Soor. I. 3. 
c. 7. Ruffin. 1» i. c. 30--dug. 
Hier.

L u d i. E. JáTéKOK.
f. Sz. L u k úts . Evangyé- 

lijla' napja és innepe , Octo- 
bernek is. n. Sz. Lukáts 
Syriának Antiochia vároa- 
ból való, hivatalafzerént pe
dig Orvos vólt. Bizonyta
lan , ha nemzetfégére nézve 
Pogány vólt - é , vagy Zsidó. 
Epiphanius , a’ ki ötét az het
ven T anítványok közzül való
nak, és így Zsidónak mondja 
lenni; azok közzé i'zámlálja, 
kik a’ Chrifiust el - hagytak, 
midőn ezt mondta. „Hanem 
efzitek az Ember’ Fijának 
testét, és nem ifzfzátok aző 
vérét: nem lefzen élet ben
netek. “ Oe azt mondja fe
lőle, hogy midőn Sz. Pált 
hallgatta vólna Antiochiá· 
ban ; ismét Kerefztyénné lett. 
(a) Némellyek azt mondják, 
hogy Ö vólt Cleopasnak tár
fa , midőn Emmausba utaz
ván, a’ Chriítus hozzájok ad
ta magát, (b)

Sz. Lukáts Sz. Pálnak úti- 
tárfa vólt; de a’ bizonyta
lan , mikor akadt hoz
zá, Némellyek azt mond
ják, hogy Antio chiában ta- 
Iálkozott-őfzve vele, ’s többé

el
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el fém vált tőle. Máfok (a) Epiph. Haer, 51. (b)
úgy tartják, hogy ez a’ dolog Gr eg. M, Moral. I. 1. c. x. 
Troasbaa történt. Máfok (c) Hier, de vir. illust. in ad- 
ismét azt mondják, hogy Ö dend. (d) Hier. de V. ill.' 
Pált Romában hagj'ta, maga Dorotheus. de vit. & mórt. 
Napkeletre vifzfza-ment, hol Apoll. Theophylactus. in Luc. 
Egyiptomban és Lybiában Simeon Metaph. ap. Surium. 
predikállott. Epiphanius pe- JSiceph. H. E. 1. a. c. 43. 
dig azt írja , hogy Ö Dal- Gretserus. de imag. non ma. 
matiában, Galatiaban, Ita- nufactis, & S. Lue. pict. c. ig. 
liában, és Macedóniában hír- Cave. Hilt. litt. Script. EccL 
dette az Evangyéliomot. & Ant. Ap. in vitr-L««: 
Hieronymus azt mondja, Hejd,
hogy Luká s oak fém flelefége, Sz, LuKáTS’ EvANGYe- 
lem gyermekei nem váltak, lioma. Eggy Canonicus 
jNicephorus, Simeon Méta- Könyv az Üj Teftamentom- 
phraítes, és máfok azt tartják ban. Némellyek úgy ítel- 
felőle, hogy ö nem tsak Ór- nek, hogy ez a’ Sz. Pál’ Evan- 
vos, hanem festő is volt. gyelioma , mellyre tzéloz, 
Sz. Máriának fok képeitmu- midőn a’ maga Evangyélio- 
lógatják, inellyeket Lukáts máról emlékezik. Irenseus 
festett, vagy az Ő festése azt mondja, hogy Lukáts Sz. 
fzerént kélzűltek. (c) De er. Pálnak tsak azokat a’ prédá
ról a’ régibb Írók, Nicepho- kátziójit írta-le, mellyeket Ő 
rus előtt nem emlékeznek, a’ Pogányok előtt mondott.

Némellyjk úgy tartják, Gregorius Nazianzenus pedig 
hogy Lukáts tovább élt Sz. azt írja, hogy Sz, Lukátsot 
Pálnál, ’s nyóltzvan efztendős az írásban Sz. Pál fegLet- 
korában halt-meg: de halá- te (·*)
Iának hellye bizonytalan, g*. Lukáts a’ maga Evan-
Némellyek Acháját, máfok Wléliomát, és az Apoftoli Tse- 
a’ Boeoüai Thebét, máfók £sd edetekrŐl írott könyvét, 
Peloponnefusban Eleát. má- eggy Theophilus nevű em
lők Ephefust, máfok pedig bernek ajánlotta. A’ Régiek 
Bithyaiát tartják az ö halá- közzixl németlyek, a’ Theo,- 
lának hellyének. Szintén illy philuíón nem vala nelly bizo- 
bizonytalan az ö halálának nyos nevet, hanem tsak eggy 
name is. Némellyek azt kegyes embert értettek; a* 
mondják, hogy martyrfágot minthogy a’ Theophilus, Is- 
ízenyvedett; az újabb Görö- tent fzeretöt tefzen. A’ Mar
gók azzal tartják, hogy az 0 cioniták tsak a’ Sz. Lukáts.’ 
kereízte eggy olaj-fa volt. Evaagyéliomát vették be; de. 
Ellenben fokán azt mondják, azt is fok hellyeken meg-1 
hogy Ő terméfzeti halállal tsonkították. Epiphanius em-
L 1 .   /  J  \  i / , ·  * i '  _ T r *    — Jühalt-meg. (d) líti a’ Sz. Lukáts’ Evaagyé. 

liomának ollyan Kéz - írá-
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fait, a’ mellyekből némelly 
mód nélkül vigyázó fze- 
méllyek, a’ Chriftusnak sírá- 
fát, hogy azt ö benne erőte- 
lenfégnek ne gondolná lenni 
valaki, ki-hagyták. Talám 
ugyan-ezen okon hagyták-ki 
némelly G ö rö g  és Deák 
Exemplarokból is, a’ Chri- 
fiusnak véres. izzadáfát. (b) 

fa) Tertull. c. Marc. 1. 4. 
c. íi.'Iren . 1, 3. c. 1, fb) É- 
piph. Haer. 4a.

L u p e r c a l ia . Ezt az in- 
nepet a’ régi Romaiak Fe
bruári usnak 16. n. Pan Isten’ 
tilzteíségére tartották. Ne
vét vette a’ Pán’ Papjaitól, 
kiket Lupercufoknak hívtak, 
(a) Ezt az innepet Evander 
ízérzetté, a’ ki a* Pán’ tifzte- 
letét is Italiában fel-állítot- 
ta , midőn Arcadiából ki-haj- 
tattatván, Faunus Királyhoz 
bújdofott. fb) Romulus ezen 
innepet fok ceremóniákkal 
fzaporította; mellyen a’ Lu-
fierculök a’ várofon mezíte- 
enen futkostak, ’s a’ kit elő

találtak , azt meg - korbá- 
tsolták , melly korbatsolás- 
nak azt az hafznát hitték, 
hogy az által az afzfzonyok 
teréhbe esnek, ’s fzerentsé- 
fen ízűinek. (c) Ovidius en
nek az innepnek eredetét eggy 
alkalmatofságnak tulajdonít
ja , melly Hercules, Ompha
le, és Pan köztt történt. (d) 
Ez az innep egéfzen Anafta- 
fius Tsáfzár’ idejéig, és így 
a ' Chriflus után lzintén öt 
Száz e fz te n d e ig  tartott, 
mellyet végképen ( a’ mint 
Baronius és Onuphrius bi
zonyítják) Gelafius P, törölt

él. A’ Lupercufoknak kit 
Collegiumok vólt: azeggyik 
a’ Fabiusoké, a’ máfik a’ 
Quintiliufokésa’Juliufokét, Ju
lius Tsáfzár adta hozzájok. 
Cicero alávaló módon fzóll 
a’ Lupercufokról, és M. An
toniusnak mérgesen ízemére 
veti, hogy Conful létére, Lu
percus maradt, ’s oily fer- 
telmes hivatalt folytatott. 
Mindazáltal vágynak példák, 
mellyek azt bizonyítják, hogy 
néha nagy emberek fém átal
lották magokat ezen aláva- 
lófágba elegyíteni.

( a )  Ovid. Falt. 1. a· (b) 
Id. Ibid, (c) Id. 1. 3. (d) Id. 
1. a. Cic. Pro M. Ccelio. Phil, 
a. Fal. Max. 1. a. Dión. Hal. 
1* 1. Jufi. 1. 43. Dio. 1. 44* 
Bar. ad. a. 496. Bayle. Lo- 
rneyer. Gyrald. Synt. Pitije.

* L u s t r a t io . Eggy áldó· 
zatnak neme a’ régi Romaiak
nál, melly llyel a’ tifztátalan 
házakat, váróinkat, mezőket, 
embereket, ’s a’ t. meg-ízokták 
vólt tifztítani. Tisztátalannak 
tartották az ollyan embert, a’ 
ki valamelly gonofzíágot tse- 
lekedett, bátor akaratja ellen 
tselekedte legyen is azt. Ez 
a’ tifztúlás , tűz , füstölés, 
víz, és áldozat által ment
végbe. Néha a’ tifztűlás kö- 
zönféges vólt, néha pedig 
tsak némellyekre tartozott: 
amaz közönféges hellyen 
templomban, vagy piatzon, 
ez pedig azon az hellyen, 
ment-végbe, az hol az vólt, a’ 
kinek meg-kellett tiíztúlni. 
Néha a’ tifztúlásnak el-múl- 
hatatlanúl meg-kellett lenni: 
meg-kellett tiiztítani a’ pe-

ÜÍSí S
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Rises házat, vagy a’ meliy- 
ben valaki meghalt; néha 
pedig fzabad akarat fzerént 
élhete t azzal az ember. A’ 
Romaiak minden ötödik efz- 
tendóben tartottak Hlyen kö- 
zöAéges Luftrumot. A’ Gö
rögök az Ő Lultratiójokban 
emberrel áldoztak, melly 
áldozatot Anathemdnak. ne
veztek , mellyre minden reá- 
jok jöhető átkot reá raktak; 
mint az Izraeliták az Hazazel 
nevű bakra. A’ Romaiak a* 
mezei Luftra ióf, Ambarvalia 
Sacri/iciáa tk nevezték: Quod 
arva ambiat victima ; a’ mint 
Servius mondja. Mikor a’ 
hadakozó fereget luítrálták, 
azt Armilujiriumaak hívták: 
eggynéhány laurus kofzorús 
katonák, a’ Campus Martiu- 
foa, a’ Sereget az áldozatra 
való állattal, meliyet Suo- 
vetauriliáaak. neveztek, meg
kerülte háromfzor: az áldo
zatot Marsnak meg-áldozták, 
’s ugyan akkor ellenfégeiket 
meg-átkozták. Az Ambur- 
balds Hofiiae, vóltak azok az 
áldozatok, a’ mellyekkel Ro
ma Várofát meg tífzlították; 
ezzel az áldozattal is három- 
fzor kerillték-meg a’ várost, 
A’ barmoknak Luftratiójok- 
ban, a’ páfztor a’ maga nyáj- 
ját tifzta vízzel meg-hintette, 
azután borostyán levélből, 
kénköből, ’s a' t. tüzet tsinált, 
’s azzal a’ nyájjat, vagy az 
hellyet, mellyben a’ nyájj 
vélt, háromfzor meg-kerül- 
te, végre Pánnak eggy bor- 
fő val , téjjel, jés borral kéfzilltt 

ogátsát áldozott. Az Jiáza- 
at is vízzel tifztitották-meg, 

meliyet borosty4n, fenyő.

olaj, és más jó fzagú fának 
füstével meg-füstöltek. Az 
embereknek Luftratiójakat, 
Expiatióaak hívták, az ál
dozatot pedig Victima pia- 
cularisn&k.. A’ kisdedeket is 
luftrálták; a’ leányokat fzü- 
lettetéfek után nyóltzadik, 
a’ férjfijakat pedig kilentze- 
dik napon; melly napot Lu> 

flricujnak hívtak: a’ t í j z t ú l i a  
víz által· lett. -

Loh/neyer. de Luftrat. Vet. 
Macrob. F eftus. Aul. G e ll. &C.

L u t h e r á n u so k . Luther 
Mártonnakkövetóji, vagya-! 
zok a’ Proteflanfok, kik az 
Auguftana Confefsiót köve
tik, melly a’ Luther’ Tudo
mányát foglalja magában. A* 
Romai Ekkléftától való el- 
fzakadásra, Luthernek az az 
Indulgentia adott alkalma- 
tofságot, a’ meliyet íj  17-ben 
X. Leo Pápa ofztogattatott 
azoknak, a’ kika’ 8z. Péter’ 
Romában lévő templomának 
épíiésére fegítfégill vóltak. A* 
Papa az Indulgentiának ki- 
ofztogatáfát, Német Orfzág- 
ban a’ Moguntiai Erfekre Al- 
bertre bízta, a’ ki azt eggy Te- 
zcl nevű Dominicanus Barát 
által prédikálhatta; meliyet 
hallván az emberek, öröm
mel vették az Indulgentiát; 
de a’ pénzt be-fzedők fok 
vifzfza-éléfeket tsináltak, 

Ezen vifzí'za- éiéfek ellen 
leg-előfzör az Auguftiniaau- 
foknakNémetOrfzági Generá
lig Vicariufok Staupitz kelt- 
k i; fegítfégül Luthert vette 
maga melle, a’ ki Saxoniá- 
nak Eisleben nevű váróié
ból fzarmazott. Igaz neve 
H h 4 vólt
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vélt Lotter, vagy Lauter, 
mellyet maga Lutherre vál
toztatott. Ez a’ tudós Au- 
guftinianus Barát, és a’ Wit
tenbergi Academiában Theo- 
logiát Tanító, az Indulgen- 
tiába be-tsüPzott vifzfzaélé- 
fek ellen mérgefen ki-kelt. 
Azzal meg nem elégedett, ha
nem a’ Wittenbergai tem
plom’ ajtójára kilentzven - öt 
Thefifeket fzegeztetett - k i, 
nem mint maga tudományát, 
hanem m in t ollyanokat, 
mellyeket valamelly eggyütt 
való beizéllgetésben meg-kel- 
lene visgálni. Tezel azok el
len Száz hat Theíiiéket adott
ki az Odera mellett lévő 
Frankfurtban; és mint In- 
quilitor, a’ Luther’ Thelifeit 
meg égettette; de a’ Luther’ 
reizen lévök ts a’ Tezelét 
hafonlóképen meg égettették 
Witteubergben. Fakor kez
dődött a’ Dominicanufok és 
Auguftmianuíok közit, a’Ro
mai Cathohcpfok és a’ Lu
theránusok köztt való hartz, 
kik ez időtől fogva a’ Romai 
Ekkléíiának nyilván ellené
be tették magokat.

iSi8-ban. Eckius, Ingol- 
ftadoan Theologiát Tanító, 
és Sylvelter Prierias Domi
ni canus, és Sacri Palatii Ma· 
gijter, a’ Luther’ Thelifei el
len írtak : ezeknek felelt Lu
ther ?ggy T r a c ta tu s b a n ,  
mellyet Ö a’ Pápának, és an
nak Dicecefanufanak, a’ Bran
denburgi Püspöknek ajánlott, 
’s ígérte, hogy a’ kétfégesThe- 
lilékre nézve, magát a’ Szent 
Széknek alá-veti. De midőn 
Friedas eggy munkájában a’ 
Papa’ hatalmát rendkívül ma

gasztalná, azon meg-indul
ván Luther, a’ Pápa ellen 
ki-kelt, ’s azt a’ Németek 
előtt utálatba igyekezett hoz
ni. Midőn azonban a’ Pro- 
fceílus Luther ellen Romában 
folyna; a’ Pápa Luthernek 
parantsolta, hogy hatvan 
nap alatt Romában meg-je- 
lenjen. De a’ Saxoniai Her- 
tzegnek fok kéréfére, meg
engedte O Szentfége, hogy 
a’ Luther’ dolga Nemet Or
szágban visgáltattafsék-meg; 
melly végre a’ maga Lega- 
tufát Cardinalis Cajetanust 
rendelte. Ez Luthernek azt 
parantsolta; hogy a’ mit ed
dig tanított , mind azt húz
za-vífzfza; ö pedig azt nem 
akarta tselekedni mind ad
dig , míg valaki ötét tévely
géséről meg-nem győzné; ha
nem azt ígérte,hogy ha az ö el- 
lenkezöji hallgatnának, Ö is 
fogna hallgatni. De midőn 
Cajetanus ezen felele.tel meg- 
nem elégedne: Luther a’ Pápá
ra apellált, ’s Augspur'gból 
Wittenbergába vilzfza-ment.

A’ következett eíztendőnek 
elején, Maximilianus Tsáfzár 
meg-halván ; a’ Saxoniai Vá- 
lafztó Fejedelem, mini Biro
dalombeli Vicarius, az igaz
gatást kezéhez vette. Ez Lu
thernek nagy párt-fogója 
volt. Ennek oltalma alatt 
tartott Luther Lipfiában eggy 
híres Befzéllgetést EckiuSsaí, 
hol Carlstadt is jelen vólt. 
Itt abban eggyeztek - meg, 
hogy a’ magok értelmeket 
az Erfurti , és parili Acade
mia’ ítélet-tétele alá botsás· 
iák. A’ kérdés közttök vólt

a’
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a’ Furgatoriumról, a’ Szabad 
akaratról, az Indulgentiáról, 
és a’ Pápa’ hatalmáról.

15120 ban a’ maga Kerefz- 
ty éniSzabadfágról írott köny
vét a’ Pápához küldötte; 
melly ben a’ Meg - igazolást 
egyedid az hiten fundálta , ’s 
abból a’jó tselekedetnek min
den érdemét ki-rekef'ztette, ’s 
azt állította, hogy a’ Kerefz- 
fyéni fzabadCág, minden em
beri rendeléfek, nevezetefen a’ 
Pápa’ parantsolati alól fel- 
ízabadít. Nem I'oká azután an
nyira ment, hogy a’ Romai 
Ekkléíiának méltófágát nyil
ván meg - tagadta.

Ezen efztendöben, Június
ban, ahoz az efzkőzhöz nyúlt 
a’ Pápa , mellyllyel az £k- 
kléíia a’ maga ellenfégei el
len fzokott élni. ElŐfzör is 
a’ Luther’ íráíiből negyven- 
eggy Theíifeket kárhoztatott, 
’s neki hatvan napokat ha
gyott , mellyek alatt azokat 
vonná - vifzfza, De midőn 
Luther nem akart engedel
meskedni: ötét a’ Pápa az 
Ekkléliából ki-átkozta, és 
az arról való Bullát Eckius 
által a’ Saxoniai V. Fejede
lemhez, és a’ Wittenbergai 
Academiához el - küldötte: 
de azt eggyik fém hírdettet- 
te-ki. Luther ezen Bulla el
len ízabadon és nagy bátor- 
tággal írt, és foklzor apellált 
a' Conciliumra. Azonban a’ 
Wittenbergai kapu előtt eggy 
nagy tüzet rakatott, abba 
a’ Pápa’ Bulláját, Decretalé- 
k a t, Extravaganfokat , bele 
hányta , ’s meg égette. Ezt 
az ő példáját követték az o

Hh

tanítványt fok vároíokban. 
V. Károly Tsáfzár magát Lu
ther ellen ki - nyilatkoztatta, 
’s parantsolta, hogy könyvei 
égettettefsenek-meg.

isai-ben, a’ Tsafzár* oltal
mazó -Levele mellett, meg
jelent Luther a’ Wormatiai 
Orfzág Gyúléfen, hol magát, 
és a’ magaTudományát oltal
mazta. De midőn vennék 
éfzre, hogy ő fern a* J üqocL. 
lium’ végezéfének, fém a’ Pá
pa’ parantsolatjának nem a- 
karná magát alá-adni: a’ Tsá
fzár húlz napokat engedett 
néki, mellyek alatt magát 
valamelly bátorfágos hellyre 
vehefse ; ’s eggy holnap múl
va pedig, mind Ötét, mind kö- 
vetöjít, mint Eretnekeket, a’ 
Birodalomból ki-rekelztelte. 
De a’ Saxoniai Fejedelem 
Luthert a’ maga Wartenbur- 
gi várába vitette, hol ö ki- 
lentz hólnapokig lakott; melly 
várat ö a’ maga Pathmufá- 
nak fzokott nevezni. Ott írt 
ő fok munkákat; nevezetefen 
a’ Gyónástól, a’ Miféröl, a’ 
klaíhomi életről, a’ Papok’ 
nöteLsiafégekrŐl, ’s a’ Bibliá
nak is némelly réízeit ott for
dította Németre. Ez időben 
kárhoztatta az ö íráfai köz- 
zül ki-vontt fzáz Thelüeket a’ 
Párifi Univerfitás, a’ mellyre 
ö maga apellált volt: az An
gliai Király is Vili. Henrich, 
írt ö ellene eggy könyvet, 
melly ben az hét Sacramen- 
tomokat oltalmazta. Luther 
mind a’ Sorbonának, mind 
az Angliai Királynak felelt.

Nem foka azután oda hagy
ta Luther a’ Wartenburgi la-
S kó-
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kó-hellyét, és oily bátorfág- 
ra vetemedett, hogy a’ Pápa* 
l n  Coena Domini nevű Bullája 
ellen, eggy Bullát adott - ki. 
Ugyan ekkor adta-ki a’ Bi
blia’ N ém et Fordításnak 
némelly könyveit is ; melly 
Fordításban az Ekkléfiában 
eddig fzokásban vólttVulgá- 
tától fokfzor el-távozott.

A’ Saxomai V. Fejedelem, 
JtIkiiQind eddig nagy kegyel
mét mutatta Luther eránt, 
megengedte neki, hogy a’ 
W it te n b e rg i  Ekkléliában 
oilyan változást tegyen, a’ 
mi lyent maga akar. Luther 
azért leg-előlzör is azt tette- 
fe l, hogy minden Püspökök, 
Apát- Urak, ésSzerzetelek, haj
tat afsanak- ki a’ Fejedelem’ 
Tartományaiból, ’s azoknak 
minden jövedelmek legyen 
a’ Fejedelemé; a’ Kolduló 
Barátoknak klaftromaik pe
dig, fordíttattafsanak Osko
lákká és Ispotályokká. Lu
thernek ezen akaratja tettfzett 
a’ Fejedelemnek, és a’ FöMa- 
giftratusnak, kik a’ Luther’ 
Tudományát annyira ked
velitek, hogy midőn i$ftj-ban 
a’ Nürnbergi Orfzág Gylilé
iében VI. Adrianus P. kérte 
vólna a’ Rendeket, hogy X. 
Leónak Bulláját, és a’ Wor- 
matiai Gyűlésnek rendel élét 
Luther ellen vegyék munká
ba; azt a’ feleletet vette, hogy 
a’ Papok, kivált pedig a’ 
Romai Udvar, jobbítás nélkül 
fzükölködnek. Ezen efzten- 
döben látta Luther, mint kö
töttek fzövetféget Guttav a’ 
Svetiai, és Friedrich a’ Dá
rdái Király, ’s mint eggyez-

tek-meg abban, hogy az δ 
Tudományát a’ magok Or
szágokba be-vigyék. Ekkor 
kezdettek az ö Hitről való 
tanítáfai,Felső Saxoniából, a’ 
Lüneburgi, Braun/'chweigi, 
Meklenburgi, és Pomeraniai 
Hertzegfégekben, a’ Magde
burg!, és Brémai Érfekl'égek- 
ben, Hamburg, Wismar, 
Rottock vároíiban, az egéfz 
Balticumi tenger mellyéken, 
Livoniának és Prufsiának ha
táráig elterjedni.

Ez időben, úgymint 1524- 
ben vetkezett-ki Luther a’ 
Barát ruhából, mellyet mind 
eddig hordozott, ’s Doctori 
ruhát vett magára. Eras- 
musnak, a’ ki De Libero ar
bitrio írt, meg-felelt eggy 
De Servo arbitrio nevű La
lában. 1525-ben, Müntzer és 
Storch el-váltak Luthertől, és 
az Anabaptistáknak vezé
reikké lettek; Ugyan - akkor 
vette Luther feleíégiíl Bora 
Katalint, a’ ki a’ Nimtschi 
klaítromban Apátza volt, 
kitől három fijai lettek, ’s 
intette a’ papokat és Bará- 
tokát, hogy az Ő példáját 
kövefsék. 1526-ban az Hadiai 
Landgraf!' be-vette az ö Tu
domány át, a* ki annak nagy 
elö-mozdítója vólt.

1529-ben Spirában az Or
fzág Gyűlése el végezte, hogy 
a’ Catholicufoknak ne legyen 
fzabad Valláfokat változtat
ni; hogy a’ Lutheránusokat 
a’ leg közelebb lejendö Con- 
ciliumig el kell izenyvedni, 
de nekik meg-nem kell en
gedni, hogy a’ Catholiuíökat 
háborgafsák: és hogy az Ő 

Pre-
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Prédikátoraik az Ö predi- 
katziójikban a’ Catholicnfok 
ellen femmit ne fzőlljanak. 
A’ Lutheránus Fejedelmek 
ezen végezéfek ellen közön- 
fégesen protestáltak. Innen 
eredeti a’ Lutheranufoknak 
és Calvi nistáknak Proteflans 
nevezetek.

Ezen efztendőnek elején 
tartott Luther Zvingliufsal 
Marpurgban eggy Reízéllge- 
tést az Úr’ Vatsorája felöl. 
Zvinglius azt állította, hogy 
az Ür’ Vatsorájában valóele- 
mentuaiok nem egyéb, ha
nem teak kenyér és bor, és 
a’ Jeí'us Chriltus’ testének és 
vérének jele és képe: Luther 
pedig azt állította, hogy a’ 
kenyérben és borban való- 
íággal jelen vagyon a ’ Chri- 
fius’ teste és vére. A’ dol
gon ugyan meg-nem eggyez- 
hettek; mindazáltal a’ melly 
atyafifágot ajánlott Zvinglius, 
azt Luther el fogadta.

1$ 30 ban a’ rroteftansok 
eggy Confe [siót, vagy Vallást- 
tételt kéfzíiettek, mellyet az 
Orfzág Gyűléfének Augfpurg- 
ban be-mutattak. L. Con
fe  ffio Auguftana. A’ követ
kezett efztendóben tsinálták 
a’ProteftansFejedelmek amaz 
híres Frigy-kötést Smalkald- 
ban , a’ melly arra kéní'zerí- 
tette a’ Tsálzárt, hogy a’ 
Proteílanfoknak addig békét 
hagyjon , míg a’ Religio dől- 
gát eggy Concilium, melly - 
nek hat holnap alatt el kell 
kezdődni, el igazítja.

Minthogy a’ Proteftansok 
naponként erősödtek, és mint
hogy ök a’ Pápa* Bulláját,

melly Mantuába hirdetett 
Conciliumot, be nem vették: 
a’ Tsáfzár Orfzág Gyűlését 
pafantsoltRegensburgba, hol 
a’ Chatholicufokat a’ Prote- 
lianfokkal igyekezíak - meg 
eggy eztetni: de a’ Theolo- 
gufok eggy holnapi Dispu
tatio után is egyébben nem 
tudtak meg-eggyezni , ha
nem tsak a’ Meg-i^azúlásról, 
a’ Szabad akaratról, Eredeti 
bűnről, KerefztfegfŐl, és a* 
Püspöki hatalomról való tu
dományban. Mert más dol
gokban, kivált az Úr’ Vatso- 
rájáról való értelemben, a’ 
Pro teftanfok femmit fém akar
tak engedni. A’ Gyűlés az
zal a’ meg-határozáfsal vé-
Í;ezŐdött. hogy a’ Protefian- 
ok fenkit az ő Valláfoknak 

be-vételére ne hívjanak: 
azonban mindazok a’ ren
delések , mellyek ö ellenek 
hoz&ttattak , femmivé tetet
tettek.

Luther meg-érte a’ Tri- 
dentumi ConciLium’ kezdetét, 
mellynek tzélja a’vélt, hogy 
a’ Religióról való. vetélke
désnek véget-veLen. De mi
velhogy el-láita, hogy az 
az Ő Tudományát kárhoz
tatni fogja: már akkor fok
kal inkább ellenébe tette ma
gát, mint az előtt, a’ Ro
mai Ekkléfiának. Sőt femmit 
el nem múlatott, a’ Prote- 
ílans Fejedelmeknek fel - in- 
ditálokra, hogy azok is mond
janak ellene a’ Conciliumnak, 
míg-nem meg-halt 1546-eíz. 
tendöben. L, Concilium.

Minekutánna a* Saxoniai 
V. Fejedelem a* Tsáfzár fe

te-
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jegén gydzödelmeskedett, 
is si-ben békefséget kötött 
a’ Tsáfzár a’ Fejedelemmel 
Pafsanban, az hol meg-erÓ- 
síttettetett az, hogy Luther
nek az Auguftai ConfeíTio 
ízerént való Tudományát, a* 
Német Birodalomban minde
nek eltűrjék, és az minden
kor fzabad legyen, ha a’ 
Proteftanfok a’ Catholicufok- 
.kal hat holnap alatt meg-nem 
eggyezhetnek. így állott fel 
a’ Luther* Tudománya Né
met Orfzágban , így nyert 
az egéfz fzabadfágot a’Biro
dalomnak minden Tartomá
ny aibau, ’s várofaiban.

A’ Lutheranuíok három-fé
lék voltak, i.) Azok a’ kik

az Interimet be-vették. Ezek
nek fejek volt Melanchton.
L. Interim. a.) A’ kik azt be 
nem vették, hanem magokat 
fzorofan a’ Luther’ Tudo
mányához tartották; kiknek 
fejek vólt Flacius Illyricus. 
3 ) A’ Lutherano Zvioglianu- 
íok, kik mind Luthernek,mind 
Zvingliusnak tudományából 
némelly dolgokat be vettek, 
némellyeket meg-vetettek, 
hogy így a’ vifzfzálkortást el
kerülnék. Mnimb. Hifi. Luth. 
Melancht. hifi. de vita & act. 
Luth, Seckendorf. Hifi. Luth. 
Sleidan. de Statu Rel. Dreffer. 
Hifi. Luth. Seineccer. in Vit. 
Luth. Adatni, vitee Theolog. 
Junker, vit. Luth. &c.

M.

t  Λ /rACCABjEUSon’.Köny- 
— **■ veik. Két Apocry

phus könyvek az Ó Teftainen· 
tómban. így neveztettetnek 
ezek a’ Matathiás’ fijáról Ju
das Maccabaeusról. A’ Zsi
dók azt mondják, hogy a’ 
Maccabaeus nevet ama’ négy 
Zsidó fzóknak elfő betüjik- 
ből vette ö , mellyeket Záfz- 
lóján hordozott. M i Camocha 
Belohum Adonaj. Kitsoda 
hozzád hafonló az Isttenek 
köztt óh Uram? De Seidiger 
meg-mutatja, hogy ludaséit 
a ’ Maccabaeus névvel„ mi- 
nekelötte hadakozott volna, 
az hadban is pedig záfzlóján 
nem azamlített betűket, ha
nem eggy Orofzlán képet hor
dozott. Ben Gorion azt 
mondja, hogy Judást vitéz- 
légéért nevezték így. Dru-

fius ezt á’ nevet, el-aludt- 
nak, Fuller, fzerelmesnek for
dítja, Hottinger pedig ollyan 
fzeraéllyt ért rajta , a’ ki 
fokakat a’ földre ver. A’ 
Zsidók ezen Könyveket As- 
monamsok’ Könyveiknek ne
vezik , minthogy Josephus 
és Eufebius i'zerent, Matathiás 
az Asmonaeufok’ familiájok- 
ból való vólt.

Az elfó könyv elófzör Chal- 
daeai nyelven vólt írva, 
mellyllyel éltek a’ Zsidók a’ 
Babilóniai fogfágból való 
haza jövetelek után ; ugyan 
ezen a’ nyélven meg vólt ez 
a’ könyv Hieronymus’ idejé
ben : akkori titulusa volt. 
Sharbit Sár Bene iíXmellyet 
némellyek így fordítanak: Az 
Ür ellen fel támadóknak osto
rok; máfokígy: Az Isten’ Fi- 

jaí-
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jainak Fejedelmeknek páltzá- 
ja. Nem lehet bizonyosan
meg mondani; kiírta legyen 
ezt a’ könyvet. Némellyek 
a’ Simeon’ fijának Joannes 
Hyrcanusnak tulajdonítják, 
a’ ki majd harminlz efzten- 
deig viíélte a’ Fejedelemféget 
és FÖ Papfágot, ’s akkor 
fagott az igazgatáshoz, mi
kor az ezen könyvben lévő 
történetek végezódtek. Má
tok valamelyiknek tulajdo
nítják a’ Maecabaeufok köz- 
zül; máfok úgy tartják hogy 
ezt a’ Nagy Synagoga ki
ültette: mátok pedig mind 
a’ két könyv felöl úgy ítél
nek , hogy azokat Joí'ephus 
írta. Leg-hihetöbb , hogy 
ezt a’ Maccabaeufoknak ha- 
dakozáfok után , vagy maga 
Joannes Hyrcanus, vagy más 
Ő általa a’ végre rendeltet- 
tetett fzeméllyek írták. Ezt 
a’ könyvet Chaldaeai nyelv
ből Görögre, Görögből Deák
ra fordították, (a)

Ez eggy fzép Hiftoria, ’s 
a’ Sz. írásnak Históriai köny
veihez igen liaíönló. Negy
ven efziendöt foglal magá
ban , tudniillik az Antiochus 
Epiphanes’idejétől fogva, Si
mon Fő Papnak haláláig, 
az az a’ világnak 3Sa9-eíz- 
tendejétől fogva, 3869 elzten- 
deig való időt, és így a’ Chri- 
ftus előtt fzáz harmiatz eggy 
eiztendővel efett dolgokat. 
Ez a’ könyv a’ Zsidó, a’ 
Mafodik pedig az Alexan
driai Aerat, vagy idő-ízám- 
lálás’ módját követi.

A’ Máfodik könyvet vala
mely (ismeretlen lió fok (la-

rabokból fzedte- öfzve. Ezen, 
könyvnek elején vágynak a’ 
Jerufalemi Zsidóknak, az 
Egyiptomban lakó Zsidók
hoz kétleveleik, mellyekben 
kérik őket, hogy a’ templom’ 
meg-tifztítáfán&k, és az óltar 
meg-fzenteléfének innepét, 
meiíyet Judás ízerzett, meg
tartsák. Ez<ík után követke
zik az írónak Elő - befzéde, 
mellyben meg mondja , hogy 
ö ezt a’ Könyvet Jafonnnak 
könyveiből húzta-öfzve, a’ki 
Cyrenéből való Helienilta Zli- 
dó volt, és Judas Maccabae- 
usnak és az ö atyjafijainak 
történeteiket, nem különbben 
Antiochus Epiphanes, és az 
ő fija Eupator ellen való ha- 
dakozáfaikat, öt könyvekben 
le írta. De a’ Jafon’ Munkája 
egéfzen el-vefzett.

Ez a’ Máfodik könyv nem 
olly tökélletes és fzép, mint az 
első. Minteggy tizenöt efz- 
tendei időt foglal magában: 
úgymint Heliodorustól fog
va , kit Seleucus a’ templom’ 
kintsének fel-predáláfára kül
dött volt, Judás Maccabaeus- 
nak Nie moron nyerttgyözö- 
delmének idejéig, az az, a’ 
világnak 3Sa8-efztendéjétöl 
fogva, 3843-elztendejéig, és 
így a’ Chriftus előtt izáz öt- 
v^n-hét efztendökkel efett 
dolgokat.

A’Romai Ekkléfia a’Mac- 
cabaailöknak Négy könyvei
ket t t rtja : a’ ket elfőt a’ Ca
nonicus, a’ két utólíÖt pedig 
az Apocryphus könyvek köz
zé fzámláija.

Az Harmadik könyvnek 
írójának némellyek Philót 

tart··
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tartják. Le-írja Ptolemaeus 
Philopatornak Zsidó Orfzág- 
ba lett be-ütéfet, ’s a’ Zsi
dóknak tsudálatos meg-íza- 
badúláfokat , melly lett a’ 
Világnak 37S7-efztendejében, 
és így a’ Chriftus előtt két 
fzáz tizen három, Judás Mac- 
cabaeus előtt pedig minteggy 
ötven efztendökkel. Ezt a’ 
könyvet tehát, az idő’ rende 
fzerént, a’ két elíőbb köny
veknek elejekbe kellene tenni. 
A’ titulusa illetlen; mert ez 
a’ könyv fém Judas Macca- 
baeusrol, fém az ö atyjafijai- 
ról nem fzóll. Ügy látizik 
mintha ezt a’ regi Deák 
írók nem esmerték volna: 
de a’ Görögök fokikor em
lítik, és a’ két elfóbbekkel 
azon-eggy méltófágban tart
ják. Az hufzon-negyedik Apo- 
ftoli Canon ezt Szent könyv
nek esmeri. Némelly Bi
bliákban, a’ több Maccabaeu- 
fbk’ könyveikkel eggyiitt, a’ 
Canonicus könyvek köztt 
vagyon ez.

A’ Negyedik könyv igen 
kevéfsé volt a’ Deák íróknál 
esmeretes. Talám a a ’könyv 
lehet ez , melly az Pirtelem- 

‘nek igazgatáfáról tanít, 
mellyet némellyek Joíephus- 
nak tulajdonítanak,és a’ nrtelly 
a’ Bibliának némelly régi 
Görög Kéz íráfaiban, a’Mac- 
cabaeufoknak Máfodik köny
vök után vagyon. Greg. Na- 
ziánzenus,Ambroíius,ésChry- 
foíiomus, midőn az hét Mac- 
eabaeufokat, és az öreg Elea- 
zárt le írják, ezt a’ könyvet 
követik. Ugyan ezt tartotta 
fzemei előtt Marius Victori
ous Africanus is, ki Conílan-

» A C ·

tinus Tsáfzár alatt Romában 
Rhetoricát tanított, a’ Mac- 
cabaeufokról írott verfeiben. 
Ez a’ könyv a’ Jofephus Mun- 
káji köz*t vagyon , és Dk ex- 
emplarokban az ö nevét vi- 
feli.

A’ régi Kerefztyén Ekklé- 
fta a’ Maccabaeuföknak em
lékezetekre ionepet fzentelt: 
Chryfoltomus említi, hogy er
re az innepre Antiochiába 
felettébb fok ember fzokott 
vólt fel gyűlni, hol (a’ mint 
Auguítinus Írja) a’ Macca- 
baeufoknak templomok is 
vólt. Ugyan Auguítinusból 
meg-tettfzik az is, hogy a’ 
Maccabaeufok’ innepeket az 
Africai Ekkléíiák is megtar
tották. Mert így kezdi eggy 
predikatzióját : Iftum diem 
nobit folemnem fecit gloria 
Macco beeorum. ( b ) Grego
rius Nazianzenus meg-mond- 
ja, miért fzerpelték a’ Ke- 
refztyének ezt az innepet: 
Mert a* Maccabaeufok nem 
tsak Martyrok, hanem tsu- 
dáikozásra méltó Martyrok 
is vóltak, valamint azok, kik 
a’ Chriftus után éltek. Mert 
(úgymond ö ) ha a’ Mary, 
romi halált ollyerős fzívvel 
el-ízenyvedték , minekelötte 
a’ Chriftus meg jelent volna: 
mit nem tselekedtek volna' 
ők , ha a’ Chriftus után él
tek, és az ö példáját fzemeik 
elébe térj*fzthet ék vólna? Az
ért tartotta meg az egéfz Ke
refztyén Ekkléfía ezt az in
nepet , noha melly napon, a’ 
bizonytalan. A’ Romai Mar- 
tyrologium Auguftusnak első 
napjára tefzi. ( c )

(a)
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(a) Hier, in Prol. Gal. Eus. 

1. 6. c. ult. (b) Philoftr. Η. E. 
Eus. 1. 3. c. io. Hier, de Script, 
Eccl. 1. a. Naz. Ór. de Maccab. 
Arnbr. de vita beat. 1. a. Chrys. 
Horn. a. in Sanct. Maecab. 
Horn. 44. 49. $0. Aug. Horn. 
109. no. (c) Or. aa. Maccab.

fMACEDONIANUSOK. Eggy 
Condantinopolili Püspöknek 
Macedoniusnak követöj’, a'
IV. Században· Macedonius 
Arianus v é lt, és az Ekklé- 
fiában igen kegyetlenül ural
kodott. A’ Conflantinus’ Tsá- 
fzár' tesí ét, az Apoftolok’ tem
plomokból az Acacius Mar- 
tyrébe vitette. Ez a’ dolog 
nagy zenebonát indított, 
melíyben fokán meg-is ölet
te,tek. A’ Conftantinopoliíi 
Conci'ium 3$9-ben, a’ Püs- 
pökfég^öl meg-foíztotta ölet. 
Azt ítélik felöle, hogy ez a’ 
bofzlzúíag vitte Ötét arra, 
hogy a’ Szect Léleknek Is
tenlégét tagadná; mellyért 
is az Ö követőjit Pneurnato- 
machufoknak, vagy Sz. Lélek’ 
elltnlégeinek nevezték. Azt 
tanította, hogy a’ Sz. Lélek 
teremtett állat, de nagyobb 
az Angyaloknál.

A’ Macedonianufok igen 
fzoros életet követtek; melly
ért is fokán adták magokat 
ö hozzájok. Mind azok a’ 
Piispö ök, kik magokat meg- 
fértettetteknek gondolták len
ni, a’ Macedonianufok köztt 
kerestek magoknak hellyct: 
az Arianufok is örömmel vet
ték az δ T u d o m ány  ok at, 
mellyet eggy Nicomediai Püs
pök Marathonius, mind ma
ga méltófágával, mind pén

zével, felette igen terjesztett; 
mellyért is a’ Macedonianu
fok gyakran Marathonianu- 
foknak is neveztettetnek. El
lenek leg elŐfzör Athanafius 
írt, azután a’ Conciliumok, 
és a’ Tsáfzároknak parantso- 
latjaik eléggé üldözték. Kár
hoztatta őket Wagy Theodo- 
fiusTsáfzár alatt, a Cocílan- 
tinopoliii közönféges Gyűlés, 
melly a’ Sz. Léleknek Isten- 
fégét, a’ Nicaenumi Concilum' 
regulája fzeréct, meg-erősítet
te. Irt ellenek Bafilius Ma
gnus, és több Tudófok is. Ma
ga Macedonius eggy táma
dásban meg ölettetett.

Aug. de Hae-. $1. Athan. de 
Spiritu. Epiph. Haer. 74. So- 
erat. H. E, 1. 11. Sózom. 1. 3. 
RuffinA. i. Baron. Annál. Sa- 
gittar. Introd. ad H. E- A r
nolds Ketzer Hifi.

♦ M a c h a z o r  vagy M a c h 
so r . Ez a’ fzó annyit tefzen, 
mint karika; neve eggy imád- 
fágos könyvnek, mellyllyel 
a’ Zsidók az ö nagy innep 
napjaikon fzoktak élni. A’ 
Venetiai Editióban, azok a* 
dolgok, mellyek a’Kerefztyé- 
nek ellen vágynak benne, 
vagy meg-vagynak jobbítva, 
vagy ki-hagyattattak. Ezen 
könyvnek a’ Parili Sorbo- 
nának Könyves Házában elég
M. S-mát. lehet találni.

Buxtorf. Biblioth. Rabbin.
M a u r a s s a h . lggy hívnak 

a’ Mahummedanufök némelly 
Collegiumokat, melly ekben 
az ifjúíágot a’ Mahummeda- 
na Vallásra tanítják. Azok 
köztt pevezetefek a’ Malek 
Sah. A’Selgvicidi Sultan épít-

te-
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letett eggyet Bagdadban, 
mellyet Madrafsah Al-Hani- 
fatnak nevezett, hol a’ Theo- 
logiát az Abu Hanifah’ út-mu- 
tatafiB fzerént tanítják. Ugyan
ezen városban építtetett ma
iikat Mostanfer Califa, melly 
leg - pompáfabb. Ő ebben 
négy tanítókat rendelt, a’ Ma· 
hummedanufok köztt uralko
dó négy fő Secták fzerént. 
Ezek közzül mindeniknek 
hetven - Öt tanítványa vólt, 
kiket minden fzükféges dol
gokkal fegéllettek. Ezt a’ 
Collegiumot, a’ maga fzerző- 
jérŐl, Mostanferiáhnak hív
ták. Mahummed a’ Melik- 
fchahfija, más nagy költségű 
Collegiumot építtetett Ifpa- 
hanban. Az ajtó-feleket azon 
bálvány Istenekből tsináltat- 
ta, mellyeket győzödelmének 
jeléül Indiából hozott. A’ 
Syriai Sultan Nurredin, Sy- 
riában két Collegiumot épít
tetett , eggyiket Aleppóbau, 
hol a’ Traditiókat tanítják, 
máíikat pedig Damafcusban. 
Saladin Egyiptomi Sultan, 
amaz híres Tanító Schafej ta
nítványinak Cajróban eggy 
gazdag Collegiumot állított, 
melly városban olly fok Col- 
legiumok vóltak , hogy tsak 
azokról eggy egéfz könyv 
vagyon. D’ Herbelot,

M a g d a l é n a ’ ApáTzán. 
Ezek oily an Személly ékből 
állanak, kik az Ö lifztáta- 
lan életekből meg-tértek. 
Vágynak illyen Tárfafágok 
Metzben, Parisban, Neapo- 
lisban , mellyet 1354"-ben 
Sancha Királyné fundált, 
Rouepben , Bourdeauxbaa.

Romába X. Leo vitte-be 
ezen Apátzákat. VIII. Cle
mens jövedelmet adott nekik, 
’s azt rendelte, hogy ha va- 
lamelly tifztátalan életű Aíz- 
fzony fzemélly teftamentom- 
tétel nélkül meg-hal, annak 
jófzága ezekre fzálljon, a’töb
beknek teftamentomok pe
dig erötelen legyen, ha jó- 
fzagoknak leg-alább is ötöd 
réfzét ezeknek nem testál
ják.

Hiß. des Ord. Rel, T. 3. 
c. 49. so.

Magus. Eggy régi Secta 
Períiában, és más napkeleti 
Orfzágokban, kik a’ képek
nek tifzteletektöl irtóztak, 
és az Istent a’ tűzben imád
ták , és így a* Sabteufokkal 
egyenefen ellenkeztek. L. Sa~ 
basufok.

Fö tudományok a* vólt, 
hogy két örök Valófág va
gyon , eggyiktöl a’ jó, ma
iiktól a’ roízfz dolgok ízár- 
maznak ; melly ben a’ Ke- 
refztyének köztt a’ Manichaeu- 
fok velek meg-eggyeztek. L. 
Manic hceufok.

A’ jó Isten Jazdan és Or- 
muzd, a’ rofzí'z pedig Ahra- 
man vagy Aherman volt. A’ 
Görögök amazt Oromasdes· 
nek, ezt Arimaniusnak ne
veztek. L. -Arimanius, Oro
masdes.

A’ tüzet, vagy inkább a’ 
tűz alatt, mint Oromasdesnek 
lcgvalóí%osabb formájában, 
a’ jó Istent imádták: vala
mint ellenben a* fetétiéget 
Arimaniusnak, vagy a’rofzfz 
Istennek képének mondották. 
Λ’ templomokban, valamint 

ma
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magok házookban is ízünte- 
len égő tüzet tartottak.

A’Cambyses’ halála után az 
Uralkodást»' Magusokmagok- 
nak akarták venni; meüyéit a’ 
pártolóknak fejeik meg-ölet- 
tettek, a’ többek pedig gyü- 
löllégesekké lettek : úgy hogy 
a’ Sabseulbk vettek hatal
mat, kiknek Tudományoaat 
be-vette Darius is , á’ maga 
Fö embereivel. De a’ nép 
midőn a’ maga régi Elejinek 
Valláfokhoz ragafzkodott 
volna : Zoroaster a’ Magútok
nak el nyomattatott Tudo
mányokat ismét fel-elevení- 
tette ’s azt meg-jobbítot- 
ta. (a)

A’ melly változáfokat a* 
Magufok’Tudományokon Zo
roaster tett, azok köztt fő 
az, a’ melly az istent illeti. 
Azt mondta, hogy eggy Isten 
vagyon, a’ ki nagyobb Oro- 
masdesnél és Arimaniusnál. 
Prideaux azt mondja, hogy 
ezt a’ tudományt Zoroaster 
Esaias Prophetától vette, a’ 
ki által Cyrusriak így í'zoll 
az Isten: „ Én vagyok az Ür, 
és nintsen több: Ki a’ vilá- 
gofságot formáltam , és a* fe- 
tétféget teremtettem: békes- 
féget fzerzek: és gönofzt te
remtek. ” (b) Rövideden:
Zoroaster azt tanította, hogy 
tsak eggy fő és független Va- 
lófág vagyon: az alatt pedig 
két Princípiumok, vagy An
gyalok : a’ rofzfz, vagy fe- 
tétfégnek: és a’ jó , vagy vi- 
lágolságnak Angyala : ezen 
két Angyalok köztt fzüntelen 
való hartz vagyon, mellynek 
a’ világgal eggyütt lefzen

I  i

vége : akkor a’ fetétfégnek 
Angyala eggy különös világ
ba el-megyen a’ maga köve- 
tőjiVel, hol az örök fetétfég- 
nek fogfágában büntettette- 
tik : a’ jó Angyal is, a’maga 
követöjivel eggyütt, el-me- 
aryen a’ maga világába, hol 
örök világolságban boldogul 
élnek. Zoroaíler épített leg
előikor a’ tűznek templomot; 
az Ő előtte való Magufok, az 
Ö Isterti tifzteleteket az hegye
ken, (zabad ég alatt gye ka
rolták, de az hol az ö tüzÖ- 
ket az eső és fzélvéfz fok- 
fzor el-óltotta. Hogy .tehát 
ö a’ Szent tűz eránt nagyobb 
tifzteletre indítsa az embe
reket ; azt mondotta, hogy 
Ő azt a’ tüzet, mcllyet Me
dia Orfzágban Xis várofában 
a’ tűznek leg-elfö templomá
ban az óltárra tett, az égből 
vette; és ezen templombeli 
tüztől vagyon minden más 
tüzeknek is el-terjedéfek. (c) 

A’ Magufoknak Papjaik éj
jel nappal őrizték ezt a’ tü
zet , hogy el-ne aludjon? 
melly et fém lehelletekkel, fém 
íújtatÓval, nem fzabad vőlt 
éiefzteni, hanem tsak hafo
gatott fával kellett táplálni: 
a’ ki különbben tselekedett, 
halálos bűnbe efett. (d)

A’ Zoroafter tudományá
nak, a’ Zsidó Vallafsal, fok 
dolgokban nagy meg éggye- 
zése vágyón. A’ Zsidóknak 
vóít tűzök, melly az égből 
fzálloti alá, az áldozatnak 
meg - éméfztésére , mellyel 
foha nem hagytak el-aludni: 
Zoroasieris azt mondta , hogy 
a’ maga tüzét az égből vette.

497
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A.’ Zsidóknál a’ Schechina, 
vagy az Isten’ jelenléteiének 
árnyéka a’ köd, ott volt a’ 
Kegyelem’ izékén, a’ Szentl’é- 
ges hellyben: Zoroaster is 
azt mondta, hogy az ö tem
plomában lévő tűzben va
gyon az Isten. Ezen, és más 
hafonlatofságokból, mellyek 
a’ Zsidó Vallás, és a’ Zoroa- 
íler’ tudománya köztt vagyon, 
azt hozza-ki Prideaux, hogy 
Zöroasternek, a’ Zsidó vallás
ban kellett neveltettetni. (e)

A’ Magútoknak Papjaik, a’ 
magok idejekbenleg-nagyobb 
Philofophufok vóltak, úgy 
hogy Magus, és Philofophus, 
mind-eggyet tett. Az hon
nan a’ köz-nép azt tartotta, 
hogy ők terméfzet felett való 
erővel bírnak. Innen lett az 
is , hogy a’ kik ördögi me- 
flerféget gyakoroltak i mago
kat Magufoknak nevezték; 
a’ mint ma is a’ köz nép a’ 
Magiát Bofzorkányfágnak 
tartja. A’ Magufoknak Pap
jaik, valamint a’ Zfidóké is, 
mind eggy famíliából valók 
vóltak, és fenki fém mehe
tett Papfágra , hanem tsak a’ 
Pap’ fija; mellynek azt adja 
okaúl Catullus, mert az anyák 
a’ magok fijaiktol ízoktak 
teréhbe esni, ( f ) Míg ez a’ 
Secta tartott, mind-addig a’ 
Királyi familia is mindenkor 
a’ Papi törsökböl ízármazott. 
A’ Papok három rendre vól
tak fel-ofztva ; a* leg-alfóbb 
rendre, Püspökre) Archi- 
Magufokra, vagy Pő Papok
ra. A. Archimugus.

Zoroafter Darius Királyt 
HÍ maga Religiójára hajtotta;

noha a’ Sabaeufok mindent el
követtek, hogy ótet attól 
meg-tartóítatnak. Az időtől 
fogva, a’ Zoroafter’ Religiója 
uralkodóvá lett az egéfz Or

szágban, és fok fzáz efzten- 
dókig tartott , mind addig, 
míg nem azt a’ Mahummed’ 
Religiója el rontotta, (g) Lit· 
cianus’idejében.ZoiOalter’Re- 
ligioját követték, a’ Perfák, 
Parthufok,Bactrianuíok, Cho- 
varesmianufök, Sacufok, Me- 
dufok, és némelly más vad 
népek. Ma is vágynak a’ 
Magufoknak maradványaik 
Perliában, és Indiában, kiket 
a’lakoíok Gauroknak nevez
nek. L. Gaur.

Zoroafter a’ maga Valii- 
sát le írta eggy könyvben, 
me lyet Zendavestának, vagy 
Zendnek hívnak. L. Zend.

A’ Tudósok a’ Mágus név
nek eredetén nem tudnak 
meg eggyezni. Némellyekazt 
Perliai Izónak tartják, meliy 
Papot jelent. Máfok a’ Gö
rög Megás fzótól hozzák, 
melly nugfot tefzen. Vofsius 
pedig a’ Zsidó Haga fzótól 
hozza , melly elmélkedést 
tefzen: az honnan lefzen 
Mnaghim , Deákul Medita
bundi , mintha mondaná, gon
dolkozó, vagy elmélkedő nép; 
melly a’ régi Magufoknak 
terméfzetekkel igen jól meg- 
-ggyez.

(a) Prid. Connect. P. i. 
L. 3. & 4. (b) Esa. 45: 7.
(c) Hyde. Rei. Vet. Pers. c. 9. 
aa. 8. (d) Strabo, 1 19. Am. 
Marc. 1. a 3 (e) Prid. 1. c. (f) 
Catuli, ep. 8. (g) Lucian, de 
Longaevis.
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M a g i s t e r  D i s c i p l i n e . 
A’ fenyítékre vigyázó fze- 
mélly. Némelly Orfzágok- 
ban , nevezetesen Spanyol 
Orfzágban, az V. Századnak 
vége felé, a’ Gothus Királyok
nak idejekben, a’ fzúlé k még 
gyenge korokban Ekklé- 
fiai fzolgálatra rendelték 
a’ magok gyermekeiket. Az 
illyen gyermekek a’ Püspö
köknek házaikban neveltet- 
t ettek, a’ ki azoknak á’ 
Papok kÖzziü eggy gondvi- 
lelöt rendelt. Az illyen Pa
pol hívták Magifier Difcipli- 
mvc ek , ’s ez tanította a’ 
gyermekekeket az Ekkléfiai 
regulákra, és fenyítékre. A’ 
Toledói II. és IV. Conci
lium, rendeléfeket tett e’ do. 
log felöl.

Binghi O. É. L. 4,c. t. §.4.
M a g n i f i c a t . Titulusaan- 

nak az Éneknek; mellyet, há- 
lá-adáíának meg-mutatáíara, 
akkor mondott Sz. Mária, 
mikor Gabriel Angyal ötét 
köfzöntötte. Mellynek eleje 
Diákul ez: Magnificat ani
ma mea. A’ régi Kerefztyé- 
nek oily nagyra betsülték ezt 
az Éneket, hogy vele az ö 
Isteni tételetekben közönfé- 
gesen éltek légyen. Luk. 1: 46.

M a h a d i , A’ Mahunime- 
danufoknak Igazgató, vagy 
FőFapjok. Ezt a’ nevet kü
lönösen viíélte az Ali* nem
zet) égébíl való tizenkettödik, 
vagy utólfó Imam. L. Imanu 
Ezt a’ Mahadit, Aboul Cas- 
fem Mahummednek hívták. 
Születtetett az Hegirának as S* 
esztendejében.' Életének kí- 
lentzedik efztendejében az

anyja eggy barlangba vé
tette Ötét , ’s olt őriz
te nagy fzorgalmatofság- 
gal. A’ Perfák azt hifzik 
felőle, hogy Mahadi meg
fog jelenni a’ Chriftufsal, 
ketten az Antichriftust el- 
vefztik, ’s a’ Kerelztvén és 
Maliummedana Religióból, 
eggyet tsinálnák. Némellyek 
azt hifzik, hogy ezt az Ima- 
mot kétfzer rejtették-el: eló- 
fzör fzülettetefétöl fogva 
négy efztendös koráig, melly 
idő alatt ö a’ maga tanítvá- 
nyival titkon tarfa lkod ott, 
melly dologról, azokon kívül, 
lenki femmit nem tudott.' 
Mert a’ Máhadi előtt való 
Imámokat, a’ Califák ('attól 
félvén, högy a’ nép azok 
mellett Ő ellenek fel-kél) 
méreggel fzok?ák el-vefzteni. 
Máfodik el-rejtettetése ezen 
Imámnak az , a’ melly az ö 
halálakor kezdődött, és tart 
addig az időig, mellyet az 
Isteni gondvifelés az Ö meg- 
jelenéfére meg határozott. A* 
Mahadi’ tanítvány! Motehat- 
háknak, az az titkofoknak 
vagy el-rejtéttetteknek neve
zik magokat. Chaldaeának 
eggy Ahvaz nevű Tartó- 
mányában, vagyon HefanMa- 
hadi nevű vár , hol minden 
azon Tartományban folyó
vizek öfzve-mennek, ’s eggy 
nagy tavat tsinálnaa, melly 
a’ tengerbe fzakad. Itt fog, 
a’ mint a’ Schiiták hitzik, 
Mahadi meg jelenni.

D’ Herbelot.
M a h o m m b d . M a h u m m e d . 

M o h a m m b d . M uhammeeí. 
A’ Mahummedaaa Religió- 
* nak
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Bak Szerzője. Mahummed 
Arabiának Mecca névü Vá- 
rofában fzülettetett. A’ Tu
dófok nem eggyeznek-meg 
az ő fzülettetéfének efzten- 
dejében. Leg- bellyesebben 
tsclekefznek azok, a’ kik azt 
$71. vagy 572. efztendöic ha
tározzák, Származott ö a’ 
Coreifchitákközzül, kik Ara
biában leg-régibb, és leg-hí- 
refébb emberek voltak. De 
az ö Atyja Abdalla, és anyja 
Emina,fzegény állapattal vál
tak. Abdalla az ö ízületté· 
téfe után két hólnappal meg
halt ; ötét azért eggy atyjafija 
Abutaleb nevelte-fel, ’s egg y 
Syriában kereskedő afzízony- 
nak ízolgálatra adta. Ez az 
Afzfzony , kit Cadighának 
hívtak , Mahummedet meg- 
fzerette, ’s vele eggybe há- 
zafodott; akkor ö huí’zon-öt 
efztendös volt. Ez az afz
fzony ízűit neki bárom fija- 
kat, kik kitsiny korokban 
meg-halfak , és három leányo
kat, kiket ki-házasított, (a?

Minthogy Mahummedet 
nyavalya fzokta törni: Ca- 
dighát el-hitette, hogy c hoz
zá Gabriel Angyal fzokott 
az Istentől járni, ’s az Isteni
Í'elemesnek nagy volta miatt 
cell neki azt a’ nagy válto

zást fzenyvedni. Cadigha 
ezt el-hívén , mindeneknek 
hirdette , hogy az ö férje 
Propheta vólna. Az Ö fzol- 
g*ji is, és némelly baráti, ha- 
fonlókepen befzélltek felőle; 
ktk neki fok követőket fzer- 
zettek, úgy hogy a’ Mec- 
e^iak a’ népnek párt-ütéfé- 
iől kezdettek félni : melly-

nek hogy elejét vehefsék, 
Mahummedet el akarták vefz- 
teni. De ö azt meg-tudván, 
Meccából el-fZaladt. Ez a* 
Szaladás az az híres Epocha, 
az honnan a’ Mahummeda- 
nufok az Ö efztendejiketfzok- 
ták fzámlálni. L. He^ira.

Mahummed kévéiért magá
val el ment Medina váró- 
fába, m«ilyet ofztán Medi- 
natalnabinak, az az,Propheta’ 
Városának neveztek: de ott 
tsak hamar igen fokán adták 
magokat ö hozzá, kiknekfe- 
gítíégek által a’ Meccsbe- 
liek ellen hat efztendeig ha
dakozott , míg-nem végre af 
várost hatalmába vette. A’ 
maga követöjinek ki-nyilat- 
koztatta ö , hogy Tudomá
nyát fegyverrel akarná ter- 
jelzteni ; kik ötét magok fe
jekké válal'zfották. A’ maga 
nagy Záfzlóját, a’ maga atyja’ 
testvérének Hamzának adta 
Ö, kit harmintzad magával 
eggy tsoport ellenfég elles 
küldött ; de a’ melly Őtet 
meg-fzalafztotta. Máfodízor 
is el-ment: akkor már fze- 
rentséfebb volt; mert három 
fzáz tizenkilentz emberrel 
eggyütt, a’ Coreifchitáknak 
eggy ezer főből álló ferege- 
ket meg-verte: tőle fok pré
dát nyert, de maga is tizen
négy emberét el-vefztette, 
kiket a* Mahummedanufok 
a’ magok Martyraik közzé 
fzámlálnak. Sok győzödel- 
mei után, az Hegirának nyól- 
tzadik efztendejében, Meccát 
meg-vette, azután pedig há
rom esztendővel meg-halt
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Medinában,hatvanháronn efz- 
tendös korában.

Meg - jegyzéke méltó do
log, hogy noha Maliummed 
a’ Koránban fokfzor meg
mondta legyen is, hogy Ő 
femmi tsudát nem tseleke- 
dett; mindazáltai az Ö köve- 
töji okát tulajdonítanak ne
ki , p, o. az újjából bövféges 
víz folyt; az hóidat két felé 
hasi otsa; a’ kövek, fák, va
dak,Isten’ Prophetájának len
ni kiáltották Ötét: eggy éj- 
ízaka Meccából Jerufalembe 
ért, ’s ott a’ mennybe fel
ment , hol az Istent látta, ’s 
vele táríálkodott, hajnal előtt 
pedig már Meccába vifzfza- 
érkezett; eggy Zfidó afzfzony 
eggy meg - mérgesített bá
rányt tett-fel Ő elébe : de a’ 
bárány, noha már fűlve vólt 
is, meg-intette ötét, hogy 
belőle ne egyék, ’ια ’ί, (b)

Születtetéíét is fok tsudák 
követték: az anyja mikor 
ötét méhében hordozta, l'em- 
mi bajt nem érzett, ’s Őtet 
fájdalom nélkül fzülte. Alig 
jött ő a’ világra , mindjárt a’ 
földre borúit, mintha imád
kozni akart vólna; mikor pe
dig fel-egyenefedett, azt ki
áltotta : „ Tsak eggy Isten 
vagyon , a’ kinek Prophetá- 
ja én vagyok.“ Környillme- 
télkedve fziilettetett, és ak
kor hányattattak-le az ördö
gök az égből. Halimának az 
ö dajkájának az előtt fohá 
í'eninu teje nem vólt; de mi- 
hellyt mellyét a’ kisded Pro- 
phetának meg mutatta, azon
nal bövféges teje lett. A’ Ca- 
abáuak négy rél'zerol fzó hal-

lattatott, melly az δ fzület- 
tetéfét adta hírül: a’ Perfák
nak örökké - való tűzök el
aludt: eggy fzáraz fige-faki- 
leveledzett, és meg - gyümől- 
tsözött: noha fenki nem hív
ta , még is a’ leg-fzebb bá
bák jelentek-meg az Ö vajú
dó anyjánál: Ő körülötte hy
acinthus orrú madarak rep- 
destek, mellyeknek fényes- 
fégek napkelettől fogva nap 
nyúgotig ragyogott: az 8 
Őrző Angyalai eggy hegyre 
vitték ötét, hol testét fel
nyitották, bélét ki-vették, 
azt mxnd-addig mosták , míg 
ollyan fejér nem lett, mint 
az hó : azután a’ mellyét ki
vágták, a’ fzíve’ közepéből 
azt a’ tseppet, melly minden 
emberi gonofzfágnakkút-feje, 
ki-vették. Minekutánna mind
ezeket minden fájdalom nél
kül el-végezték: azután haza 
vitték ötét. (c)

Mahuramed máfok felett 
négy dologgal ditsekedett: 
úgy mint, hogy ő bátorfággal, 
adakozáfsal, erővel, és nem
zésre való tehetféggel, minde
neket felül-múl. Ezen maga 
ereje fzerént mérvén a* dol
got, meg-engedte a’ fok fele- 
féget, és ágyafokat. (d;

Sok-féle-képen akarta Ma- 
hummed a’ néppel azt el-hi- 
tetni, hogy Ö Isten’ Prophe- 
tája. Eggy kor eggy hűféges 
fzolgáját reá vette, hogy 
eggy út mellett lévő pufzta 
kútnak fenekére botsátkoz- 
zon a lá , és midőn Ö ott eggγ  
nagy fereggel el-menne, ki
áltaná azt: Mahummed az 
Istennek Prophetája! Alig 
3 hal-
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hallattatott ez a’ fzó: Ma- 
bummed ezért a’nyilván-való 
tizonyfág · tételért azonnal 
bálát adott Istennek; a ’ fo- 
fcalagot pedig arra vette, 
hogy ezt a’ kutat kövekkel 
mindjárt tőltsék-be , ’s ott 
eggy kápolnát építsenek, 
így vette elejét , hogy a’ 
fzolga ki ne jelenthelse a’ 
titkot. Azt is befzéllik fe
löle, hogy eggy galambot 
ízoktatott magához , melly 
az ö füleiből az oda tett 
magot ki-fzedte : e’ felöl ezt 
belVéUte, hogy ez Gabriel 
Angyal, a’ ki neki galamb’ 
képében hordja az Isteni je
lenléteket Grotius , a’ ki 
ezt a’ dolgot említi, azt mond?
1'a ,  hogy ezt az Arabia! írók
tól nem lehet meg mutatni, 

és hogy ő ezt Scaligernek 
Maniliusra tett jegyzéseiből 
vette, ( e j

Mahummed olly tudatlan 
ember volt, hogy a’ Korán
ban nem lzégyenli magát 
eggy - néhánylzor Omminak, 
az az, tudatlannak nevezni, 
még pedig ollyaunak, a’ ki 
lem olvasni, fein írni nem 
tud. A’ Mahummedanufok 
innen mutatják meg , hogy 
Mahummed Isten’ Követe 
volt: mert noha igen tudat
lan lett légyen is: mindaz- 
által oily fzép ékesen-íz ó- 
láísal tgdta a’ Koránt írni. (f) 

A’ M a h u m m e d a n u f o k  
melly nagy tilzteletet adja
nak Mahummednek, azt fok 
jelekkel meg-fzokták mutat
ni. A’ Torok Tsáfzár’min
den eiztendőben nagy fumrna 
aranyat, eggy aranyos Κ,ο- 
rá a t, eggy oilysn isoató fe

jpa

kete matériát küld Meccá- 
ba, melly az ott levő tem
plom beli fátornak be-vonó
jára elégféges. Mikor az új 
Sátort fei-vonják, a’ régit a' 
jövevények fzéllyel - Ízaggat
ják , annak darabjait, mini 
valamelly fzent ereklyéket, 
magokkal el vifzik. Azt 
tevét, a’ melly a’ Korány 
vitte, mindenféle fzépfégek- 
kel fel-ékesítik, melly az
után egéfz életében fohafem- 
mi teréht nem hordoz. A’ 
Mahummed’ inge Egyiptom
ban Nagy Cairóban vagyon, 
mellyet bizonyos napokon, 
lók Ceremóniákkal, pompáj 
Froceísiókon fzéllyel hordoz
nak. Némelly Szarándokok, 
minekulánna a’ Mahummed’ 
fzülettetéfének hellyér, és ko
porsóját meg-látogattaX., ma
gok’ izemeiketki-vájják: úgy- 
mint a’ melíyek ollyanok, 
hogy minekutánna azok olly 
Istenes dolgokat láttak, nint* 
l'cmmi a’ világon, a’ mi mél
tó vóina arra , hogy azok 
a’ ízemek azt láfsák. (g)

A’ Mahummedanufok azt 
hifzik, hogy Mahummed min
den idők előtt teremtettetett, 
és ö egyedül-való Közben? 
járó az Isten és emberek 
közit. Ö reá alkalmaztatják 
a’ Chrittusnak a’ Vígafztaló 
Sz. Lélek felől tett ígéretét: 
a’ Paracletos hellyett, melly 
Vígafztalót tefzen , Pericly- 
tost olvasnak, melly hírest 
jelent. Maga Mahummed ma
gára alkalmaztatja ezt az 
ígéretet, midőn a’ Koránban 
ezen ízókat adja a’ Chriftus’ 
l'zájába: „ Óh Izraei fijai!

éa
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én vagyok az, a’ kit Isten 
küldött, hogy a’ mit a’ Mó- 
fes’ Törvénye én felölem meg
mondott, azt be-tellyesítíem, 
és az Istennek eggy málik 
el-jövendő Követe felöl jö
vendőt mondjak.” (h) Nem 
említem azt, a’ mit.a* Ma- 
hummed’koporsójáróibefzéll- 
nek, a’melly a’ levegö-égben 
függ, és azt két magnes - kö 
vonja. Mert ezt, mint a’ Ke- 
refztyének’ költeményeket, a’ 
Mahummedanufok ki-neve
tik. Ezt leg-elöízör Laoni- 
cus Chalcondylas írta: tud- 
ni-való pedig, hogy Mahum- 
med nem Meccában, hanem 
Medinában temettettetett-el.

A’ Kerefztyénfégnek az III, 
Század után kezdődött kö- 
zönféges romlottfága, a’ Ma- 
hummed’ Tudományának el- 
terjedéfére igen ízéles útat 
nyitott. Ide járult a’ Romai 
és Períiai Birodalomnak is 
erötelen állapatja; mellyek 
ha magok erejekben lettek 
volna, a* Mahummed’ Tudo
mányát mindjárt fzületteté- 
fekor meg-fojthatták» vólna. 
És a’ mint ezek a’ Birodal
mak erötelenek, és romláfok- 
hoz már közel vóltak : úgy 
ellenben a’ Mahummed’ ide
jében Arabia hatalmas, és vi
rágzó áilapalban volt. A’ 
famíliáknak különbbíegek, és 
eggymástól való fiiggetlenfé- 

az ö Tudományának, el- 
terjefziéfére olly fzíikféges 
volt, hogy ö femmire nem 
mehetett vólna, ha az Ara- 
biaiak mindnyájan eggy tár- 
lalágban eggy esülve lettek 
vólna. (i)

I i

Kérdésbe tefzik : Mi indí
totta Mahummedet új Reli- 
giónak tsínáláfára: az Enthu- 
fiasmus é, vagy a’ kevélyfég? 
A’ Kerefztyén írók az utol- 
fót állítják, De bátor a’ lett 
legyen is : az Ö leg-elsö tzél- 
ja a’ volt, hogy Arabiának 
Pogány lakolit, az eggy igaz 
Istennek tifzteletére meg - ta
nítsa. Könnyű fel tenni, hogy 
ö azon igyekezetét, melly 
fzerént hazafijait a’ tudatlan
ságtól és babonafágtól meg
akarta fzabadítani, mint ér
demlő jó tselekedetet, úgy 
nézte: de azután képzelödé- 
fe neki melegedvén, úgy kez
dett gondolkozni, mintha öl
tét illy nagy munkának vég
be-vitelére, különöfen az Iste
ni gondviiélés válafztotta vól- 
na-ki. Ez a’ jegyzés tsak az 
ö leg első igyekezetére illik: 
mikor már többre ment, más 
tzélokat tehetett ő fel magá
nak , a’ mellyekböl fzármaz- 
tak oíztán minden ö tseleke- 
detei.

Olly fzerentsés volt Mahum
med fzándékában, hogy a* 
maga Tudományát egéfz A- 
rabiában meg-láthatta el-ter
jedeznek lenni. Minthogy 
pedig már az Arabfoknak 
eggy Valláfok és eggy Feje
delmek volt; könnyűvóltné
kik olly fzerentsés gyözödel- 
meket nyerni, a’ mellyek a’ 
Mahummed’Valláfának a’ Vi
lágnak olly fok réfzeiben az 
el terjedésre útat nyitottak.

Az a’ fundamentom, a* 
mellyre Mahummed a’ maga 
Religióját építette, ez vólt: 
hogy világ’ kezdetétől fogva 
4 ts a k
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tsak eggy igaz Vallás volt, 
melly az eggy Istennek es
ni éret ében, az ő Követei és 
Frophetáji eránt való enge- 
delmeíségben állott, kiket Ő 
bizonyos időkben azért kül
dött, hogy az ő akaratját az 
embereknek ki-jelentsék. E- 
zen építette ö azt, hogy Ö 
Propheta, a’ kit Isten azért 
küldött, hogy a’ Religjóba 
be-tsúfzott hibákat meg-job- 
bítsa, és azt a’ maga eredeti 
tifzta eggyügyÜtegére vifzi'za- 
állítsa. Azért a’ maga egéfz 
Tudományát ezen fő dol
gokba foglalta; hogy tsak 
eggy Isten vagyon, és hogy 
Mahusnmed az Ő Apoftola, 
vagy Prophetája: és így min
den ö mondáfáit és rendelé
seit úgy kell venni, mint Is
ten’ parantsolatját. (kJ

A’ Mahummedanulök a’ 
magok Religiójokat két fő 
Rélzekre ofztjak. Első az 
Imám,az az,azHit,vagy Theo
ria : máfodik a’ D ir, az az, 
a’ Religio, és annak gyakor- 
láfa. Az Hitnek vagy Theo- 
riának veleje ez: Eggy az Is
ten , ’s a’ t. A ’ Mahummed’ 
Tudományának ezen hat fő 
tzéljai vágynak, i. Az Isten 
*. az Angyalok. 3. az írás
4. a5 Propheták 5. a’ Fel-tá
madás és az ítélet. 6. az Is
tennek határ nélkül való vé- 
g zéíé. A’ Religiónak gya
korlóikra pedig négy dolgok 
kívántattatnak. j. Az Imád- 
fág, ésMofódás. *sa’t . a. az 
Aiamisna. 3. a’ Böjt. 4. a’ 
Meccába való Bútsú-járés.

Mind ezen dolgokra rövi
den ezeket jegyezzük - meg. 
A ' Koránból, es a’ M&lium-

medanufoknak íráfaikbói 
meg-tettfzik, hogy Ők az Isten
ről , és az Isteni tökélletesfé- 
gekról, igen hellyefen értenek; 
noha némellyek azt mondják’ 
hogy a’Mahummed’ Istene, az 
igazístentöl különbboz, és 
azt tsak ő maga gondolta.

Az Angyalokról azt bűzik, 
hogy azoknak tifzta, vékony, 
tüzből való testek vagyon; 
hogy azok fém nem eíznek, 
feni nem ifznak, fern nemzés 
által nem fzaporodnak; hogy 
azoknak fok-fele förmájik és 
hivatalaik vágynak; hogy 
némellyek az embereknek 
taelekedeteiket jegyzik-fel, 
máfok az Isten’ Királyi-Szé
két hordozzák, máfok más 
dolgokban foglalatoskodnak; 
négy Angyalokat fzámlálnak, 
kik a’ többeknél feljebb-va
lók : első Gabriel, a’ ki az 
Isteni végezéfeket írja; má
fodik Michael, a’ Zlidóknak 
barátjok és óltalmazójok: 
harmadik Azraéí, az halálnak 
Angyala: negyedik Israfd, 
a’ ki az ítéletkor, a’ trombi
tát fújja : minden fzeméliynek 
eggy különös őrző Angyalt 
tulajdonítanak. Ezt az An
gyalokról való Tudományt, 
egél'zen a’ Zíidóktól vették, 
azok pedig, a’ magok fzájok’ 
vallása ízerént, a’ Perfáktól, 
A’ Mahummedanufok hii’zik 
az Ördögöt is , kit Eblisnt'-. 
neveznek; hiíznek eggy kö
zép rendű teremtett állatokat 
is, kiket /innék, vagy Geniu- 

fókánk hívnak. (1) L. Angyal. 
Ebi is. Genii.

A’ mi az írást illeti; a"
Korán azt mondja , hogy az 

Isten
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Isten a’ Világnak bizonyos rek* gondvifeléfekre bízta 
idejeibea, bizonyos Prophe- volt. (m) 
ták által jelentet e k! az em- A' Mahummedanufok két 
bereknek a’ maga akaratját, fzáz hufzon - négy ezer Pro- 
Ezekaek a’ Prophetáknak phetákat fzámlálnak , kik 
könyveiknek fzáinok fzáz eggymás után éltek e’ vilá- 
négy: azok közzül az Isten gon. Azok köztt három fzáz 
Adáeirak tízet, Sethnek öt- tizen - három Apoftolok vól- 
veut, Enochnak harmintzat, tak, a’ kik külöaöfen azért 
Abrahárnnak tízet adott: a’ kűldettettek, hogy az embe- 
több Eégyet pedig, úgymint reket az hiletlenfégböl és bál- 
a’ Pentateuchust, a’ Zsóltá- ványozásból viízíza - hívják: 
rókát, az Evangyéliomot, a’ hatan pedig Törvényeket tsi- 
Koránt, Móíésnek, Dávid- náltak, mellyek által az újab- 
nak, Jefusnak, és Mahum- bak a’ régibbeket el-töröl- 
medne« adta: és minthogy ték : ezek voltak Adám, Noé, 
Mahammed a’ Piopíieiáknak Abrahám, Mófes, Jefus, Ma· 
petfétek; minden I tteni je· hummed, 
leütésnek vége vágyon , és A* fel-támadásról, és az u- 
többet n«m kell várni. Mind tólfó ítéletről, viiágofan tanít 
ezek a Szent könyvek,a* négy a’ Koran, A’ Mahummeda- 
utólfókon kívül, cgéfzen el- nufok azt mondják, hogy az 
vefztek, ’s mit foglaltak le- halál után,a’fel-támadás előtt, 
gyen magokban, azt nem eggy közép állapatban va- 
tudhatni. Azt mondják to- gyón a’ test és a’ lélek. Mi- 
vább, hogy az utólfók, úgy- kor a’ test a’ fírba tétettetik, 
mint a’ Pentateuchus, vagy a* Monkir és Nekir Anyalok 
a" Mófes* öt könyvei, a’ Zsóí- elö-jőnek, ’s a’ testtől azt 
tárok, és az Evangy éliom, úgy kérdik: „ Hifzi-é hogy eggy 
meg-vágynak változtatva, Isten vagyon, és hogy Ma* 
hogy azoknak, a’ mellyek hummed Isten’Prophetája?“ 
a’ Zíidóknak és Kerefztyének- Ha a’test jól felel; azt tökéi
nek kezekben vágynak, igen letes nyugodalomban hagy- 
kevefet lehet hinni. Ha a’ ják, ’s a’ Paraditsom’ fzellö- 
Kerefztyének azt mondják a’ jéyel meg újítják. De ha a’ 
Mahummedanufoknak; Nem test ellenkezőt felel: annak 
lehet -é nekik tártani, hogy vak ízemét eggy vas buzgány- 
a’ Koran is valaha úgy meg- nyal erőien meg-verik, reá 
hamifsíttattatkatik, mint a’ annyi földet hánynak, hogy 
Mófes’könyvei, a’ Zsóltárok, annak terhét érezze , mellyet 
és az Ev angyéliom ? erre azt kilentzven - kilentz hét fejő 
felelik. Azt Isten meg ígér- Sárkányok mardosnak. A’ 
te, hogy a’ Koránra maga Mahummedanus Theologu- 
vígyáz, hogy abban fenki fok azt mondják, hogy ez a’ 
femmi változást ne tehefsen: Tudomány viiágofan meg- 
amazokat pedig az embe- vagyon a’ Koránban; noha
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fzóról fzóra nints ki-téve. Lát
ni valá, hogy ezt ök a’ Zii- 
dóktól vették, a" kik hifzik 
azt, hogy lefzen illyen visgá- 
lódas a’ koporfóbm, mellyel 
Ők Hibbut Ilakkeber, vagy 
koporfóban való verefégnek 
neveznek. ( n)

Az Hívőknek lelkekről pe
dig azt hifzik némelly ek, hogy 
minekutánna azokat az halál
nak Angyala a’ testtől el-vá- 
lafztotta, az a’ testnek fírja 
körül tartózkodik: máfok azt 
mondják, hogy a? leg - alfó 
égbe Ádámhoz megyen: má
fok ismét azt állítják, hogy 
a’ kegy eleknek lelkeik a’ Nem
iem kútban; a’ gonoízoké 
pedig eggy Hadramaut nevű 
Tartományban lévő kútban 
tartattatnak. Sokan azon ér
telemben vágynak, hogy min
den kegyeinknek leikeik ab
ba a’ nagy trombitába men
nek , a’ mellynek fzayára az 
Ítélet’ napjan az halottak fel
támadnak ; fokán úgy gon
dolkodnak, hogy az idvezű- 
lendo lelkek fejér madár’ ké
pében az Istennek Királyi- 
Széke alatt laknak. A’ leg
buzgóbb igaz hitil Mahum- 
medanufok azt mondják,hogy 
az Istenteleneknek leikeik 
eggy tomlötzben, eggy zöld 
kő-fzikla alatt zárva tartat
tatnak : vagy a’ Mahummed’ 
Traditiója ízerént, az ördög 
a’ maga ínyébe fzorítja azo
kat, hol a’ fel-támadásnak 
n ap já ig  ki - mondhatatlan 
fájdalmat fzenyvednek.

Mahummed azt tanífotta, 
Jiogy az ember* teste a’ főid
ben egéfzen el · rothad, ki-

vévén az al A is  nevű tsol· 
tot, melly a’ fel támadandó 
testnek minteggv magva, 
mellyböl a’ test újra ki-nö. 
E? pedig úgy lefzen-meg, hogy 
eggy negyven napi esőből 
áradott víz, tizen-két öl ma- 
gafságra be-borítja a’ fŐld? 
fzínét; ’s meg-ázván a’ föld, 
a’testek, minta’ plánták, úgy 
jönek-ki a’ főidből. Ezt az 
értelmet is a’ Zfidóktól vette 
Mahummed , a’ kik a’ Luz 
pevil tsontról hafonlót taní
tanak. A’ fel - támadásnak 
napjának idejét egyedül tsak 
az Isten tudja. Gabriel An
gyal meg-vallotta a’ maga 
tudatlanfágát, mikor a’ felől 
ötét Mahummed meg-kérdez- 
te. Azonban bizonyos jelek
ből meg lehet tudni, mikor 
közelget-el az a’ nap. Az 
illyen jelek két-félék, nagyok 
és kitsinyek. A’ kitsiny je
lek ezek: Az hit meg-kevefe- 
dik az emberek köztt: az alá
való emberek nagy méltófág- 
rajutnak: mindenfelé táma- 
dáfok és jjárt-iitéfek lefznek: 
írák és Syria tartományok, 
nem akarják az adót meg
fizetni : a’ Medinai épületek 
Ahalig ki-terjednek. ’ta ’ t. A’ 
nagy jelek ezek. A’ nap, 
nyúgoton támad - fel: eggy 
tsudálatos állat fog a’ Mec- 
cai templomban meg jelenni: 
az Antichriftus el-jő ; a’Jefus 
Chriítus le-fzáll a’ földre : a’ 
Zfidókkal hadakozás kezdő
dik : eggy nagy füst az egéfz 
földet el borítja: nagy hóid 
fogyatkozás lefzen: az Ara· 
biaiak a’ régi bálványozásra 
viízfza-térneA; d<z Aethiopi- 

aiak
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aiak a’ Meccai templomot 
el rontják: a’ vadak és élet 
nélkül való dolgok befzéil- 
nek. 'sa ’ t. Ezek a’jelek fog
ják a’ feltámadást megelőz
ni. De az azt leg-közelebb 
meg előző jel, a’ trombitának 
liáromfzori fzava lefzen. Az 
esó , Rémülésnek hangja, 
mell . re minden égben és fői
dő:; lévő teremtelek meg-ret- 
teeiiek , a’ fóid meg-indul, 
minden épületek és hegyek 
ölzvt,-romlattak, az ég meg
olvad, a’ nap meg-homállyo- 
i'od.k , a’ tsiilagok alá-húlla- 
nak, a' tenger ki-lzárad. Va t. 
A’ m á fö d ik , Próbálásnak 
hangja: mellyre minden á la
tok meg halnak, és fenki 
életben nem marad, hanem 
Isak az Isten, a’ Paraditsom- 
nak és pokolnak lakóit. Az
után negyven efztepdövel, az 
harmadik, vagy a’ Fel-tárna- 
dúsnak trombitáját meg fújja 
Israfil Angyal, a’ ki minek- 
utánna minden felöl minden 
lelkeket ölzve-gyülytött, azo
kat a’ maga trombitájába 
zárja, mellyböl azok, mint 
a’ méhek a’ kasból, ki-repül- 
nek, ’s a’ magok testekbe 
mennek.

A’ fel-támadáskor az em
berek három rendre ofztat- 
taínak. Az első rendbeliek 
egyenefen állván , lábokon 
mennek : a’ máfodik rendbe
liek lovagolnak: az harma
dik rendbeliek pedig földre 
függefzteti ortzával máfznak. 
AL első rendbeliek azok, kik 
hívők ugyan, de kevés jót 
tselekedtek: a’ máfodik rend
beliek, kik amazoknál ked-

T

vefebbek Isten előtt: az har
madik rendbeliek az hitetle
nek. Mikor mind ezek öfz- 
ve - gyülekeznek, a’ magok 
rendek fzerént tartoznak vá
rakozni, míg az ítélet reájok 
kerül: némellyek’ értelmek 
fzerént negyven , múlok fze
rént hetven, vagy három 
fzáz, főt ötven ezer efzten- 
deig is. Ez idő alatt fok al- 
kalmatlanfágot fzenyvédnek 
mind az idvezülendők, mind 
az el-kárhozandók, a’ fok to
longás miatt, és a* napnak 
hozzájok közel való létele 
miatt; mert a’ tsak eggy 
mért-földre lefzen tőlök, 
mellynek melegfége miatt az 
Ö agy ok-veleje úgy fel-forr, 
mint a’ fazék, ’s annyira iz
zad testek, hogy kiki a’ ma
ga verejtékében meg-föröd- 
hcfsen. Végre az Isten az 
Angyalok’ ('«regekkel az ég
nek felhőjiben el-jö, a’köny
vek ki-nyittattatnak,mellyek- 
ben az embereknek tseleke- 
deteik fel-vagynak jegyezve. 
Az ítéletnek hamar vége le
fzen: mert azt az Isten fél 
nap’, főt a’ mint némellyek 
mondják , míg az ember eggy
Íuhot meg fejne, addig vég- 
>e-vifzi. Ebben az ítéletben 

minden tselekedetet, beízé- 
det, gondolatot, eggy mérő 
fontba vét az Isten , mellyet 
Gabriel Angyal tart, és a’ 
mellynek két ferpenyője olly 
nagy, hogy az eggyikbe az 
ég, a’ máfikba a’ fold bele
fér, Végbe-menvén az íté
let, azok, kik a’ Paraditsom- 
ba mennek, jobb-kéz felöl ál- 
lapak; a.' kik pedig pokolba 

inén-
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mennek, bal-kézre vefzik ma
gokat : de mind a’ két rend
belieknek által kell menni az
Íl Sirat' hídján, melly a’ po- 

olon nyúlik kerefztűl, ’s 
melly vékonyabb mint eggy 
baj-í'zál, ’s élefebb mint a’ 
kard. A’ mennyei jutalom
ról, és pokolbeli büntetésről, 
Jj. Pokol. Paraditson\%

Az Isteni végezésröl azt 
hifzik a’ Mahummedanufok, 
hogy az Isten mind jó, mind 
rofzfz dolgot változhatatla- 
nűl el-végezett, vagy meg-ha- 
tározott. Ezen Tudomány
nak igen fok hafznát vette 
Mahummed, a* maga fzán- 
dékának végbe - vitélében. 
Mert ez volt leg - erősebb 
indító okok az Ő követő- 
jinek, hogy az Ö Tudo
mányának el - terjefztéféért, 
meg-rettenni nem tudó vak- 
meróféggel hartzoljanak.

Azon négy dolgok közzül 
pedig, mellyek a* Religió- 
nak gyakorlására fzükfege- 
fek, elfő a’ Könyörgés, meny
ben a’ tifztúlás és mosódás, 
mint az arra előre való ké- 
fzületek, be ■ foglaltattalak. 
Mahummed azt tanította, 
hogy a’ Religiónak gyakor
lása a’ t ifz ta fá g b a n  áll, 
inellyet úgy lehet nézni, mint 
a’ Religiónak felét, és a’ 
Könyörgésnek kúltsát, melly- 
nek meg próbálására ezt a’ 
példát hozzák - elő. Eggy 
igen Szent Dervisnek eggy 
reggel az a’ fzerentsétlenfége 
«fett, hogy Ö eggy Majrum- 
mednek ízenteltettetett kris
tály poharat elejtett, *s el- 
tpft, Sera fokára a’ hja hoz

zá ment: a’ Dervis kezeit ki-
terjefztvén, a’ fiját meg-áldot- 
ta, a’ ki midőn tőle ki akart 
menni, az ajtóban el-efett ’s 
a’ karját el törte. Mikor a’ 
Dervis az eseten tsudálkoz- 
na: érkezik Meccából eggy 
Caravane, vagy Bútsút - járó 
fereg: ennek ö elébe megyen, 
hogy tőle magának áldást 
kérjen. Midőn pedig eggy 
Szent tevét fímogatna: az Ő 
rajta eggy vefzedelmes rú
gást tett. Ezen Ő tsudálko- 
zott is , fzomorkodott is : de 
oí'ztán efzébe jutott, hogy 
azon reggel mosdatlan kéz
zel ment-ki. (o) L. Imddfág. 
Tifztúlás.

Máfodik dolog, me’lyet a’ 
Mahummedanufaknak gya- 
korolniok kell, az Alamis- 
nálkodás , «aelly az Isten 
előtt olly k e d v e s ,  hogy 
Calif Omar Ebn Abdal- 
laziz azt fzokta mondani. 
„ A’ könyörgés félig Istenhez 
vifzen bennünket: a’ Böjt az 
ő palotájának ajtajáig vezet: 
az Alamisna pedig magához 
gz Istenhez botsát. “ (p)

Harmadik dolog a’ Böjt. 
Ez olly el-múlhatatlan köte- 
lefség, melly felől a’ Ma- 
hummedariufok azt tartják, 
hogy ez a’ Religiónak ka
puja legyen, és eggy böjtölő 
embernek lehellete kedve
sebb Isten előtt minden drá
ga illatnál. A’ Eöjtnek há
rom graditsa vagyon : elfő 
az, hogy az ember» tartóz- 
taísa-meg magát minden testi 
kívánfágoktól: máfodik, hogy 
az ember tartóztafsa füleit, 
izéméit, nyelvét, kezeit, lá

bait
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bait, és egyéb tagait a’ bű
nöktől : harmadik, hogy az 
ember vonja-el elméjét a’vi
lági dolgoktól, és fiiggefz- 
fze Istenre. Mikor a’ Ma- 
hummedanufok bőjtölnek, 
nem tsak az ételtől és ital
tól, hanem az afzfzonyok- 
tól és a’ kenettől is meg-tar- 
tóztatják magokat. Leg-fzo- 
rofabb böjtök az, a’ melly 
a’ Ramadhan holnapban élik. 
L. Ramadhan.

Negyedik dolog , mellyet 
gyakorolniok kell, a’ Meccá- 
ba Bútsúra való járás. E’ 
felől azt tartják, hogy a’ ki 
Meccában Butsura nem vőlt, 
a’ tsak úgy hal-meg, mint 
eggy Zsidó, vagy Kerefz- 
tyén. L. Butsfi. Caabah.

A’ Koran fok dolgokat ti
lalmaz. P. o. a’ bor italt; 
melly nevezet alatt be-foglal 
minden erős és réfzegitö ita
lokat : fok hellyeken tiltja 
ezt a’ Koran , a’ belőle fzár- 
mazni fzokott vefzekedéfe- 
kért ’s illetlenfégekért. Ezen 
okból tilalmazza a’ játékot 
is. A’ Mahummedanus Ca- 
fuisták ki - vefzik a’ Schak 
játékot, mert az épen nem 
a’ fzerentsétöl ,· hanem az 
elméfségtöl függ. A’ Ma- 
hummedanufok a* játékra 
nezve inkább meg-tartják a* 
Korán’ parantsolatját, mint 
a’ bor italra nézve.

Minthogy minden napke
leti népek különbbféget fzok
iak az eledelek köztt tenni: 
nem tsuda hogy Mahummed 
is azt a’ fzokást követte, ’s 
az eledelekre nézve némelly 
regulákat adott. Tiltja a’

Koran a’vért, a* difznó húst, 
a’ döglött vagy fúlva holtt 
állatot, vagy a’ mellyet más 
vad ölt-meg. Ezt a’ tör
vényt világosan a’ Mófes’ 
könyvéből vette Mahummed; 
valamint a’ Móses’ példája 
fzerént, az uforát is tiltja a’ 
Koran. Tiltja azokat a’ fok
féle babonafagokat is, mellye- 
ket a’ régi Arabiaiak gya
koroltak , és a’ mellyeket 
maga Mahummed el - tör- 
lött. fq)

A’ Mahummedanufoknak
TheologiájokatjóuAo/a/tA·« és 
Practica Theologiára lehet 
ofztani. Az öScholafticaTheo- 
logiájok, a’ Philofophiának, 
fundamentomos tudományok
nak, és a’ Theologiának eggy- 
be-elegyítéfe. Eleintén nem 
tudta a’ MahummedanaTheo- 
logia, mire való legyen a’Re- 
ligiórol való való vetélkedés: 
de minekutánna a’ Mahum
med’ követöji fok - felé fza- 
kadtak, ’s a’ Vallásnak fok 
réfzét kétfégbe hozták; ak
kor kezdettek ők is a’ Pole- 
mica Theologiához. Az oko- 
fabb és tudósabb Mahumme- 
danufok, meg vetik ezt a’Tu
dományt. A’ mi az ő Practi
ca Theologiájokat illeti, az, 
az a’ tudomány, mellv ma
gában foglalja, mint kelljen 
némelly dolgokról törvénye
ién és próbák fzerént ítélni, 
p. o. Az Istennek eggyfégé- 
rßl, ’s minérnüCégeiről, Vé- 
gezéséröl, a’ törvénynek ígé
retéiről , ’s fenyegetéfeiről, 
az liihoriákből és józan okqs- 
fágból vett dolgokról, (r>'

A’ Mahummeyanufok köztt 
lévijj

50 ()
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lév8 fok Sectákat kit remi
be lehet tenni. Vagy igazán 
hívők azok , vagy Eretnekek. 
Az elföket közönféges névvel 
Sonnitáka&k, vagy Traditio- 
nariufokaak hívják; mert 
Mahummednek a’ berzédról 
és tselekedetről való Selmá
ját, vagy erköltSi Traditiójit 
követik. L. Sonniták. Ezek 
ismét négy fő Sectákat tefz- 
nek, mellyek az Hanifiták, 
M alek iték , Schaffeiták , és 
Hanbaliták. L. mindeniket 
a’ maga Arliculuja a la tt.

Az Eretnek Secták alatt 
azok értettetnek * a’ kiknek 
az hitre tartózó igazfágok- 
ról tévelygő értelmek vagyon. 
Az illyen értelmek a’ Ma- 
hummed’ térfalnak halálok 
után támadtak : mert mikor 
még az Ö Religiója a’ maga 
gyermeki állapátjában vélt, 
az Arabsok ízüntelen - való 
hadakozásokat folytatván, 
nem érkeztek arra, hogy a’ 
Religio körűi fokát visgá- 
lódjanak. De az ^adakozás
nak tüze tsendesédvén , az 
emberek is mindjárt fel-nyil- 
tább Szemekkel kezdették a’ 
Koránt visgálni; ezen vis· 
gálódásból lehetetlen vólt 
fők - félé értelmeknek nem 
Származni, mellyek annyira 
meg fzapotodtak, hogy vég
re hetven-háróm Secta fzár- 
mazott belölök. Mindezek
nek pedig eredeti kút-fejek, 
négy fő Secták voltak, úgy 
mint a’ M otazalák , Sefatia- 
nufok, K hareitak , és Síiták. 
L. mindeniket «’ maga Arti- 
eulufa alatt.

A’ Motazalák ismét fcu-

5 10
fzón - eggy apróbb ágakra 
fzakadtak, mellyek eggymást 
hiteíleníéggel vádolják: ne- 
vezeteíébbek körttök az Ho- 
dejlianufok , Jobbajanujok, 
Hashemianujok , Nodharnia- 
nilfok j HajKtiannJok , Jahe- 
dianufok , Mozdarianujok, 
Basharianufok, Thamanua- 
nufok, és Cadarianufok. L. 
mindeniket. Λ ’ SrJ'atiannfok 
köztt, nevezrtefek ez A j dia · 
rianujok, Moshabbehiták, Ké
rd mi anuf ok , Jabarianujok és 
Morgianufok. A  lihareitúk 
köztt a’ Kajdianujok. A  Síi
ták köztt a’ Goluitdk és JS'o- 

Jairianufok. Ezek azos a’fa 
Secták, mellyekre a’ Ma- 
hummed’ követőji tsak ha
mar fzakadtak. De már ma 
olly fok fzakadáfok vágy
nak közttök, hogy azoknak 
tsak neveket is únalom volna 
elő-hordani. A* Nevezeteíéb- 
beket a’ magok Articulufaik 
alatt meg-lehet találni.

A’ fzerentsésen kezdett do
log máfokat is követésre fzo- 
kott indítani: úgy a’ Mahum- 
med’betsúlete ’s hatalma is, 
mellyet mint Propheta ma
gának fzerzett, mátokba is 
azt a’ gondolatot Öntöttéi 
hogy a’ melly úton Mahum- 
med nagyra mehetett, azon 
Ők is elő-mehetnek. Azért 
is a’ Prophetai hivatalban, 
Mahummed’ tárfainak kez
dették m* gokat tariani Mo- 
feilama, és Al-Asv^d. Mo· 
feilama azzal ditsekedeU, 
hogy neki is rélze vagyon 
a’ Mahummed’ Prophetai hi
vatalában , ’s oily Isteni je- 
lentéfekkel kezdett ditseked-
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n i, a’ miilyenek a’ Korán
ban vágynak. Kevés hol
napok alatt, mikor még Ma- 
hummed életben volt, Mo- 
féilama igen rettenetesé tette 
magát : de a’ Mahummed’ 
követője Abubeker, eggy ha
di (ereget küldött ö ellene, 
a’ meilyllyel való hartzon el- 
eíett , követőji pedig el-fzé- 
ledtek. Al Asvad, Mahpm- 
mednek utólfó efztendejében 
mutatta-ki magát: de a’Ma
hummed’ követőji éjjel házá
ra rohanván, a’ fejet el vág
ták. A’ Mahummedanufok 
ezen két Prophetákat, két 
hazugoknák nevezik. Az 
Arabiai Hifloriák fok illyen 
hamis Prophetákat, emleget
nek , kik a’ Mahummed’ ide
jétől fogva fzármaztak.

A’ Mahummed’ Religiója 
igen fzélesen elterjed*. Azt 
követik PJuropában a’ Tö
rökök, a’ Crimiai Tatárok: 
Afiában a’ Törökök, Arab
iok, Perfák, a’ Nagy Mogul, 
a’ Vi?rapouri, Golcondai, és 
Malabariai Királyok , a’ 
ífagy Tatár Cham, Suma
tra , Java, és a’ Maldiviai 
fzigetek: Africában a’ Tö
rökök, Tunis, Tripolis, Bar- 
bariának más tengeri réfzei, a’ 
Fezi és MaroctotTsárzárok. 
De meg-kell jegyezni, hogy 
a’ Török Tsáfzáron, a’ Per- 
fiaiKirályon , az Arabiai Fe
jedelmeken, és a’ Tatár Cha- 
mon kívül, minden más Ma- 
hummedanus Fejedelmeknek 
ílatt - valójik Pogányok , és 
tsak a’ Fejedelmek, ’s azok
nak Udvari FŐ embereik kö
vetik a’ Mahummed’ tudo

mányát. Azt mondják, hogy
ha a’ világnak esmeretes ré- 
fzeit harmintz egyenlő réízre 
ofztja az ember, annak öt 
réfzét Kerefztyének , hátát 
Mahummedanufok , tizenki- 
lentz réfzét pedig Pogányok 
lakják. így a’ Mahumme- 
dana Religiőnak fzélesebb há
tárai vágynak, mint a’ Ke- 
refztyénnek. A’ Mahumme- 
danufokat Mufelmanoknak, 
vagy Moslemimeknek is , az 
az, hívőknek nevezik.

(aj Hotting. Hitt. Orient. 
(b j Simon. Hitt. Crit. des na
tions du Levant, c. 15. (c j 
Chevrau. Hitt, du Monde. 
Hotting, (d) D’ Herbe lot. (c) 
Kaudwus. Coups d’ Etat. c. 3. 
Grot, de Ver. Rei. Chr. 1. 6. 
ff) D’ Herbelot. (g) Ricaut. 
Hitt. Ott. Emp. 1. 2. c. 3·(ϊ) 
Sales. Koran. Praei. Difc. §. a. 
(k) Id. %. 4. (1) Maracc. in 
Ale. Koran, c . 7. 38. 2, 6. 
Talmud Hier, (w ) Kor.c. is- 
(n) c. 8. 47. (o) Spectator. 
n. 631. (p) D ’ Herb t lot. p. 5, 
(q) Sales. Ib. §. 6. (r) Sales. 
ib. §.8. . .

Maimacteria. Eggy In̂  
nep, mellyen az Athenebe- 
liek. a’ Majmacterion nevű 
hólnapban, Jupiter Majma- 
cíemek áldoztak, hogy tőle 
fzép időt nyerjenek. A’ Máj* 
mactes névnek eredetét lök- 
képen befzéllik: némellyek 
dühösködőnek , máíck, mint 
Hefpchius és Plutarchus, fze- 
lídnek, jól-tévőnek fordítják. 
M í dö  a* két értelem illik az 
innephez, meily Jupiternek 
engefzteléfére tzélozott, a* 
ki-lzélvelzes, ’s háborús, nem
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különbben tsendes és hafznos 
időt tí.inált, Flut, in Lycurg.
Strabo. 1, s.

M a la c h b e lu s . L. x lg li-
boliis.

f  Malachús’ Prophetiá- 
ja, Elggy könyv az Ó Tefta- 
mentomi Canonban. A’ Pro- 
pheták’ életeknek írójok, és 
a’ Ckronicon -Alexandrinum 
azt niondják, hogy Malachi
as a’ Zebulon nemzetfégéböl 
Sapha várcfából fzárnia zott, 
’s nevét Angyali fzelídlégé- 
ért érdemiette, az honnan O- 
tigenes és Tertullianus úgy 
gondolkoztak, hogy Malachi
us émberi testben Öltözött 
Angyal lett-legyen. De Hie
ronymus, és a’ több Atyák, 
tnásképen ítélnek: mert így 
azt is ihég-lehetne próbálni, 
hogy Hofeas a’ Chriftus vólt, 
minthogy a’ neve Jeíust, vagy 
IdvézítÖt tefzen. A’ régi Zfi- 
dőkj *s a’ Fdraphrdßs Chal
daica , Esdrásnak gondolják 
lenni, kit ízerit és ártatlan 
életéért, Malachiásnak, vagy 
Angyalnak neveztek. Ezt az 
értelmet Hieronymus fern 
meg-nem veti, fém nem ál
lítja. Máfok, mint Biblian- 
der, Zachariásnak tartják 
ötét. Malachiás minden Pro- 
pheták köztt leg-utólsó vólt. 
A’ Chriftus előtt mihteggy 
otöd-fél fzáz efzténdőkkel élt. 
Feddette a’ Baby Ionból ha
za jött Zfidókat az ö gonol'z- 
fágokért, Szentfég-és házas- 
fág - törél’ekért, hűíégtelenfé- 
vekíjrt; kárhoztatta a’ Papo
dét az 8 hivatalokban való 
restíégekért: vígafztalta a’ 
ktgycfektt a* Me isi ásnak el

jövetelével; a’ ki nem foká
ra meg-fogna jelenni a’ má- 
ga templomában, és a’ ki 
előtt el-jöne Ilyés Propheta, 
az az , Kerefztelő János , ki 
az Ilyés’ leikével és erejével 
bírt.

A’ Zfidók azt írják , hogy 
Darius Királynak az Hyfhpis 
fljának idejében, a’ FÖ Zfidók 
eggy Gyűlést tartottak a’ vég
re, hogy a’ Sz. írásnak Cano- 
nát meg határozzák : ebbea 
a’ Gyűlésben, Daniel, Hag-
? eus, Zacharias, és Malachi- 

s ültek elől, Esdrás pedig 
Secretarius vólt. De pedig 
bizonyos az, hogy már ez 
időben Dániel nem élt. Azt 
is mondják, hogy Dariusnak 
utolsó efztendejében,Haggeus, 
Zacharias, Malachiás meg
haltak , és Ö velek eggyütf 
a* Zfidók köztt a’ Prophetá- 
lásnak Lelke is meg-fzünt: 
és ez a’ látásnak és jövendő
mondásnak Dániel által lett 
le - petsételtettetéfe. A’ Ro
mai Martyrologium, Januari- 
usnak 14. napjára tefzi a’ Ma
lachiás’ halálát.

Őrig. in Joan. T. a. Tertull. 
c. Jud. c. s.Hier. Praef.inMa- 
lach. Eus. in Chron. -Aug·. de
C. D. 1. lg. c. 36. Cyrill, in 
Mai. c. i. Sixt. Sen% Bibi. 1.1. 
Bellat.

M a léc. így nevezik a’ 
Mahummedanufok azt a’ fő 
Angyalt, a’ kinek a’ pokolra 
vagyon gondja. A’ Koran a’ 
43. Réfzben így fzóll. „Az 
hitetlenek kiáltanak és ezt 
mondják. AhMalec! könyö
rögj erttünk, hogy az Isten 
tegyen femmivé minket. O 

pe-
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pedig azt feleli: Bizony ö’ök- 
ké itt maradtok. Ez előtt 
igazlagot mondtunk néktek, 
de azt ti meg utáltátok.“ Né- 
rtieliy Mahummedanufok azt 
mondják, hogy ez a’ felelet 
a’ kárhozttahnak ezer efzten- 
dő múlva adódik. Korán,

Malekitúk. A’ Mahum- 
ntedanuíóknál az igazán hí
vő négySecták köziül eggyik. 
Ezen Sectának fzerzője Ma
lek Ebn Ans, ki Medinában 
az Hegirának kilentzven-Ötö
dik esztendejében fziilettetett. 
Ezt a’Tanítót beteg ágyában 
meg-látogatta eggy barátja; 
a’ ki midőn ötét Sírva talál
ta , kérdezte tőle , miért fír
na ? Ó pedig azt felelte: „ Ki
nek van több oka a’ fírásra, 
mint nekem? Adná Isten! 
hogy minden kérdésért, a’ 
mellyet az én értelmem ha
tározott- meg,meg annyi ütést 
kapnék , úgy az en fzám- adá- 
fom könnyebbedne. Adná Is
ten ! hogy foha magamtól 
femmit meg-ne határoztam 
volna,“ A’ Malek’ értelmét 
követik az Africai Mahum- 
medanufok.

f M A L T H A l  L O V A S  VlTé- 
Z E K ,  vagy Jerufalemi Sz. Já
nos’ Hofpitalariufai. Rggy Vi
tézi Rend, mellynek lakó
hellyé a’ Közép Déli tenge
ren Maltha fzigete, *S melly
nek eredete ez. Bizonyos 
idővel az előtt, minekelőtte 
Gottfried de Bouillon a’ Sz. 
Földre ment vólna, némelly 
Neapoliíi kereskedők , az 
Egyiptomi Califától pénzért 
engedelmet nyertek arra, 
hogy magoknak ás a’ .Terufa-

lembe Bútsúra járó K eresz
tyéneknek Számokra ott eggy 
klaftromot építhefrenek. Az
után két templomot építet
tek, ’s a’Szarándokokatnagy 
Szeretettel fogadták. Midőn 
ezt a’ példát máfok is követ
nék ; Sz. János’ tifztefségére 
eggy templomot, és eggy Ifpi- 
tályl építettek a’ betegeknes 
Számokra ; az honnan mago
kat Hofpitalariufoknak ne
vezték. Midőn azután nem 
fokára 1099 ben Gottfried de 
Bouillon Jerufalemet meg
vette : ezek a’ Vitézek öltö
zeteket feketére változtatták, 
tzí merül eggy nyóltz ágú 
tsillagot választottak, a’ ren
des fogadást-tételeken kívül, 
arra is kötelezték magokat, 
hogy a’ Szarándokokat az Hi
tetlenek ellen őltalmazzák. 
így lett ez a’ Társafág 1104* 
ben Vitézi Renddé, a’ melly- 
be ofztán fok fő Személlyek 
állottak.

Minekutánna a’ Keresztyé
nek a’ Szent Főidet Jerufa- 
lemmel eggyütt el-vefztettékí 
ezek a’ Vitézek is 1187 ben 
Margattébe , onnan 1192-ben 
Acrébe vagy Ptolemaisba 
mentek , melly váiost ők 
1290 ben erősen óltalmaz- 
tak. Azután a’ Cypruli Ki
rály János, azon Szigetben 
LimiSson várofát nekik adta, 
hol ők 1309-efztendeig ma
radtak; melly efztendöben a’ 
magok Nagy Mesterek Foul- 
ques de Villaret nevű Frantz 
alatt Rhodus Szigetét. hét 
körüllévőfzigetekkel eggyütt, 
meg· vették , ’s azokat- 121$- 
ban Amadeus nevű Sábán· 

diai
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diai Hertzeg alatt, a’ Sara- 
cenuíbk ellen óítalmazták; 
melly időtől fogva a’ Nagy 
Mester elébbeni tzímerét vál
toztatván, eggy veres mező
ben álló fejér kerefztet vá- 
lafztott, ezen hetükkel: F. E.
R. T. Fortitudo ejus Rhodurn 
ten u it, vagy a’ mint mátok 
értik. Force, Enfonce, Romps, 
Tout, ’s magokat Rhoduíi Vi
tézeteknek nevezték. Mi- 
nekutánna pedig Soliman 
1522-ben, 200000 emberrel 
hét holnapig R h o d u s  
fzígetét meg-fzállotta, ’s meg
vette, a’ Vitézek Candia .Szi
getébe , onnan pedig Siciliá- 
ba vonták magokat, hol VI. 
Adrianus P. Viterbo váró fá
val megajándékozta őket. 
is30-ban végre V. Károly 
Tsálzár Maltha Szigetét adta 
nekik, hogy onnan a’ Tö
rökök ellen Siciliát oltal
maznák. is66-ban Soliman 
meg-fzállotta Malthát ; de 
Joannes de Valette Parifot 
Nagy Mester, olly vitézül 
oltalmazta azt, hogy minek- 
utánna a* Törökök 78,000 
agyú lövést híjában tettek, 
15000 katonákat és 8000 ten
geri hajós legényeket el-vefz- 
tettek volna, gyalázattal kén- 
teleaíttettettck viízfza-térni. 
Azon időtől fogva máig is 
bírjak a’ Vitézek Malikét, kik 
a’ Török tengeri erőnek és 
kereskedésnek nagy aka- 
dállyára vágynak.

Ezek a’ Vitézek nyőltz 
nyelvekre vagy nemzetekre 
olztják magokat; niellyek 
kozzül az a  -gliai hatodik 
vélt, de a’ oniiynek 1540-

ben VIII. Henrich Király 
alatt vége lett. Az ellő Na
tio a’ Provence!, mellynek 
Feje Négy Commendator: a’ 
máfodik az Auvergnei, melly
nek Feje a’ Kendnek Maré- 
chalja : az harmadik a’ Fran- 
tziai , mellynek F eje Nagy 
Hoípitalarius : a’ negyedik 
az Olafz Orfzági, mellvnek 
Feje Admiral: az ötödik az 
Aragóniái, mellynek Feje 
Nagy Confervator: az hato
dik a’ Német Orfzági, melly
nek Feje a’ Vitézeknek Prae- 
feciufok; az hetedik a’ Ca- 
ftiliai, mellynek Feje a’ Nagy 
Cancellarius: az Angliainak 
Feje volt a’ Nagy Commen
dator,

Senki ezen Vitézi Rendbe 
be nem vetettetik, hanemha 
mind atyai, mind anyai ágon, 
negyed ízig való nemefségét 
meg tudja mutatni; ki vévén 
a’ Királyoknak és Fejedel
meknek ágyafaiktól fzárma- 
zott gyermekeket. A’ Vi
tézek két félék; ollyanok, a’ 
kiknek a’ Nagy Mesternek 
válafztáfához vagy Mesteri 
méltófághoz isjusok vagyon: 
vagy ollyanok, kik Izolgáló 
Vitézek, kik jő famíliából 
valók ugyan , de negyed ízig 
való nemeíségeket nem mu
tathatják - meg világosan. 
Meg-házalodniok nem fza- 
bad.

A’ Rend három - féle fze- 
méllyekböl áll; Vitézekből, 
Káplánjukból, és Hadi l'zol- 
gákból. Vágynak Papok is 
köztíök , kik a’ templomok
ban Miiét olvasnak: Izol
gáló kráterek, kik az Isteni
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tifztelet’ idején í'zolgálatot 
te.'znek; Donatusok, vagy fél 
kerefztefek, de ezejc tulaj
donképen nem tagjai a’ Rend
nek. Ezt a’ küJÖnbbféget 
1130-ban Raymund de Puy 
Nagy Mester tsinálta.

A’ Rend’ igazgatáfának 
módja, réfz fzeréot Monar
chiái , réfz-fzerént Ariftocra- 
tiai. A’ Nagy Mester a’ Fő, 
a’ ki pénzt veret, a’ gonofzt- 
tévőknek kegyelmet ád, Nagy 
Priorokat , Praefectufokat, 
Commendatorokat , Vitéze
ket tefzen *s a’ t. kik néki 
engedelmeskedni tartoznak 
mind azokban, mellyek a’ 
Rendnek törvényével nem 
ellenkeznek. A’ Tanáts a’ 
Nagy Mesterből és Nagy 
KereíztesekbŐl áll. Ezen 
Rendbe valaki, vagy a’ tör
vényes conditiók alatt, vagy 
DiTpenfatióval vetettetik-be,, 
A’ Dirpenfatio vagy a’ Pápa 
Brevéje, vagy a’ közönfége* 
Capitulum által adattatik, 
midőn a’ nemefségnek az 
anyai réfzröl valami híjjá 
vagyon. Mindenik Natiónak 
bizonyos nagv Prioriai, min
denik Prioratus alatt fok 
Commendatorok vágynak. A’ 
ki a’ Rendbe be-vetettetik, 
az vagy Majorennis, vagy 
Minorennis, vagy, mint a’ 
Nagy Mesternek udvari ne
mes ifja, úgy vete tetik-be. 
Mikor már tizenhat efzten- 
dót el ért: tizenhét efztendös 
karában a’ Novitiufok köz
zé vetéttetik, tizennyóltz efz
tendös korában pedig Pro- 
fefsiót tefzen. Néha eggy 
efztendös gyermeket is be-

K k

vefznek a’ Rendbe: az illye- 
nért 4000 font pénzt kell le·* 
tenni, mellyet a’ ki le-teí'z, 
többé vifzfza nem vehet, 
akar meg haljon a’ gyermek, 
akar kedvét változtassa: de 
az illyennek ofztán nagy 
privilégiumai vágynak. A* 
Nagy Mesternek tizenhat 
nemes ifjak fzolgálnak, kik 
tizenkét efztendösök, tizen
hatig ; azok azt az időt 
el - érvén , máfok állanak 
hellyekbe.

A’Vitézek, ruhájoknakbal 
óldalán , eggy nyóltz ágú ke- 
refztet hordoznak. Mikor a’ 
Törökök ellen hadba men
nek, veres felső ruhát, és 
eggy nagy fejér kerefztet vi- 
felnek. λ ’ Nagy Mester az 
övén eggy nagy erfzényt hor
doz, melly azt jelenti, hogy 
a’ Rendnek fő dolga a’ fze- 
gények eránt való könyörü- 
leteíség, Palástján eggy nyóltz 
fúgárú fejér kerefzt vagyon. 
A’ Vitézek Eminentiának ne
vezik Ötét. Eíztendei jöve
delme 10000 arany. Oltalmazó 
Hatalmafságoknak, vagy a’ 
Rend’ Patronufainak, a* Spa
nyol és Siciliai Királyokat 
esmeri, kiknek efztendőnként 
ajándékba eggy folyom ma
darat küld. Az V. Károly 
Tsáfzárral tett kötés fzerént, 
tartoznak a’ Vitézek a’ ten
geri tolvajok ellen vigyázni, 
m s-töl fogva, a’ Rendnek 
67. Nagy, Mesterei voltak, 
kik köztt az hufzon hetedik 
Deodatus deGozon, ki 1353- 
ban halt-meg, híres arról, 
hogy ő Rhodus fzigetébea 
Maupasnevü hellynél, eggy 
μ rét*
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retténetes naĝ y fzárkányt, 
ebeinek fea;ítfegekkel, meg
ölt; melly ért ötét Draconis 
Exfiinctornak nevezik.

Fertőt. Hifi. de Malthe. 
Hifi. des Ord. Rel. T. 3. c. 13. 
Bojius. Hiß. de V Ordre de S. 
Jean de Jerujalern. Marcelli. 
vitae Magnor. Magiítr. Ord. 
Hier, síbele. Mai’lia. II·lift. 
Pantaleon Hilt. Ord, Joh. Me- 
gifer. Peiic. Ord. equ. Nabe- 
rat. priv. des Ordr. &c.

M a m a h i v a . Eggy Isten 
Indiában a’ Banianufoknál. 
A ’ Pagodája eggy élő-fának 
torsokén áll, a’ bálvány kép’ 
feje a’ templom’ ajtajában va
gyon, melly majd az egéfz 
ajtót el - fogja. A’ kik ezen 
templomba mennek , midőn 
imádkozni akarnak, homlo
kokat Cinobriummal meg
festik ; mellynek a’ gonofz 
Lelkek ellen nagy erőt tulaj
donítanak. Az ide gyülttek 
a’ Braminoknak riskáfát, 
kölest ’s o’t. fzoktak ajándé
kozni. Tavernier.

M a m m i l l a r j u s o k . Eggy 
Secta az Anabaptisták köztt, 
melly Harlemben ( bizony
talan mikor) kezdődött. Erre 
alkalmatofságot adott eggy 
ifjú legény, a’ ki a’ maga 
fzeretöjének, kit felefégül el- 
is akart venni, k e b e l é b e  
nyúlt. Ezt a’ tselekedetet az 
Ekkléfia meg-tudta, ’s kérdés 
támadt, mitsodabün etés* ér
demelne az ifjú tselekedeté- 
ért. Némellyek azt ítélték, 
hogy az Ekkléfiából 1μ kell 
rekefzteni; mólok a’ dolgot 
kitsinyítették, ’s nem ítél- 
ték olly nagy büntetésre mél

tónak. Ezeket tsúfságból 
Mammillariufukaák. nevez'ék 
a’ Frantzia Mummelte, és De
ák Mamma fzótól, melly tse- 
tset tefzen. Ez a’ példa be
csületekre vagyon az Anaba
ptistáknak , ’s meg - mutatja 
melly keményen vigyáznak a’ 
tifztafágra.

Ezen Articulus alatt Bayle 
eggy példát említ az híres 
Lábad éról, a’ ki a’ belső 
lelki gyakorlásokról, elmél- 
kedéfekről ’s a ’ t. nevezetes. 
Eggykor ez eggy Szűz leány ta
nítványának valamelly Szent 
dolgot adott elébe, a’ melty- 
ről az magánofan elmélked
jen. Midőn a’ leány mélly 
gondolkozásban vólna, tsen- 
defen bc-megyen hozzá La- 
badie, ’s kezét kebe l ébe  
nyúlytja, mellyet a’ leány 
nagy haraggal el vetett ma-
Í'átol. Laítadie akkor való- 
ágot mutató ábrázattal így 

fzóllott a’ leánynak: „Édes 
leányom! látom hogy te a’ 
tökélletefségtől még távol 
vagy;esmérd mégalázatolán 
erőtlenfégedet, ’s kérjed bű
nöd’ botsánátjátlstentől, hogy 
te még olly kevéfsé tudfz fi- 
gyelmezni azon titokra, melly- 
röl elmélkedel. Ha te úgy 
a’ mint kell ßgyelmetefen el
mélkedtél vólna; nem vetted 
vólna élzre, mit tsinálok én 
a’ te nyakad körül. De az 
indúlatokból még ki nem fza- 
badítottad lelkedet, még az 
Istennel nem eggyesűltél; az 
az oka, hogy misor téged* 
illetélek, eggy fzempillantá- 
ligfem maradhattál érzékeny- 
lég nélkül. Az én fzándékom 

tsak
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tsak az vala, hogy meg-pro- 
báljam, ha valljon a’ te kö
nyörgésben való buzgóíágod 
a’ test« dolgokon feltil-emel- 
he:-é téged1, ’s eggyesíthet é 
ama’ leg főbb Veloíaggal az 
halbitatlanl'ágnak éld kúí-fe- 
jével? de fzomorúan látom, 
hogy még kevésre mentél. 
Ezen beízédem által fzégye- 
nűíj - meg édes leányom ! ’s 
taiúld-meg , mint kelljen ez
után az iraádfágban való kö- 
telefségedet végbe - vinni! “ 
Ezen tselekedetéért Labadiét 
ez az ifjú izemélly úgy meg
utálta, hogy többé illyen 
Tanítónak nem akart tanítvá
nya maradni, Stoup. Rel. of 
Holl, lett, 3- Micrasl, Hi ft. 
Eccl. iBayle.

M a m m o n . A’ gazdagság- 
nak Istene, a’ mint némeUyek 
mondják; mál'ok pedig ma
gát a’ gazdagfágot értik raj
ta. A’ Chriíius azt mondja.* 
„Nem fzolgálhatunk Istennek 
és a’Mammonnak.'‘7i?ríw/,l>4.

• M a n a l i s  L a p i s . így ne
vezik a’ Poéták a’ pokol* ka
puját, mellyen által-mennek 
a’ Manefék, vagy meg-halt 
tak’ leikeik az égi Istenek
hez. Volt eggy illyen nevű 
kö Romában is, a’ Mars’ tem
plománál , me ily, ha azt fzá- 
razfágkor a’ várofon fzéllyei- 
hordozták, esőt okozott Fe- 
(ius.

*MANDATUM.Így nevezték 
a’ régi Ekki éliában az Áldo
zó napon végbe menni fzo- 
kott láb molást; mert akkor a* 
Chorus ezt énekelte. Man- 
datum novum do vobis. A’ Sz. 
Benedictus’ regulája í'zerént,
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a’ Mandátumnak, mi nden  
Szombaton meg - kellett len
ni. A’ Mandatum trium pau
per urnoX., az egéfz böjtön ál
tal mindennap’ kellett tsele- 
kedni, a’ midőn a’ fzegények 
alamisnát is kaptak. A  Man- 
datum Pauperum pedig az 
volt, midőn a’ fzegények Vi
rág Valárnap előtt eggymás- 
nak labaikat meg - mosták. 
Mandátumnak hívták a’ kla- 
ftromban az ollyan házakat 
is , a’ mellyekbe az idegenek 
fzállásra be tértek: mert ott 
azoknak lábaikat meg-mos- 
ták. Schmid. Lex. Eccl. P. 2.

Mandiram. Eggy könyör
gés, mellynek el-mondáfával, 
(a’ mint Bouchet. írja) a’nap
keleti Indiaiak a’ magok tett- 
fzéíek fzcrént valamelly lel
ket testétől el-válafzthatnak, 
vagy azzal eggvesíthetnek. 
Illyen példát említ: „ Viera 
Marken’ életében,ki eggy vólt 
a’ leg - hatalmafabb Indiai 
Királyok köztt, azt írják: 
Eggy bizonyos Fejedelem, 
eggy Isten-Afzfjconynak tem
plomában , melly eggy tá
vol-való erdőben épült,imád
kozván, azt kérte, hogy Ötét 
a’ Mandiramra tanítsa - meg, 
Szerentsés lett kívánfágában, 
de a’ maga kárára; mert a’ 
fzolgája, ki ötét a’ templom 
ájtóban várta, a’ Mandira- 
mot meg-tanúlta, ’s el végez
te magában, hogy leg - első 
alkalmatoi’sággal is haíznát 
fogja venni. Minthogy Ő a* 
maga Urának ke .ve* és meg
hitt ízolgája vólt, meg-mond- 
ta neki az Ura, mit kért az 
Isten-Aízfzonytói, de a’ Man- 
3 dira-



M a n e . M a n g .

diramot el-hallgatta. Azután 
eggykor azt akarta a’ Feje
delem, hogy az ő Lelke men
jen - ki testéből, ’s kedvére 
repdeísen íz ellve!: azonban 
meg - hagyta a’ fzolgának, 
hogy míg a’ lelke oda jár, 
addig az ő lélek nélkül való 
testét Őrizze. Akkor a’ Fe
jedelem a’ maga bofzorkány 
könyörgéfét e l - mondt a ;  
melly re lelke testéből ki-re-
Eült. Midőn a’ fzolga az ö 

rának lelketlen testét Őriz
né, ö is hozzá fogott a’ Man- 
dirámhoz , ’s azon fzempil- 
lantásban az ő lelke az Ura’ 
testébe költözött. Ez a’ fzol
ga a’ maga elébbi testének 
fejét el-vágta, hogy azt az 
ö Ura meg - ne lelkesíthelse. 
E’képen a’ Fejedelem’ lelke 
ké'atelen volt eggy pávába 
menni, ’s annnak kepében 
jelenni - meg a’ maga udva
rában. ‘‘

Letter to Ά1. Huet. Con
cerning the Metempíyckoíis.

f  M a n  e s . Közönféges ne
vek a’ pokolbeli Isteneknek 
a’ régi Pogányoknál. A’ Ma
ltesen nem tsak Plútót, Pro- 
ferpinát, Minőst, és más po
kolbeli Isteneket értettek, 
hanem az hólttaknak lelkei- 
ket is, mellyeket pokolnak 
Isteneinek tartottak. A’Tu
dótok ezt a’ nevet eggy régi 
Romai M anis, vagy Manum 
fzótói Hozzák, melly jó vagy 
kegyelmest tefzen. Orpheus 
a’ Pokolbeli isteneket Mej- 
lichius, az az, jóknak vagy 
kegyelmeteknek nevezi: a* 
Görögök pedig a’ meg-hőltta- 
kaí Chrejius, az az jóknak hív

ták. Innen világosítja Plu- 
tarchus a’ Lacedaemon és Ar- 
cadia-beliek köztt lett békes- 
íégnek fzavait: Me exeitai 
Chrejtus pojnin. az az ,, Nem 
keli í’enkit,a’ ki jó, meg-öini.“ 
Különbben ezek a’ befzédek 
fzó fzerént azt lefzik: „Nem 
kell fenkit jó emberré tenni.'4 
Máfok ezt a’ küíőnbbféget 
tsinálják , hogy az égi Iste
nek az élőknek, a’ Mane- 
fek pedig az hólttaknak 
Isteneik, kik az ég és fold 
köztt uralkodnak, ’s az éjje
li homályban parautsolnak, 
az honnan lett a’ Manu, reg
gel nevezet is. Azt is tartot
ták felölök, hogy ők abban 
gyönyörködtek, ha az élő
ket gyötörhették. A’ Roma
iak a’ M anesektt azért ti íz
telték , mert azok vifeltek 

ondotaz hólttaknak temető- 
sllyeikre. Néha a’ Manet 

nem egyebet tefzen, hanem 
az hólttaknak állapatjokat, 
vagy lafcó-hdlyeket, A’ föld 
alatt való Istenek’ fzámokra 
fok Inícriptiókat lehel látni, 
illy formán. Diis Manibus. 
vagy tsak így, D. M. Az hólt
taknak Manejei/m.«k ól áro- 
kát építettek, mellyeken LU 
batiókat tsináltak. A’ régi 
Pogányok’Magiájoknak,vagy 
bájcláfoknak, fő réize volt a’ 
Maneíéktöl vagy hólttaknak 
lelkeiktöl tanátsot kérdeni. 
L , JSccromaniia.

Virg. Aers. 1. 3. v. 62. 301. 
Spon. recherchde l’Antiquite. 
Ütruv. Synt. A. R.

Mango CAFAC. Eggy Is- 
ten a’ Peruaiaknál, Americá- 
ban. E’ vóit ennek a’ nagy 

Or-



M a n i . M a n i . 519

OrSzágnak Törvényt-tévője,'s 
ez taaította az Orfzág’ vad 
népét a’ napnak,vagy a’ leg- 
fóbb Istennek tiszteletére, a’ 
Pachachamas név alatt. L . 
Pachachamac.

A’ Perubeliek azt tartják, 
hogy Mango-Capac, és az ö 
feleiége, a’ napnak gyerme
kei voltak, melly nekik azt 
parantsolta, hogy a’ Perube- 
lieket tanítsák, és beléjek 
emberi indulatokat verjenek, 
E’ végre útra indúltak ök, 
kezekbe eggy arany vefzí'zöt 
vettek, meliyeta’ nap adott, 
’s melly nekik vezérek lenne. 
Mikor pedig a’Cuíco völgyé
be értek, a’ veízízöt el-nyel- 
te a’ föld. Ezután kezdették 
ök az ő atyjoknak Religió· 
ját predikállni , és fóká
kat a’ nap’ tiízteletére hajtot
tak. Nem fókára Mango Ca- 
pác Inca, vagy Perui Király 
iett, kiknek ö igen derék tör
vényeket adott. Halála után 
Istenné tették ötét a’ lako
tok , ’s minden-felé óltárokat 
emeltek neki.

Hiß. of the Incas o f  Peru.
f  Manichabusok.. Eret

nekek a’ HI. Században; Ma· 
nesnek követöji, ki Probus 
Tsáfzár’ idejében lett esme- 
retetsé. Scythianus Mágus
nak tanítványa Terebinthus, 
Palaestinából Perfiába Sza
ladt: de midőn látná hogy 
az oda való Papok és Tudo- 
lok az ö értelmével ellenkez
nek,eggy özvegy afzfzonynak 
házába vonta magát, hol 
tsak - ugyan meg - ölettetett. 
Ez az afzSzony, a’ kire a’ 
Terebinthus’ pénze és IráSai
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Szállottak, eggy Cubricus ne
vű rabot vett, kit fijáva fo
gadott , ’s azt minden Perfiai 
tudományokra taníttatta. 
Meg halván az özvegy; az 
ő fogadott fija a’ maga ne
vét el-változtatta, hogy a’ 
maga elébbi állapatjának em
lékezetét is el-törlené, és ma
gát Manesnek nevezte, melly 
Períiai nyelven hajót te ízen. 
Ez időtől fogva, mind maga 
hírét, mind tudományát igén 
el - terjefztettte ö Períiában. 
Történt azonban, hogy a’ 
Perliai Királynak fija vesze
delmes betegségbe eSett: en
nek gyógyítására, a’ több Or- 
vofok köztt, Manest is el-hív- 
ták, a’ ki ígéretet tett az ifjú 
Fejedelemnek egéfzfégének 
hellyre-állítálá felöl, és u- 
gyan ■ azon okon, hogy a* 
gyógyításnak ditsőfége Övé 
legyen, a’ több Orvofokat 
el-küldette. Manes a’ beteget 
varazsláfaval akarta he.llyre- 
állítani, de fzerentsétlen vólt 
a’ próbában; azért is töm- 
lötzbe vettettetett, az honnan 
ugyan ki-Szabadította magát, 
de eggy Archelaus nevű Or
thodoxus Püspök kézre ke
rítette, vifzfza-vitte Ötét, ’s 
elevenen meg-nyúzták, bőrét 
Szalmával meg - töltöttek, 
mellyet még az Epiphanius’ 
idejében Perfiában lehetett 
látni.

De az ő halálával vége nem 
lett az ö tudományának: mert
neki fok követöji és tifzte- 
löji maradtak. Ezek két-fé- 
lék voltak; Electuíok, kik·« 
nek minden ti kai megjelentet- 
tettek a’ Manes’ tudománya- 
4 uakj
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nak, ée Auditores, vagy hall
gatók. Az Eloctufok. közzül 
válafztott Manes tizen.két 
Apoítolokat, kik az Ő tudo
mányát hirdették; ezekhez 
adott még más tizen-három 
Jzeméüycket. Vóitak három 
nevezetes tanítványi is, Her- 
mea, Adám, és Thamás, 
kiket Országokról Örfzágok- 
>a küldözött prédikállak Irá- 
fival is terjei’ztette tudomá
nyát: neveze'efek , Myfieria 
Manichosi. Thefaurus. AJtro- 
logia. ’s a’ t.

A’ mi Manesnek tudomá
nyát illeti, az rövideden ezek
ben állott. Két egyenlő örÖK- 
ké való Princípiumok vagy. 
nak: az eggyik minden go- 
nofznak, és az 0  Teítamen- 
tómnak , a’ maiik pedig min
den jónak, és az Uj Ttitamen- 
tomnakfzerzóje; amattól tes
teket , ettől pedig lelkeket 
vették az emberek : vala
mint minden más dolgok, 
úgy az emberek is eggy vál- 
tozhatatlan Sors alá vágy
nak rekefztve, és így leg
kisebb fzabadfágok lints, ha
nem a’ mit tselekefznek, azt 
ízükfégesképen tselekefzik: 
a’ Cdriftus femmi valól'ágos 
testet nem vett magára, ha- 
ne n neki tsak tündér teste 
vélt: mert illetlen lett volna 
neki olly testének lenni, melly 
a’ roizfz Princípiumnak tsi- 
nálmánya: magát most Chri- 
ítusnak, majd Sz. Léleknek 
mondta. De ezt némellyek 
kétlegbe hozzák azért, mert 
JÉpiphaniusnál vagyon" Ma
nesnek eggv Levele, melly- 
beu magat l̂initus* Apoíto-

lának nevezi. Innen némellyek 
azt fém akarják hinni, hogy 
Q tizenkét Apoftolokat ren
delt volna. Azt is kétfégbe 
hozzak, imádta-é ö a’ na
pot és hóidat ? hihetőbb az, 
hogy Ö az egéfz világon a’ jó
nak és rofzíznak öfzve-elegye- 
délet hitte. Továbbá azt is 
tanította, hogy az Ő követő- 
jinek lelkeik az hóidba , on
nan a’ napba, onnan meg. 
tifztúlva az Istenhez mennek, 
a’ kinek terméfzetével azok 
ismét eggyefűinek; de más 
embereknek leikeik, vagy 
pokolba mennek, vagy más 
tetsekbe által-kóitöznek: hogy 
a’ Chrilius a’ napban , a’ äz. 
Lélek a’ levegő - égben, a’ 
Bóltsei'ség az hóidban , az 
Atya pedig a’ világoí'ságnafc 
mcilylegében lakik. Tagad 
ta a’ feltámadást, meg-ve
tette az házasságot ; azt 
mondta, hogy az a’ kígyó, 
melly Évát meg-tsaita, a’ Chri- 
íius vált: tiltotta a’ tojáísal, 
fájttal, téjjel, és borral való 
élést, mint a’ meilyek oily an 
teremtett dolgokból lefznek, 
meilyek a? rolzlz Principium- 
ból vették eredeteket: az ó 
Kerel'ztíége kiilönbbözcilt az 
Ékkléíiájetói : azt mondta, 
hogy a’ Felíö Hatainiaíság. 
nak nem kei! engedelmesked
ni : a’ törvényes hadakozást 
kárhoztatta. Ézeken kívül 
azt mondják, hogy a’ maga 
tanítványaink minden gonoíz- 
fpgot megengedeti, neveze 
teien a’ lilztátalanfág köz 
dolog volt nalok. Unalmas 
volna a' Manichaeuíoknak 
minden iijjábaü-vaióiágaikat
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elö-fzámlálni. Leo Pápa azt 
Jxokta vólt felölök mondani: 
,, Az ördög , a’ ki minden 
erstnekfégeknek kórmányo- 
zójok, a’ Maaichasufoknak 
eretnekfégekben a’ maga 
várát és Kirá'yi Izékét épí
tette ; mert azok minden 
téveiygéfsket és Istentelenfé- 
geket be vettek, mellyekre 
ts.ik alkalmatos az emberi 
Lélek. ” Auguftinus, a’ ki 
mrg térése elölt Manichaeus 
volt, meg-vallja , hogy a’ 
ManichéeuJ’ok köztt nem min
denek váltak illyen zabolát
lan erkölt.u emberek ; ha
nem tsik azok, kiket 6a- 
tharistákasE neveznek. Azon
ban a’ Maaichasuíi név olly 
gyalázatosnak tartattatott, 
hogy a kit annak nevrz ek, 
az az;, mint leg-utálat oiaöb 
nevet úgy vett?. Azért nem 
tsuda, hogy mind a’ Világi, 
mind az Eggyházi emberek, 
ezen eretneafegnek minden 
erővel ellenébe-tették mago
kat. A’ fókák közzül neve
zetesek, Heliodorus Presby
ter, Titus Bosírenlis, Fa
bius Marius Vietorinus, Ba- 
iilius Magnus, Didymus Ale
xandrinus , és mátok; leg 
nevezeiefebben pedig maga 
Auguílinus, A’ Tsálzárokis 
kemény rendeléseket tettek 
ellenek. Es noha Diocletia
nus, Maximianus, pogányTsá- 
ízárok és a’ Kerefztyéneknek 
kegyetlen ellenfégeik lettek 
legyen is : mindazáltal a’ 
Manichaeufokat, mint lég
ii.álatosabbakat, úgy néztéK, 
azért is ellenek kemény pá
rán tapintókat adtak - ki. így

ly κ

tselekedtek azután velek a* 
Kerefztyén TsáCzárok is; Va
lentinianus, Gratianus, mind 
a’két Theodofius, Honorius, 
Juítínus, Juftinianus. Mind
azáltal még fém lehetett őket 
egélzen ki irtani, hanem fo
kán maradtak közzűlök, ki
vált napkeleten, míg ott a* 
Saracenufok hatalmat nem 
veaek. Napnyúgoton, ne
vezetesen Frantzia Orfzág- 
ban, a' XIII. Században meg 
fokán vóltak. És minthogy 
akkor tájban lettek a' Val- 
densefek esmereteíekké, az 
az oka, hogy őket, noha ok 
nélkül, Manichaeuibknak Kiál
tották.

A’ Napkeleti írók azt mond
ják : minthogy Manes na
gyobb akart lenni mint va- 
lamelly pufzta ember: eggy 
barlangba rejtezett , melly 
eggy eíztendöre elégféges 
eledellel meg-vólt rakva. Mi
dőn ő ezen mélly barlangba 
el·akart rejtezni , maga 
tanítványit el-hitette , hogy 
Ö mennybe megyen, ’s on
nan efztendő múlva viizíza- 
jö. Igéretének-meg is felelt. 
Mert efztendő múlva tanít- 
ványi köztt meg-jelent, hoz
ván magával eggy könyvet, 
amilyben igen tsudálatos ké
pek vóltak. Ezen könyvnek 
Ergeßk és Esténk a’ neve.

Epiph. Hier. 6. Aug. 46. 
Haer. 46. Euseb. Búron, rei- 
T>' Herbelot. Theodor, haer. 
Fab. Svidas. in voce Manes, 
Hier. Praef. dial. adv. Pelag. 
Cyrill. Philajtr. Bzov. Mont
acut. Orig, Eccl. Thomas..

Sched,
S
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Sched. Hift. Cave. Hill. lit. 
Script. Eccl. Sagitt.

M A N i  p A. Eggy Isten,
mellyet az Afiai Tartanának 
Tangut és Barantola nevű 
Orfzágaiban imádnak. Ki- 
lentz lejei vágynak, mellyek 
pyramis format tsinálnak ; a’ 
két alfó fórban áll három 
fd , az harmadikban kettő, 
a’ negyedikben eggy. Eggy 
ifjú bátor dühös forma em
ber, efztendinként bizonyos 
napokon fzéllyel - futkos, és 
a’ kit a’ városon elő - talál, 
azt ennek az Istennek áldo
zatul meg öli. A’ lakotok 
azt gondolják, hogy Mani- 
pának kegyelmét az illyén 
erdfzakos áldozat által nye- 
rik-meg. Kircher Cltina Illuftr.

f- Ma»nus. Eggy Isten a* 
régi Németeknél , Tuisto’ 
lija , kit érdemeiért az Ister 
nek közzé fzámláitak , a’ 
mint Tacitus írja. A’ Ru- 
gianufok ezt fok ideig tifz- 
telték; a’ képe haí'onló vólt 
a’ Janufehoz. Saxo Gram, 
1. 14. Hachenberg. G. M, 
Dis. 8

* Mansionariusok. En
nek a’ névnek fok értelme 
vagyon. Ekkléíiai értelem
ben tefzi a’ Relidens Ca-
nonicufokat , vagy a’ kik- 
nek mindenkor a’ magok 
Ekkléíiájok mellett kellett 
lakni. Az Ekkiéíia’ CuJ'toJait 
is így hívták.

Hu Fresne. a.
M a s u d u c t o r . Eggy olly 

fzemélly a’ régi Kerefztyén 
Ekkléfiában, a’ ki a’ Chorus’ 
közepén állott, kezével jelt 
adót; az éneklésre, tactust

vert, és a’ Muficát igazgatta. 
Nevét a’ kezének mozgatásá
tól vette. A’ Görögök Me. 
focorosaa.)í nevezték, azért, 
mert a’ Chorus’ közepén ál
lott.

*Maphrianus. Vagy Αία - 
phrianus Orientis. Így hív
ják a’ Jacobiták a’ magok 
Püspököket, a’ ki mindjárt 
a’ Patriarcha után vagyon. 
Görögül Catholicos a’ neve, 
vagy Catholicos Tagrit·, mint
hogy Tagritban vagyon la- 
kó-hellye. De a’ Syrufok így 
nevezik azokat a’ fzemélly e- 
ket is, a’ kik Tagritban a’ 
Püspöki hivatalt vileiték, mi- 
nekelötte ott ők vaiófágos 
Maphrianufok lettek volna, 
J{jJoman. Bibi. Or.T. i.

M a r a c a s . Is ten ek  a’ Bras- 
filianuíöknál. Ez a’ név a’ 
Tamaraca izéből vagyon  
tsonkítva, melly eggy gyü- 
mőltsnek neve; nagyfága a’ 
Strutz tojáshoz , formája pe
dig a’ tökhöz haiönló. Ezek 
az Istenek nem egyéb , ha
nem illyen Tamaraca gyü- 
mőltsök, mellyeket ízép ma
dár toliakkal fel - ékesítnek, 
eggy páltzára függeíiztnek, 
a’ Papok a’ főidbe le-ízúrnak, 
’s parantsolják a’ iakoíökn&k, 
hogy a’ Maracának, az az, a’ 
Papoknak, ételt, ’s italt vi
gyenek. A’ Braisiiianulok 
nagy buzgóiággai tilztelik e- 
zeket az i s t e n e k e t : inellye- 
ket midőn a’ Papok meg- 
l 'zen íe l lek ,  haza vnznek, úgy 
tartják m in t  házi Isteneiket, 
’s nnnden nagyobb dolgok
ban azoktól kérdenek taná- 
tsot. Coreul Voyages, v. i.

M a r -
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M a r a m b a . Egg7 Isten A- 
fricáoan, Congo, Angola és 
más Orfzagokban. A’ képe 
eggy a" maga templomával ál* 
tál ellenben eggy méh kas 
fo nna kasban áll. A’ vadá- 
fzokhaláfzok és betegek 
fzokták fegítségul hívni. A- 
zok a’ kiket valameily go- 
nofzfággal vádolnak, ezen 
Isten előtt tartoznak mago
kat menteni. E’ végre a* bű
nös a’ kép előtt le-borúl, azt 
meg öleli, ’s méllyiéges alá- 
zatoísággal így l’zóll: „ íme 
Maramba! el jött a’ te fzol- 
gád, hogy magát te előtted 
igazítsa. “ Azt mondják, hogy 
ha az ember valóíággal bű
nös, le-rogyik és meg - hal. 
Ezen Istennek buzgó tilzte- 
lóji, az ö képét nyakakban 
és bal kartokon hordozzak. 
M aramba az hadakozásban 
mindenkor a’ Sereg előtt ine
gyen; a’ Királyi alztalnál az 
első falatot, és első pohár 
bort ö kiféd. A’ ki ma
gát külöiiö en a’ Maramba’ 
tífzteletére fzenteli: azt a’ 
Gangas, vagy a’ Pap, eggy 
fzoros és letét kamarába 
zárja, hol lök ideig kell ne
ki magát íanyargatni: azután 
eggynéhány napokig femmit 
iíem fzóil: ezek végbe - men- 
vén, az Isten’ elébe vitettetik, 
a’ Pap a’ vállán két fél hóid 
forma vágást tefzen, a’melly 
vér a’ vágásból ki - tsorog , 
azzal óiét ineg-hinti; így fel- 
fzentelvén az embert a’ Pap, 
bizonyos eledeleket meg-tilt 
neki, eggynek eggyct, más
nak mást, Furchas.

M a r a k a t h a . Eggy átok
nak formája a’ Zfidóknál, 
melly azt tefzi, „Az Úr el- 
jö. “ Sz. Pál azt mondja, hogy 
a’ ki nem fzereti az Ür Jefus 
Chriftuíl, az legyen Anathe
ma Alaranatha. A’ Tudófok 
azt tartják, hogy a’ Alarana
tha, a’ nagy átok, vagy A na
thema volt, ’s annyit tett: 
„Szálljon reád a’ leg-nagyobb 
velzedelem, és az Istennek 
leg-nagyobb ítélete: az Úr 
jöjjön-el hamar, és a’ te go- 
nofzfágodat boízfzúlja-meg.'4 
A’ Zlidók ezt SchammataAak 
nevezik. Azt mondják, hogy 
Enoch találta.

Grot, in i Cor. 16: 22. Godv. 
Mos. & Ar. Jud. 14. 1 Kór. 
16: 22.

f  M A R C io tf iT áK . Eretne
kek a ’ 11. S z á z a d b a n ,  Mar- 
cioanak küvetöji. Marcioa 
Paphlagonia Tartománynak 
Synope nevű vároíából való 
volt, ’s eleinte Szerzetes életet 
követett. De midőn ö eggy 
afzfzonynyal tifzlátalan tár- 
falkodást gyakorlott volna, a’ 
maga tulajdon atyja, ki Püs
pök volt, az Ekkléliából ki- 
rekeíiztette ötét. Noha pedig 
ö meg-téréfének jeleit mutat
ta : mindazáltal az atyja nem 
akarta őtet az Ekkléíiába be
venni. Azért is látván, hogy 
mindenektől meg - utálta Ita
tott, el - ment Romába, de 
midőn ott lem vették-be, Cer- 
don Eretnekhez adta magát, 
a’ ki a’ maga tévelygéléivel 
épen akkor nvugh&tatlankod- 
tatta az Ekkléfiát: noha né- 
mellyek azt mondják, hogy 
ö már az előtt öyriában hin-

te-
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tegette a’ maga tévelygéseit; 
főt némellyek fzeréat, Stet 
maga Sz. János Apóitól haj
totta ki fíphefusból, ’s úgy 
ment Romába. Az hotinaa 
azt hozzák-ki, hogy az ő té- 
velygéfe már Adrianus Tsá- 
fzár alatt kezdődött, Anto
nius alatt pedig el-terjedt. A’ 
bizonyos, hogy Ő Romában 
vólt, hol midőn eggy útízán 
Poly carpunt elS - találta, és 
tőle kérdette volna, esmerné- 
é  Stet? Poiycarpus azt felel, 
te, „ Es merlek jól: tudom 
hogy az őrdögnek első-fzü- 
lötte vagy.“ Végre más gon- 
dotatjai lettek \larcionnak; 
kérte az fjkkléliába való be- 
vetettetéfét, medyet meg,is 
Ígértek neki, ha azokat a’ 
kiket el-tsalt, a’ jó útravifz- 
fza-téríti: de ö elébb meg
hal: , mint - fém azt végbe- 
vihette volna,

A’ mi az ő tudományát ih 
leti, Cerdonnal meg-eggye. 
zeit; hanem azéhoz a’ magá- 
jéból is fokát elegyített. Két 
Princípiumot vagy Istent 
mondott, eggyiket jót, má- 
fikat rofzfzat: amaz minden 
jónak , ez minden rofzfznak 
•ka: ez teremtette a’ látható 
világot; a’ Chriftus nem volt 
valóságos ember, fém való- 
lágos teste nem vólt neki, 
hanem az S teste a’ valófá- 
gos testnek tsak árnyéka vólt, 
azért is ö valófággal fém nem 
fzülettetett, fém nem fzeny- 
vedett, fern meg-nem halt. 
l^émellyek azt is mondják, 
hogy a* mint Ő két Istenítet, 
Úgy két Chriftufokat is taní
tóit ; eggyik Tiberius Tsáfzár

alatt jelent-meg, minden Po-
gányoknak idvefségekre : a’ 
máíik még ezután jő-el,  a’ 
Zíidóknak id veti telekre : nem 
különbben, tsak a’ telkeknek 
tulajdonított Ö idvefséget, az 
honnan azt hozzák k i, hogy 
a* fel-támadást is tagadta le
gyen. Az házsfságot és a’ 
nemzést kárhoztatta; ellen
ben a’ fzüzefséget igen ma
gasztalta. Innen eggy házas
ságban élő fzeméiiyt is meg- 
nem kerefztelt, valamíg an
nak tárfa meg-nem halt, vagy 
tőle ehnem vált: kétfzer, há- 
romlzor is meg - kerefzteit 
eggy embert, ha az a’ ke- 
reíztfég után valamelly nagy 
vétekbe el'ett; a’ lélekről azt 
tanította, hogy az nem egyéb, 
hanem az Isteni terméfzetnek 
eggy réfze, melly eggyik test 
bői maiikba megyen - áital; 
az nfcízonyoknak meg-en
gedte, hogy rend-fzerént ke- 
refzteijenek: fzombaton böj
töt parantsolt, hogy ne gon
dolná fenki, mintha az em
ber a’ Zíidóknak Isteneket 
tifztelné: az egéfz 0  Tella- 
mentomot, mint a’ rofzfz Is
tennek munkáját, főt az Üj 
Tellamentomnak is egyéb 
réízeit meg - vetette, Sz. Lu- 
káts’ Evangyéliomának eggy 
darab rél'zét, és Sz. Pálnak 
tíz Leveleit ki-vévén: azt is 
tulajdonítják néki, mintha 
azt tanította vóina, hogy mi
kor Chriítus pokolba le ment, 
akkor onnan, Caint, a’ So- 
domabelieket, és más Istente
len embereket, kiszabadítot
ta : de a’ Patriarchákat, Pro- 
phetákat, és más igazakat, ott 

hagy-
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hagyta. Origenes azt írja fe
lőle , hogy ö mind a’ pogá- 
nyoknak, mind a Zfidóknak, 
mind a’ Kerefztyéneknek Is
teneket hitte. Mind ezeket 
a’ tévelygéfeket nem tsak élő 
fzóval, hanem íráfaival is 
terjefztette Marcion, mellyek 
közit nevezetes az Antithe- 
fe t nevű Iráfa. A z Ő köve- 
töji köztt hírefek Lucanus és 
Apelles, kik az ö mesterek
től némellyekben el-távoz
tak , és Új Sectát tsináltak. 
Az Orthodoxufok közzitl fo
kán ellenébe tették Marcion- 
nak magokat; nevezeteim, 
Iiiílinus Martyr, Ireraeus, 
Diocyfius Corinthius, Tertul
lianus Öt könyvekben contra 
M arcionem , Theophilus An
tiochenus , és máfok. Ez az 
eretnek fég el-terjedt Italiá 
ben , Romában , Egyiptom
ban, Palaeftinában, Syriá- 
ban, és fok más tartomá
nyokban, és fok ideig tar
tott. 326-ban Coníiantinus, és 
azután Arcadius, és máfok, a’ 
magok parantsolatjaik által 
igyekezték ezt az eretnekfé- 
get el-torleni: az honnan E- 
piphanius azt mondja, hogy 
neki igen nehéz a’ Marcio- 
nitáknak minden értelmeket 
ki tanulni. 423-ban, Theodo· 
retus Cyrufi Piirpok, tíz eze- 
ret térített-meg közzülök. 
Epiph. Haer. 42. Íren. 1. 1. & 3. 
Tertull. in Marcion. Theodor. 
1. 2. Juft. M art. Ápol. 2. pro 
Chrift. Aug. de hatte» Lus. 
H. E, 1. 4, c. 14. Philaftrius. 
de haer. c. 40. A’at. A l. H. E. 
Sec. 2. Ittig. de Haereliarch. 
«•vi. Ap.

MarcoSIUSOK, Eretnekek 
a’ II. Században, kiknek fe
jek Marcus volt. Ez amaz 
híres Gnofticufoknsk és Ba- 
filidianufoknak fzerzŐjökrek 
Bafilidesnek tanítványa vólt. 
Marcus a’ Valentinus’ kövé- 
töjihez adta magát ; de bá
torkodott a’ maga mesteré- 
nek értelmét , meg jobbítani, 
Négy Istenféget hitt, úgy
mint a’Ki mondhat«tlant, az 
Hallgatást, az Atyát, és az 
Igazfágot. Két Princípiumo
kat tartott: tagadta a’ Chri- 
flus’fzenyvedéíének váló la gát, 
a’ testnek fel-támadáfát; Va- 
lentinufsal az Aeonök felöl 
eggy formán hitt. L . Aeo- 
nes. Valentinianuftoh.

A’ Mágiában igén jártas 
vólt Marcus, azért is fok 
követőket talált: di’sekedett 
a’ jövendő - moncálsal is, 
melíyet, s’mintállhotta, az 
afzfzoftyokkal közölhetett, 
mellyet hogy fok fő afzfzo- 
nyok meg - nyerjenek tőle, 
gazdag ajándékokat adtak 
neki. Szerelemre gerjefztö 
italokkal, ’s más ftaíonló 
módokon akarta az afzfzo- 
nyokat magához hódítani. 
Ezek a’ Marccíisnufok tö- 
kélletefebbeknek tartoták ma
gokat Sz. Péternél és Pál
nál : és minthogy el · hitet
ték magokkal, hogy az icf- 
vefsfgtöl femmi őket ki nem 
zárhatja, minden féle vét
keket tartózkodás nélkül tse- 
lekedt-k. Vólt nekik eggy 
Ceremoi iájok, melly a’ Ke- 
reíztíégtöl különbözött , ’s 
mellyet ök Váltlágnak nevez- 
tek. Sok költött és Apo- 

cry-
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cryphus könyveket tartot
tak. Iren. 1. 1. c. 8. 9- -dús. 
Haer. 14.

Margaréta. S z . Marga
réta' napja. Ez az innep eíik 
Júliusnak ao- napján. Sz. 
Margareta a' la Coque, Apátza 
volt, naejjj-halt 1690-ben. Az 
életéta’ boifsoni Püspök, az
után pedig Sensi Ériek, írta- 
xneg, ’s 1759-ben ki-adta. Ezen 
munkának tzélja az, hogy az 
embert a’ Chriftusnak Izerete- 
tére fel-indítsa,a’ mint tseleke- 
dett Sz. Magareta Apátza , a’ 
ki az Isten’akaratjának tsele- 
kedéfében fáradhatalan volt; 
noha neki az δ Apátza tár
fai fok akadállyokattsináltak 
legyen is. Az δ életének Író
ja így fzóll ö felőle. „ Mi
dőn Sz. Margareta eggy na
pon a’ Szent Sacramentom 
előtt volna , a’ Jeíüs Chriílus 
emberi formában meg jelent 
neki, ’s parantsolta ezen ö 
kedves fzolgálójának, hogy 
fejét hajtsa az ö rnellyére: 
ekkor a’ maga Isteni Izívé- 
nek ki-mond hatatlan titkait 
közlötte vele a’ Chriílus. 
Azután forró beízédekkel ki
nyilatkoztatta magát neki, 
hogy vele fzívet akar tse- 
rélni: a’ Sz. Apátza által- 
adta a’ Chriftusnak a’ maga 
fzívét, kötelezvén magát az 
ö eránta való hüíégre, l'zere- 
tetre, és áll hala to is ágra : az
után a’ Chriílus (a’ mint 
maga mondta a’ Sz. Apátza) 
az Ő fzívét valóíággal ki
vette 5 belőle , a’ maga 
mellyébe be-tette , mellyet 
az δ óldalának febein áital 
olly fényesen látott tündök-

leni, mint a’ nap fénylik. 
Ezt a’ fzivet a’ Chriílus újra 
ki-vette magából , melly a’ 
leg-tifztább égő lánghoz ha- 
fonló volt, és ismét vifzfza. 
tette a’ maga jegyesének 
njellyébe, a’ ki azon az 
hellyen , az hol azt a’ Chri- 
ftus ki-vette és be-tette, fzi'ln* 
telen-való nagy fájdalmat 
érzett, melly igen nagy hi- 
degleléfsel volteggybe kötve, 
mellytöl eggy ér vágás fza- 
badította-meg ötét, a’ mint 
azt a’ Chriílus neki meg-pa- 
rantsolta. ” pag. i i j . &c.

Eggykor a’ Chriftus meg
jelent, ’s meg mondta neki, 
hogy tsináljon eggy eftamen- 
tomot azon lelki kegyelmek 
felől, mellyekkel Ő mind ez 
életben bír, mind pedig a’ 
j ö v e n d ő b e n  fog - bírni. 
Meg-mondta neki azt is, 
hogy ezen dolgot jelentse- 
meg az Apátza Fejedelem 
Afzfzonynak, ’s kérje Ötét, 
hogy ezen nagy dologban le
gyen Secretariufa neki; eggy- 
ízersmind tegye bizonyofsá 
a’ felöl ötét, hogy ezt a’ fá- 
radtfágot a’ Chriftus meg-fog- 
ja neki jutalmaztatni. Ezt 
a’ teflamentomot hát a’ Fe
jedelem Afzfzony fzóról Izó
ra kezeivel írta le, Sz. Mar
gareta pedig tulajdon véré
vel írta alá a’ maga nevét. 
Midőn a’ Chriftus ezt a’ Te- 
ftamentomot meg-látta, azon 
való nagy meg-elégedéfének 
bizonyíagáúl, a’ maga fzívét 
újra neki adta, még pedig 
mint akarná neki által-ad
ni , azt maga diktálta, ö 
pedig a’ Chriftus’ ízavait tu· 

laj-
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lajdon vérével írta - le. A’ 
Chriftus’ fzavai közit leg-ne- 
vezetel’ebbek ezek voltak: „Én 
téged az én fzívemnek és 
mind azoknak a’ jóknak örö
kösöknek vallak , mellyek 
mind most, mind örökké 
meg - maradnak : hatalmat 
adok néked, hogy azokkal 
tettízéfed fzerént banhafs.“ 
Margareta ezen rendkívül 
való kegyelemnek meg-hálá- 
láíára,kéfével a’ maga mellyé- 
re a’ Jefus Chriftus’ nevét 
négy és el-törölhetetlen be
tűkkel fel-mettfzette. pag.iós.

De ezen könyvben, melly 
olly tüzes ékesen - ízóláísal 
vagyon írva , hogy a’ leg
hidegebb Tzívet is fel-mele- 
gítheti, íemmi nints neveze- 
tefebb mint ez : „ Az Ördög 
ízinte olly gyakran meg-la  ̂
fogatta a’Sz. Apátzát, mint 
a’ Chriftus. Eggykor ez a’ 
lelki ellenfég Tokkal jobban 
igyekezett azon, hogy magát 
ö előtte kedvefsé tégye, mint 
az Ő lelki Vőlegénye a’ Chri
ftus. Azonban meg - jelenik 
az Idvezítö, kit látván az 
ördög, minden tiíztelet nél
kül vifelte magát a’ maga 
Ura és Mestere előtt, ’s 
azonban eggy hurkos kötelet 
vetett neki a’ nyakába, 
mellyet olly erősen reá fzo- 
rított, hogy Ötét tsalhatat- 
lanúl meg-fojtotta vólna, ha 
Sz. Margareta neki fegítfégére 
nem ment, ollójával a’ köte
let el-nem vágta, és így a’ 
maga Vőlegényét meg-nem 
fzabadította vólna. “

Margaróta’ Napja. Esik 
Februariusnak sí. napjan. 
Sz. Margareta Crotonából

fzármazott: ifjúfágában, a’ 
mint a’Legenda írja,tifztátalan 
életet követett: de midőn a* 
fzeretöjének, kivel kilentz efz- 
efztendeig tilalmas tárfalko- 
dást gyakorlott, hóltt testét 
meg-latta, annyira meg illetö- 
dött, hogy azon naptól fogva 
haláláig, mindenkor fanyarú 
életet élt. A’ maga fzép ortzá- 
ját öfzve - ííbesítette , testét 
ostorozta, tsak kenyérrel és 
vízzel élt, ’j a’ t. A z ö őrző 
Angyala gyakran megláto
gatta Ötét ; főt a’ mint a’ 
Legenda írja, maga a’ Chri
ftus fokfzor nyájjason tárfal- 
kodott Ö vele. Az Isten fok 
kegyelmeit közlötte Sz. Mar
garétával : úgymint, bete
geket gyógyított, jövendölt, 
tsudákat tselekedrtt. Eggy 
mennyei Világofság intette- 
meg ezen Sz. Afzfzonyt az 
Ő halála felől. Mind azok 
a’ lelkek, valamellyek az Ő 
könyörgése által fzabadúltak- 
meg a’ Purgatoriumból, az Ő 
hóltt testénél öfzve-gyültek, 
mellyböl igen drága illatnak 
fzaga érzett, a’ melly illat 
a’ Szenteknek testekben igen 
gyakran érzik.

Sz. MáRiA. Az Úr fésűs 
Chriftusnak Anyja. A’ Sz. 
Írás igen kevés dolgokat ha
gyott emlékezetben Sz. Má
riáról. Származott ő a’Dá
vid Király’ házából, aty afifá- 
gos volt az Áron’ famíliájá
val is ; mert Ersébeth a* Za- 
chariás Pap’ felefége rokona 
vélt neli. Mind azt a’ mit 
az 6 fzülettetéférÖl éa^zülé- 
jiröl tudunk , tsak némelly 
Apocryphus könyvekből tud

M a r .
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juk, úgymint a’ Szűz’ fzü- 
lettetéfének Evangyéliomából 
és a’ Sz. Jakab Proto-Evan- 
geliumából. Ezek fzerént a’ 
Sz. Mária’ Atyja Joachim, 
Anyja pedig Anna vólt, mind 
ketten a’ Juda’ nemzetéből. 
Már ifjúfágaban ötét az δ 
fzüléji Istennek fzenlelték , ’s 
a’ templomban neveltették, 
a’ Papok pedig ötét Josef- 
nek adták , a’ ki eggy tifz- 
tf fztefséges Öreg ember vólt; 
nem azért hogy vele házas- 
fági életben élne, hanem hogy 
az Ő fzüzeíségét óltalmazná. 
Ezt a’ rendkívül való Szüzet 
válafztotta az Isteni gondvi- 
felés a’ Mefsiás’ anyjának, 
a’ kinek életét le-írják az 
Evangy élisták. Az Atyák 
azt írják, hogy a’ Chriftust Sz. 
Mária fzüzefségének meg-fer- 
tödése és fájdalom nélkül 
fzülte. El hallgatván azokat, 
mellyeket a* Sz. írás Sz. Má
riáról meg-jegyzett, a’ Ré
gieknél ezeket találjuk fe
löle. A’ Napkeleti régi Tra
ditio fzerént, Josef ésMária, 
minekutánna az Angyaltól 
meg-intettettek , és Egyip
tomba fzaladtak vólna, ott 
Heliopólisban tartózkodtak: 
és ma is mutogatnak Cajro 
és Heliopolis köztt eggy for
rást, és eggy Balfam kertet, 
a’ mellyben Sz. Mária a’ 
Jefus’ ruhájit fzokta mosni; 
mellyet az Egyiptomi Ke- 
refztyének még ma is nagy 
tifzteletben tartanak. Né- 
mellyek azt hifzik , hogy 
minekutánna a’ Chrístust 
meg feszítették, ötét Sz. Já
nos Epheíüsba vitte, hol igen

5 2 3

öreg korában meg is halt· 
Az Ephefuíi közönféges Coil- 
ciliumnak leveléből meg tett- 
fzik , hogy az V. Században 
azt hitték , hogy ö Píphefus- 
ban temettettetett légyénél. 
Máfok azt mondják, hogy 
neki mind halála mind el- 
temeUettetéfe Jerufalemben 
esett. Marcianus Tsálzár 
fokát fzörgalmatoskodott, 
hogy a’ Sz. Mária’ testét 
meg találhatná; melly fzan- 
dékának el-éréfére a’ Jeru- 
falemi Püspökhöz Juvenalis- 
hoz folyamodott, a’ ki ne
ki azt mondta, hogy az a’ 
Gethsemane kertben va
gyon, mellyet 6 onnan Con- 
ftantinopdlisba vitetett. Azt 
mondják hogy mikor Sz. 
Mária meg-akart halni, az 
egéfz világon el-fzéledtt Apo- 
ítolok tsudálatöfan ö mel
lette mind meg-jelentek: tes
tét a’ Gethsemane völgyé
ben el-temették, a’ midőn 
három egéfz napon mennyei 
mufica zengedeze't. (a) 

NicephorusCalliflus Sz.Má
riát így írja-le : alatsony ter
metű , fejér bőrű, fzép hajú, 
eleven fzemű , fekete fzivár- 
vány formájú fzemöldökü, 
holzfzú orrú , piros ajakú, 
temérdek kezű és ujjú, való- 
fágot és erköltsöt mutató 
tekintetű , közönféges , de 
tifzta ruhájú vólt. (b) Azt 
tartják, hogy Sz, Lukáts fes
tettedé ötét, és íbk hellye- 
ken mutogatják az Ö képeit, 
mellyeket a’ Sz. Lukáts’ ere
deti festéséről költsönöztek. 
De a’ Régiek arról nem em
lékeznek , hogy Sz. Lukáté 

festő
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tosfő vólt, és Szi'iz Máriát 
le-fesfetie válna.

A1 Zsidók, mint a’ Chri- 
fiusnakmeg eskiidttellenfégei, 
tok költeményeket terjefztet- 
tek el Sz. Mária felöl. Azt 
mondják, hogy ö eggy kal
már aízízony vólt, és eggy 
Johanan nevű emberhez ment 
férjhez: de ötét eggy Pan- 
derus nevű ember teréhbe 
ejtette, a’ kitől eggy Jofua 
nevű fijat fzűlt. Midőn pe
dig Pandefus Babylonba 
ment, ezt a’ gyermeket Má
ria meg-tartolta magánál, 
/hiba Nazarethbe ment, 
hogy a* Jofua’ fzülettetietése 
felöl tudakozódjon: hol Má
ria maga meg-vallotta, hogy 
ű házafság-törésbe efett. (c) 
L . Jesus Panderrr.

Ellenben a’ Mahttuimeda- 
nuíók nagy tilztelettel fzóli- 
nak Sz. Mária felöl: de fok 
költött dolgokat in befzéllnek 
felőle. A’ Koránnak 19 réfze 
M áriának ne v?z tette tik, melly 
a’ Jefus’ fzülettetése felöl 
ezen környül-állatokat írja: 
„ Emlékezz - meg Máriának 
azon történeteiről, méllyé- 
két a’ Koran könyv mond Ő 
felőle; mint ment ö el a’ 
maga atyjafijai közzűi napke
let felé , hogy ott el rejtez
zen: mi pedig a’ mi lelkün
ket Gábrielt el-küldöttük Ö 
hozzá eggy tökélletes ember
nek formájában. Mária azt 
mondta: én a’ könyörülő 
Istenhez folyamodom , hogy 
engem’ te ellened oltalmaz
zon: ha te Ötét féled, ne 
közelíts hozzám. Gabriel 
így felelt: Bizony én vagyok

a’ te Uradnak Követe, a’ ki 
engem’ hozzád küldött, hogy 
neked eggy Szent Fijat ad
jak, Mária azt mondta: hogy 
lehetne nekem fijam, holott 
engem’ férj fi nem illetett, 
és én a’ tifrtátalanfágnak el
lensége vagyok? Gabriel azt 
felelte: A’ dolog úgy léfz* 
a’ mint mondiatn. A’ te U n d  
azt mondja: ezt a’ dolgot 
könnyű nékem meg-tsetokrd- 
ni, hogy én azt a’ Fijat 
jegyül es kegyeimül rendel
jem: mert az már mez-ha- 
taroztattatott dolog. Akkor 
Mária fogadott ménében, és 
terhesen el ment eggy íávól- 
való magános helíyre, h l 
a’ fzülés’ ideje eljött , és 
eggy pálma fa nevelkedett. 
Mária így fzólloít : Árba 
volna az Isten, hogy előbb 
hal am vólna m g , minek- 
elötte ez reám következne, 
hogy így az örök feledékeny- 
fégbe mentem vólna által! 
De az a’ ki Ö mellette állott, 
kiáltott neki: Ne fzomorkodj: 
most fák a Cz to tt az Isten né
ked eggy forrás vizet: rázd- 
meg a’ pálma f á t , és az né
ked érett gyiimöítsöt hullat: 
egyél és igyál, és tsendesítsd- 
meg megadat. Ha pedig va
lakit látfz, és az kérdez téged’, 
feleld ezt neki. Bizony a’ 
KönyörülŐnek fogadáfsal kö
teleztem magamat a’ böjtö
lésre : azért ma Jenkivel nem 
akarok befzéllni. Azután Má
ria a’ maga ölébe vette kis 
gyermekét, és azt a’ maga 
atyjalijaihoz vitte. Azok pe- 
dig így ízólltak neki: Óh. 
Maria! rendkívül való dol

got
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5;oé tselekedtél te; óh Aron
uiga! a’ te atyád nem volt 

rofzfz ember, a’ te anyád 
lem volt tiíztátalan életű aíz- 
fzony. De Mária intett a’ 
gyermeknek hogy feleljen 
nekik: ök pedig mondának : 
hogy befzlíhetnénk mi eggy 
feőitsöben fekvő gyermekkel? 
mellyre a’ gyermek kezdett 
ízóllani és mondani: Bizony 
én az Isten’ ízolgája vagyok: 
ö adta nekem az Evangyé- 
liom’könyvét, és engem’ ma
ga Prophetájának rendelt, 
ás engem’ áldásúl adott va
lamerre megyek, és paran- 
tsolta nékem az imádíágot, 
és al&mtsna ofztogatást, mind 
addig míg élek, és azt akar
ja, hogy az én Anyámnak 
fengedelmeskedjem, hogy így 
fém kevéliy, lem boldogta
lan ne legyek. Eékeiség Je
gyen rajtam azon a’ napon, 
a’ mellyen ízületi*, tton , azon 
a’ napon’ a’ mellyenmeg-ha- 
lok , és azon a’ nej en, a’ 
mellyen az életre isii ét fel
támadok. Ez a’ gyermek vélt 
Jeíus , a’ Mária’ hja.“

Azt mondják a’ Mahum- 
medanufek, hogy Gabriel 
Máriának eggy gy enge ifjú
nak képében jeknt-mcg, Ál- 
Bejdavi ezt az okát ad
ja , hogy így az Angyal mér- 
Jtkelne a’ Mária rettegélét, 
hegy a’ követíég’ beízédét 
art ál keveíebb félelemmel 
hallgathatná , azon kívül 
hogy Máriában indulatokat 
gerjelzthetne , mellj’ek ötét 
a’ méhnen való fogadásban 
legíthetnék. A’ Mahumme- 
damdöknak közöníéges értel

mek ez : Szúz Máriának a’ 
mellyen az inget Gabriel ki
nyitotta a’ maga üjjaíval, ke
belébe lehellett neki, és Ö Jé- 
füst úgy fogadta méhében.

A’ Romai Ekkléíia nagy 
tilzteletet mutat Sz. Mária 
eránt. A’ Litániábán nevezi 
Öfet Isten’ Anyjának , Angya
lok’ Királynéjoknak, Menny- 
Orfzág’ kapujának, Bűnösök’1 
menedék-helíyeknek, Kegye
lem’ Anyjának, Titkos Ró
kának, ’.f a’ t. Sokan a’ r.agy 
Tudcfokközzűl magok Isten- 
Aízl'zonyokEak,l'öt k ráter Sa
lazar, a’ Sz.Háromfág’ iellyes- 
fégének nevezi ötét. (ö) Es 
ezen az okon gondolják a’ 
Mahummedanuíok, a’ mint 
felölök D’ Hcrbelot meg
jegyzi, Sz. Máriát a’ Sz. Ha- 
roinfág’ harmadik ízeméilyé- 
nek. Sőt Sz. Máriának a’ 
Chrifiuíon is hatalmat ád a’ 
Romai Ekkléíia: a’ mint a- 
maz énekből meg - tettizik, 
Bt Ilynek kezdete ez. O Je- 
lix  puerpera, Rojtra pians 

Jcelcra , Jure matris impera 
Redemptori. Prater Eary azt 
mondja, „ A’ Paraditsem 
nyitva áll azoknak, a’ kik 
&’ magok kamarájokban a’ 
Sz. Mária’képét tartják, vagy 
azí magokkal hordozzák, és 
azt Izüntelcn ízemléiik; a’ 
kik reggel és estve valame ily 
neki íz ént eltel tetett templom
ban ö tőle áldást kémek ; a’ 
kik ö eránta való tifztelelből 
az ö nevét ki-nem mondjak, 
hanem az hellj ett más nevet 
említenek ; a’ kik az Angya
lokat kérik, hogy Ő hetijei
tek idvezeljék Szűz Máriát;
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a’ kik az δ képének mennél 
diísöfégefebb titulusokat ad
nak , ’s a’ kik 6 reá kedves 
tek  é n te t t e l  n é zn ek ,  ' s o f t ,  ( e )  
A’ ki a’ Széni Szűz’ fegítfé- 
gét meg-akarja nyerni, az 
Ö»ei maga ki ’s be-menete- 
lében tartozik idvezleni. (f) 
Ezt az Idyezletet Ave Máriá
nak hívják. A’ Legendák tel- 
lyefek azon malaíztokkal, 
meiíyeket az Ave Máriákkal 
nyertek az emberek. '

Sz. Máriának fok innepei 
vágynak. L. inindeniket a’ 
különös Articulufok alatt.

Sz. Máriának ereklyejit 
fok hellyeken mutogatják; 
mint az ő haját, és tejét, 
tneily felöl azt tartják, hogy 
abból eggy tsepp lem vefzett- 
e l: az ö jegy gyűrűjét Perou- 
fa vároíában tartják, melly 
lók tsudákat tefzen. (gú Ru
hája Romában, és más heliye- 
ken vagyon; inge Chartres- 
ben és Aachenben, eggy kel’z- 
ke öje Trierben, öve Mont- 
férratban, fúsüje Romában, 
tzjpellöje Puyban, paputsa 
Britanniában. Az ő kápol- 
naji köztt leg nevezetesebbek, 
a’ Saragofsai, a’ Liefsai Pi- 
csrdiában, a’ Lorettái. L. 
Atocha. Loretto.

Némellyek azt tartják hogy 
Sz, Mária nem halt-meg: ezen 
értelemre látfzik Epiphanius 
hajolni, leg alább bizonyta
lannak mondja , meg halt-é 
vagy nem; és fel-tévén azt 
hogy meghalt, úgy halt-é 
meg mint Mar;yr, vagy más 
halálnak nemévei? A’ Ro
mai Ekkléfia azt tartja, hogy 
Sz. Mária msg-hait, de har-

L  I

mad napon fel-támadt, *s 
testestül és lelkestől úgy ment 
fel a’ Meany-Orfzágba. En
nek az értelemnek nevezetes 
ólt almazó ja volt Joannes Da- 
mafeenus a’ VIII. Században; 
ide fok korttyal - álláfokat 
fzámlál ; bizonyí; eggy Jeru- 
lemi Juvenalis nevű Püspök
kel, a’ pedig eggy régi és 
bizonytalan Traditi óvni.

A’ Romai Ekkléfia ennek 
emlékezetére fzentcli a Fe- 

fiúm  Affumtionis Marias, vagy 
Nagy Boldog Afzfzony’ nap
ját, Auguíiusnak íj n. Az VI. 
Század etőtt ezen innepröl 
nints emlékezet. Nicephorus 
azt írja, hogy ezt Mauritius 
Tsáfzár ízérzetté. Némellyek 
azt mondják, hogy az AJfurn- 
tión a’ Régiek nem ér euek 
egyebet, hanem a’ Mária’ 
Lelkének mennybe viterteté- 
fét. L. N agy B . A , napfa.

Vágynak ollyanok, kik 
Máriának némelly leveleket 
tulajdonítanak: eggyiket írta 
Ignatiushoz , a’ mafikat Mes- 
fina, az harmadikat Floren
tia várofához Olafz - Orfzág- 
ba. De hogy ezek költött 
levelek légyenek, ma a’ fe
löl a* Tudófok nem kételked
nek. És noha Melchior In- 
chofer Jeluita meg akarta is 
mutatni ezen netü Iráíában, 
Epifiolce B . Firginis Marias 
ad Mejfanenfes veritas vindi
cata , hogy a’Mefslnabeiiek- 
hez való Levelet, valóíag- 
gal Szűz Mária írta; mind- 
azáltal Romában feekit-fem 
gyözhetett-meg a’ felöl; főt 
kénfzeríttettetett, hogy értel
mét váitoztafsa, az nonnan„j
3  a
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a* könyv* tifuluí'át így változ
tatta. De Epiftola É . V. Ma- 
rice ad McJJanenJ'cs Conjecta· 
tio , plurimis rationibus Cf ve- 
roßmilitudinibus locuples; 
ttieilyben már nem erősíti 
eggy átaljában a’ dolgot, ha
nem tsak hihetőnek mondja. 
X)e a’ Naudceana azt jegyzi- 
meg felöle, hogy Ő a’ mit írt, 
azt maga fém hitte valófág- 
gal. (h)

(A) Andr. Cret. Horn. 3. Jo. 
Diac. Serm. de AHumt. B. 
Marias. Jo. Damafc. Sermo de 
Dormit. Deiparae, (b) JSiceph. 
Call. Η. E. 1. 2, c. 23. (c) To
ledos JeJ'u. (d) In Prov. Sa- 
lom. (e ) Paradife opened to 
Philagia. ( f ) Suffren. in Ann. 
Chr. (g) De ánnulo Pronubo 
Deiparae Virg. Colon. 1626. 
Petr, de JSatalib. (h ) JSau- 
deean.

Sz. Mám a ' Könyörülő Ren
dén lévő Barátok. IS oha ezt 
a’ Rendet kívánta legyen is 
Generalis Alphonfus de >5on- 
roy a’ XVI. Században meg-
Iobbítani; de a’ dolgot ab· 
ián hagyta, ő utánna pedig 

Joannes Baptifta de Gonza
les vitte azt tökélletefségre, 
mellyet Ö azután a* Szent 
Sacramentomról nevezett. 
Eggy Caftellari nevű Grófné 
két klafiromckat építtetett 
ezen Rendnek Andalufiában, 
mellyek a’ Strict as Obfervan- 
íítf“ Könyörülő Sz.Mária’Ren- 
dénlévő Barátokkal tsak ha
mar meg-teltek. Ezek után 
még tizen két klafiromokat 
látott de Monroy, mellyek 
az Ö jobbítalat követték. Az 
ΰ  Szerzeteiéi Siciliáig el-ter

jedtek , hol azoknak klaftro- 
maik annyira meg-ízaporod- 
tak, hogy ott fziiklég volt 
a’ Sz. Raymond Provinciá
ját fel - állítani; a’ Spanyol 
Orfzágit pedig két felé ofz- 
tani. Rzen Szerzetefeknek 
öltözetek meg-eggyez a’ me· 
zítlábos Carmeli lakéval. Ezt 
a’ Szerzetet V. Pál P. erÖsí- 
tette-meg 1606-ban, a’ Nagy 
Oblérvantiától pedig XV. 
Gergely P. válafztotta-el.

Ezen a’ Renden Apátzák 
is vágynak. Leg-elsők azok, 
kiket 1568-ban Sevillában P. 
Anton. Velafco ezen Rend 
nek tagja állított. Ezeket 
k ö v e t t é k  máfok is fo
kán Spanyol Orfzágban. Az 
Apátiáknak Öltözetek haíon- 
16 a’ Barátokéhoz. A* ízo- 
kott Rlaftromi foeadálökhoz 
ezen fzókat is adjak: ígérem, 
a’ mennyire az én állapatom 
engedi, hogy én azokban 
a’ dolgokban foglalatosko
dom , a’ mellyek a’ raboknak 
kiváltótokat fegéllik, a’ kik
ért, ha fziikfégés, életemet 
is le-tenni kéfz vagyok.

Ezeken kívül vagyon még 
eggy harmadik Rende is ezen 
Szerzetnek. 1265-ben két Afz- 
fzonyok, kiknekfemmi gyér- 
mekek nem vólt, Barceloná
ban , némelly Szüzekkel  
eggyütt bútsút-adtak e* vi
lágnak , és ugyan-azon elz- 
tendoben Szerzetes ruhába 
öltöztek. Ezeknek köteles- 
fégek, az alamisna, könyör
gés , és lírás által, a’ Izegény 
Kereíztyén raboknak fogla- 
gokat enyhíteni, *s azoknak 
íegítfégül lenni. Ez a* Szer

zet
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zet nem igen esmeretes. Hiß, 
des Ord. Sei. T. jő, $7. 3S.

M a r i c a . Eggy Nympha, 
a’ kit külöaöfeü Italiában az 
Auruncufoknak Minturnae 
nevű Váróinkban tifztcltek, a’ 
Liris folyó-vize mellett, A’ 
Poéták a’ Laticufoknak régi 
Királyoknak Faunusnak fe
leségének tartják ötét: máfok, 
mint Servius, Venusnakgon
dolják lenni: máfok pedig 
Circevel zavarják-öfzve, mint 
Hefiodus. Maricának eggy 
temploma vólt Miaturnaeben, 
eggy izent erdőben. A* la
kotoknak törvények fzerént, 
nem fzabad volt onnan ki
menni annak, a’ mi eggyfzer 
abba be - ment. Nem bizo
nyos, mi indíthatta őket ezen 
törvényt-tételre. Lucan. 1. *. 
Virg. Aen. 1.7. Flut, in Mario.

fMáRK Evangyelißa'nap
ja. Aprilisnek as. napján. Sz. 
Márk Levi eemzetl'égéből va
ló Zíidó, még pedig Papi famí
liából való volt. Nicephorus 
azt mondja felőle, hogy Ö 
a’ Péter* húgának íija vólt. 
A’ Régiek mindnyájan eggy. 
nek tartják Őtet az hetven Ta
nítványok közzítl. Epipha- 
nius azok közzül valónak 
mondja őtet, a* kik midőn 
hallották volna a’ Chriítus· 
nak az Ö testének ételéről és 
vérének italáról való bci'zé- 
dét, el hagyták őtet; noha 
ó a’ Péter* intéfére ismét vifz- 
lza-tért. De ha az igaz , a’ 
mit a’ H;erapolitanuíi Püs
pök Papias belzéll, hogy 
Mark, életében, fém nem 
látta, fém nem hallgatta a’ 
Chriliust, úgy a’ feljebb va

ló értelem oda lefz’. Hihe
tőbb az, hogy Ötét Péter 
Apóitól térítette-meg. A* bi
zonyos hogy ő mindenkor 
Péterrel utazott, és neki író
ja vólt. Nazianzeaus említi, 
hogy Ö a’ maga Evaagyéiio- 
mát, mellyet eddig hirde
tett, Romában az ott lévő 
Kerefztyéneknek kéréleicre 
írta. Eufebius azt írja, hogy 
Őtet Péter Egyiptomba kül
dötte, az Evangyéíiomnak
Eredikálláfára, hol Ö íakó- 

ellyét Alexandriában vá- 
lafztotta, és nagy elő-mene. 
teiiel munkálódott. Eufebius, 
Hieronymus,Baronius, és má
fok, írják, hogy ö ott leg
előikor is a’ Tiierapeutábat 
térítette-meg, xi* Izent és 
fzanyarú életet éltek. Né- 
niellyek a’ Barátoknak éle
teket ezektől hozzák. Ezek 
az Elfaeus Zíidók közzíil van 
lók vóltak. Egyiptomból m iit 
Sz. Márk Lybiába, hol mar- 
tyromihalált Izenyvedett, né· 
mellyek fzerént; de a’ melly- 
röl mind a* Catholicus, mind 
a’ Protestáns Tudófok kétel
kednek. Azután M ar marican, 
Pentapolifon, és más Pogány 
hellyeken által, vifzfza-ment 
Alexandriába , hói maga 
hellyett, hüfégesfzolgákat ha
gyott. Húsvét tájban, misor 
a’ Pogányok a’ Serapis’ in- 
nepét fzentelték, vak buzgó,· 
fágból Márkra reá rohantak, 
lábánál fogva eggy a’ ten
gerhez nem mefzíze lévő Bu- 
celus nevű kő-fziklához hur- 
tzolták, a’ következett éjjel 
fogfágba vetették, hol az Is
ten ötét eggy mennyei vili* 
» gos -

m
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gofsággal meg-vigasztalta és 
erősítette. Más nap’még ke
gyetlenebből bántak vele, 
mind addig míg - nem az hús 
testéről le-fzakadozna , meg
halna , a’ kinek testét ofztán 
meg-égették. De az ő tanít
ványa eljöttek, hamvát és 
tsontjait öfzve-fzedték , ’s kö
zel a’ városhoz , hol |>redi- 
kállni fzokott, tifztefsegelén 
el-temették. A’ Venetiaiak 
az δ ereklyéit nagy pompá
val a’ magok várótokba hoz
ták , hol azt mind e’ mai na
pig nagy buzgófággal tifzte- 
lik; magok Patronuiökká vá- 
lafzíották, és neki eggy tem
plomot építettek, melly az 
egéfz világon lévő leg-pom-
f»alább épületek közzúl va- 
ó. A z Írók az ö halálának 

ideje felöl nem eggyeznek- 
meg. Irenaeus azt tartja, hogy 
o  Péter’ és PáP halála után 
még élt: de igen hihető, hogy 
ö Nero Tsáízár’ életének ve-
f e felé múlt-ki e’ világból, 

íémellyek eggynek tartják 
ötét azon Jánolsal, ki Márk- 
nak neveztettetik, és a’ ki
ről Sz. Lukáts az Apolloli 
TselekedetekrÖl írtt könyvé
ben emlékezik. De ezt az 
értelmet már ma minden Tu- 
dófok el hagyták. Ez az A- 
poítol írta a’ maga neve alatt 
a’ négy Evangyéliomok köz- 
zül az eggyiket. Hier. Prtef. 
in Marc. Eus. 1. a. c. 15.- 

MáRK.’ Evangyélioma. Eggy 
Canonicus könyv az Üj Te- 
ílamentomban. Ezen köny
vet írta Sz. Márk Romában, 
az hova Pétert el-kíférte, a’ 
Chriftusnak 44. eí'ztendejé-

ben. Ez az Evangyéliom 
gyakran neveztettetik a’ Ré-
{;ieknél Sz. Péter’ Evangyé- 
iomának : oka, mert a’ mit 

Márk Pétertől hallott, azt 
írta-meg hűíégesen, a’ mint 
Tertullianus meg-jegyzi. Né- 
mellyek azt tartják, hogy 
Márk ezt az Ev&ngyéliomot 
a’Péter’ halála után írta. (á) 
Nevezetes az , hogy Márk 
a’ maga Mesterének esetét, 
annak RÖrnyül-álláfaival leg- 
fzorgalmatosabban meg-írta. 
Nem eggyeznek meg-rajta a’ 
Tudófok, dörög vagy Romai 
nyelven írta-é Márk a’ ma
ga Evangyéliomát. Leg töb
ben azt mondják, hogy Gö
rögül, máfok pedig , mint 
Baronius és Seiden , hogy 
Deákúl írta. Ezt az utófió 
értelmet onnan próbálják, 
mert a’ Syriai Fordítás’ végén 
az vagyon , hogy az Origi
nális Írás Deák. VenetiábaD 
tartják az Originálist , a’ 
mellyel, a’ mint mondjak, 
Sz. Márk maga írt: de azt 
a’ régifég úgy meg-eméfz- 
tette, hogy már alig lebes- 
ícn tsak eggy betűt is benne 
meg - esmerni. Montíaucori, 
a’ ki ezt látta, Deák írásnak 
tartja: de mások Görögnek 
mondják lenni, (b)

Sok Eretnekek tsak a’ Sz. 
Márk’ Evangyéliomát vették- 
be. Az Orthodoxufok köz- 
zül íokan, a’ mint Hierony
mus írja, az utólfó réíznek 
tizenkét utólfó verfeit, mint 
a’ mellyeket nem Sz. Márk 
írt, meg vetették; kétfég kí
vül azért , mert itt ollyan 
környül-állalokat említ Márk,

a’
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a’ melljek a’ több Evangyé- 
listákkal egyenesen tettfzcnek 
ellenkezni. De mind a’régi 
Atyák, mind a’ Napkeleti 
Fordítáfok , mind Deák és 
Görög nyomtatott és írott 
exeK'ipIárok Márkénak is 
merik azokat lenni, (c)

Ez az Eyangj'éliom a’ Má
téiénak rövid ki-vonála.Máck 
gyakran él a’ Sz. Máté íza- 
vaiva!, ugyan azon dolgokat 
azon környűl-álláíokkal írja- 
meg, a’ meliyekkel amaz. 
Sakízor a’ Máté’ világosítá- 
íára üémellj jegy zéseket te- 
Izen. Két vagy barom tsu- 
dájit említi a” Chriítusnak, 
meÜyekröl Máté nem Izóll. 
Leg-nevezetefebb ezen Evan- 
gyélistában az, hogj noha 
ó mindeaüti Sz. Mátét kö
veti : még is az ő rendét, a’ 
4. Réíznek 12. vériétől fog
va, a’ 14. Réíznek 13. vér
iéig el-hagvja, és a’ nevezett 
hellyeken a’ Lukáts’ és Já
nos’ rendét követi. A’maga 
Evangyéliomát a’ KerefztelÖ 
János’ predikállásán kezdi: 
a’ Cbriftusnak Máténál lévő 
némellj példa-befzédeit, Ta
nítványaihoz ’s a’ Pharifaeu- 
fekhoz intézett beízédeit, el
hallgatja.

Eggy Liturgiát is tulajdo
nítanak Márknak.

(a) Eui. 1. 3, c. 15. Tértiül. 
1 4. c. Marcion. (b) Bar. ad 
an, 4$. Sold. not. in Eutych. 
Orig. M ont/, ltja. Ital. c. 4. 
(c)  Iren. J, 3. c. 2, Clem. 
Aí. Hypoth. Paprás. C/irys. 
Hier. Epiph. Metapkr. Sozorn. 
JMceph, Tille mórit,

L l

f. MAROWiTáK. Napkele
tén azok a’ Kerefztyér.ek, ifik 
a’ Libanus begye körül é t 
a’ Izomlzéd hellyeken Lak
nak. Hol vették ezen neve
ket , a’ felöl fok féle az ér
telem. Némelíyek hozzák 
azt eggy a’ Libanus begye 
alatt lévő Maron.ia nevű. 
hellytöl, hol a’ Mar03Irak
nak Piispökfégsk is vagyon. 
Máfok eggy Maron nevil 
Abbástól, ki a’ Chryfofta- 
mus’ idejében élt, és a’ Ne- 
íioriaaufoknak ’s Eutychia- 
nufoknak erősen ellenek ál
lott, azután pedig a’ Szentek 
közzé fzámláltattatott ; a’ 
mint Tbeodoretus eggy Phi- 
lotheos Hifioria nevű mun
kájában írja. Ezen értelem
ben vagyon Abraka a Eche
leniis, és majd mieden Ma- 
roniták , minthogy nekik, 
tifztefségekre izolgál : de 
máfok, a’ melly hihetőbb
nek is látfzik, azt tartják, 
hogy neveket vették eggy 
Maron nevű Baráttól, a’ ki 
az Eutyches’ követője volt. 
nevezetesen pedig a’ Jacobi- 
tákkai tartott, kik az Euty- 
chiaauíökközzúl valók vol
ta ra ’ kik a’ Chriítusbaa két 
terméfzetet, de eggy akaratot 
hittek, mint a’ Monothse- 
ták. Ezen állapatban ma
radtak a’ Maroniták a’ XII. 
Századig, a’ midőn a’ Ke- 
refztes had által a’ Romai 
Ekkléba is bataimafsá kez
dett lenni ; IF. Balduinus. 
Jerufalemi Király alatt, az 
Antiochiai Patriarcha Alme- 
ricus, a’ Maronitáfcal a’ Ro
mín Székkel eggy esitetis,
4 Mi-
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Midőn az Európaiaknak ha
talmuk Napkeletén hanyat- 
lani kezdett, ez az eggyes- 
fég is kezdett a’magafemmi- 
fégére vifzfza - menni: mellyet 
a’ Romai Pápa igyekezett 
fel - tartani; a’ minthogy 
144S ben a’ Kalotsai Érieket 
Magyar Orfzágból el is kül
dötte Napkeletre, a’ ki a’ 
Maronitáknak Metropolita- 
nufokat Eliást arra vette, 
hogy Romába maga hellyett 
eggy Isák nevű Papot kül
dött. Ez időtől fogva min
denkor igyekeztek a’ Romai 
Pápák a’ Maronitákkal való 
eggyefséget fel-tartani; melly 
vé^re XIII. Gergely P. Ro
mában a’ frámokraeggy Col- 
legiumot építtetett, melly- 
ben az Ő ifjaik meg-taníttat- 
tatván, úgy küldettetnek vifz- 
fza hazájokba. A’ XVI. 
Század’ vege felé, Hierony
mus Dandini, mint Pápa’ Nun· 
ciufa,el-kü!dettetetthozzájok, 
a’ ki az ő erkőltsöket ésizo- 
káfaikat le írta. Anyai nyel
vek a’ Syriai nyelv volna; 
de az hellyett vagy til’zta 
Arabiai — vagy Arabjaival 
kevert Syriai nyelvvel élnek. 
A’ közöníéges Isteni tiizte- 
letben azEvangyéliomot és az 
Epiítolákat előfzör Syriai, 
azután fzokott Arabiai nyel
ven olvaf.ák, hogy a’ nép 
Is érthefse; az alatt pedig 
a’ nép a’ fejét ide’s tovahaj
togatja , ’s laf$ú fzóval bi
zonyítja, hogy az mind igaz, 
a’ mit a’ Pap olvas. Vágy
nak Fatriarchájok, Érsekeik, 
Püspökeik, és minteggy ízáz 
ütvén Ekkléiiájik, kiket a’

Törökök annyira fanyargat* 
nak, hogy a’ Papok negv 
réí'zént magok kézi munka- 
jókból legyenek kenteknek 
élni. A’ Papok a’ füvegeken 
lévő ég fi?.ín pántlikával kü- 
lönbböztetik - meg magokat 
máinktól, Az házas emberek 
is lehetnek Papokká: de a’ 
ki nőtelen korában lett Pappá, 
annak nem ízabad meg ha- 
zafodni. Négy réfzént a’ Ce
remóniákban a’ Görög Ek- 
kléíiával tartanak; noha a’ 
Romai Ekkléfiának is fok 
ízokáfait követik, mióltától 
fogva azzal eggyesöltek.

A’ Maronitaknak Fatriar
chájok eggy Sz. Antal Ren
dén levő Barát, a’ ki magát 
Antiochiai Fatriarchának, és 
mindenkor Péternek nevezi. 
Eggy Edém Canobim nevű 
kősziklából ki - vágott kla- 
fiiomban lakik , ki eránt olly 
nagy tifzteletet mutatnak, 
hogy előtte fokfzor a’ főidre 
i$ le borúinak. MinekeloUe 
a’ Maroniták a’ Romai Ek- 
kléfiával eggyefültek vóina: 
a’ Sz. Léleknek a’ Fiútól 
való fzármazárát tagadták: 
Vafárnappal eggyüt a'Szom
batot is meg tartották , a* 
negyedlzeri házafságot kár
hoztatták : hogy az Isten 
minden lelkeket eggyfzerre 
tetemtett, azt mondták: az 
Ür Vatsorájával kétfzín alatt 
éltek, ’s azt a’ gyermekek
nek is adták : hogy a’ lelkek 
a’ fel-támadás után mennek 
a’ Menny Orfzágha azt állí
tották. ti so ban 40,000 fegy
vert fogható Maroniták fzám- 
láltattattak, kik a’ Jerufale-

mi
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mi Király mellett a’ Sara- 
cenufok ellen jó fzolgálatot 
tettek. A’ Maroniták köztt 
fok Barátok és Apátzák vágy
nak, kiket fzentfégekért na
gyon fzokott a’ nép tifztel- 
ni. Vagyon az Apátzáknak 
eggy kláftromok, inelly nem 
egyéb , hanem eggy nagy 
templom , mi Ilynek falaiban 
lévő apró cellátskákban úgy 
vadnak be-zárva az Apa- 
tzak, mint a’ galambok az 
ö féfzkes házaikban: ezek a’ 
cellák olly aJatsonyok és 
fzükek, hogy igen kevesen 
vágynak, a’ kik bennek fel
állhatnának, vagy meg-for- 
dúlhatnának, Maimb. Hift. 
du Schisme des Grecs. Pojfe- 
vin. Apparat. Hift. des Ord. 
Kel. uandini Voyage du 
Mont. Libán, JSajron. de Őrig. 
nőm. & Rel. Maronit.

M a r s . A’ régi Pogány 
Romaiaknál és Görögöknél 
az hadakozásnak Istene , Ju- 

iternek és Junónak fija. 
elefége nem volt, de mind- 

azáltal itt is ott is elég gyer
mekeket nemzett. Ez igen 
búja Isten vólt; leg nevezete- 
íebb az ö Venufsal való törté
nete , mellyet Lucianus , ízo- 
káláízerént, Apollónak Mer- 
curiufsal való befzéllgetélé
ben nevetségesen ád-elö: a* 
többek köztt így befzélltiek ók. 
Mpollo. Mit nevetfz Mercu
rius? Mercurius. Hlyen furtsa 
történeten ki - állhatná-meg, 
hogy ne neveiken? M pM oadá- 
meg, mi az? hadd én is ne- 
vefsek veled eggyiitt. Mere. 
Marlbt Venufsal eggyütt az 
ágyban kapták- Ap. Ne be-

fzéllj tréfa dolgot. Mere. 
Vulcanu* már régen gyanak- 
fzik a’ Venus’ hüfege fe
löl a’ régen kereli az aí- 
kalmatofságot , hogy Ötét 
valamin kaphafsa. Azért is 
eggy vékony hálót kélzített 
az Ö ágya körül, ’s tettetne 
mintha a’ kováts mühellybe 
menne. Mars élni akart az 
alkalmatcfsággal, ’s azonnal 
Venus melle feküdt. Vulca
nus mind a’ kettőt a’ fel-vonít 
hálóba kerítette , ’s úgy kel
lett nekik eggymás mellett 
me» ítel-r n fekünni. Marfot 
a’ Régiek eggy erős fiíákos, 
pallos, és dárdás embernek 
képében adták - elő , most 
mezítelenen , majd hadi 
ruhában , most fzakáil&l, 
majd a’ nélkül: néha fzekér- 
ben ül, mellynek kotsisa 
Bellona, lovai pedig a’ Pa
vor és a’ Pallor. Auguítue 
M ars Ült orruk épített eggy 
templomot, midőn a’ Julius 
Caefar’ gyilkofai ellen az ő 
fegítfégét kérte ; mellyet ofz- 
tán pompásan fel is ékesített* 
midőn győzödelemmel tért· 
vifzfza. A’ Mars’ Papjait Sa- 
liufoknak hívták, a’ Saliendo, 
az az, a’ tántzról, mert azok 
a’ Mars’ tifzteletére tántzolni 
fzohtak. Az áldozatok, a’ né
pek fzerént, kik neki áldoz
tak, különbbözök voltak. A’ 
Lacedíemonbeliek embert, 
néha pedig kutyát is áldoztak 
neki; minthogy ez az állat bá
tor ízokott lenni. De leg főbb 
áldozat vólt az ö Lámára a’ 
Suovetaurilia , melly eggy 
difznóból, kosból, és ökör
ből állott- L. Suovetaurilia, 
s A’
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A' régi Latinufok, igen ha
dakozó emberek lévén, Mar
tot nagy tifzteletben tartot
ták. Nem különben a’ Scy- 
tháknál is nagy Isten vóít ó, 
k ik Ótet különös ceremóniák
kal tisztelték. Tudniillik fzöl- 
lü - vefzfzőböl eggy templom 
fonna alkotván}-! tsinaltak, 
annak tetejébe eggy régi Per- 
líai vas kardot fzúrtak, melíy 
a’ Mars’ képe volt. Ennek 
a* kardnak eiztendönként ju- 
iiot, lovat, ’s az hartzban 
legott rabok közzül minden 
tizediket áldozatul adták. 
Λ’ Gailufok Marl’ot Hefus 
név alatt imádták. A’ Ro
maiak úgy nézték ötét, mint 
az 6 Birodalmok’ fundálójá- 
nak Romulusnak atyját; 
ruellyért is nagy tifzteletben 
vólt közttök. Martius hol
nap az ö nevéről nevez- 
tettetik. Eggyik innepét Jun. 
i. napján tartották a’ Ca- 
penai kapu előtt, a’ maiikat 
Octob. xj. napján, a’ Mars’ 
mezején , hol lovat áldoztak 
neki. Egyiptomban Papre
misben igen különös Cere
móniával tifztelték Marfot. 
Tudniillik, minekutánca az 
Isteni tifztelet végbe - ment, 
nap kelet után némelly Pa
pok a’ Mars’ képét Őrzöttík, 
máfok pedig azonban buzo
gányokkal a’ templom aj:óba 
adottak: hafonlóképen mint- 
eggy ezerig való buzgányos 
emberek az ajtón álló Papok
ra mentek, a’ Mars’ képét 
eggy négy kerekű ízekcrpn a’ 
templomhoz vitték, a’ mellyet 
az innep előtt való estve on
nan ki-vévén, eggy más ká
polnába hellyheztcEck vólt.

Ezeket a’ templom’ ajtajában 
álló Papok nem akarták be- 
botsátani ; a’ mellybö! ve- 
fzekedés, fokízor ember halál 
is következett. Hogy a’ 
Pogányokezt aTzent fzokáit 
menthefsék, azt beízeíiték, 
liogy eggy kor Mars a’ maga 
anyjának látogatáíara meat, 
a’ ki ezen a’ ízent hellyeo 
lakott; de a’ fzoigák , kik 
őtet nem esmerték , nem 
botsátották - be: azért is ő 
eggy más városba ment, ott 
embereket fzedett maga mellé, 
azokkal az anyja’ Izolgajin 
rajtok ütött, ’s erőfzakkal 
be-ment az anyjához, ’s azon 
történetnek emlékezetére fzer- 
zették a’ fenn említett cere
móniát. Jurieu a’ Mars ne
vét a’ Zsidó M araz fzótól 
hozza, melly erőst, eröí/.a- 
kosttefzen; melly név Mars
ra jól illik. Az Históriák 
azt mondják , hogy Mars 
vólt az hadakozásnak elfő 
találója; azért is ölet az As- 
lyriai Belusnak , vagy Nim
ródnak tartják. Nemei iyek 
a’ Napnak tartják ötét; 
melly ért néha a’ képét, ne
vezetesen a’ fejét, fúgárosan 
festették. Hóm. II. 5, Virg, 
Aen. 9. Ovid. Ars. Am. 1.5. 
Sveton. in Aug, Herodot. in 
Melpom. Diód. Sic, Jurieu, 
Hilf, des Dogm. Hat, Com. 
mythol. 2. 7. Pitijcus.

Ma r s . vagy beit  mars . 
Neve eggy régi fok képek
kel meg-rakolt templomnak 
Períiában,Ispahan várofában; 
melly valaha a’ Magufoknál 
a’ tűznek temploma vólt, D' 
Herheiot,

Mar-
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Martina’. N a p ja . Jenua- 

riusnak 30. Bánján. A’ Le
genda azt írja, liogy Sz, Mar
tinát, mint bofzorkányt, a’ 
Tsáfzár elébe vitték: midőn 
pedig a’ Pogány Isteneknek 
nem akart volna áldozni, ru
hájából le vetkeztették, tes
tét karddal akarták fzéllyel- 
dárabolni; de a’ Szi'iznek 
ízem - fényt - vefztö fejérfége 
az ellene támadttaknak látá
sokat meg - homállyosította: 
Sebeiből fű-fzerfzám illatú 
téj folyt-ki. Midőn pedig a’ 
Tsáfzár’ parantsolatjára a’ 
poiofzíók vas buzgányokkal 
vernék ötét ; panaízolkodtak 
a’ magok erőtlenségekről, ’s 
eagedelmet kértek, hadd 
hagyhafsák-el ezt a’ Szüzet, 
mert az Angyal őket vas 
rudakkal veri, ’s egélz tes
tek és vérek tűzben vagyon. 
Akkor Sz. Martinát tömíötz- 
be vetették: és midőn a’ Tsá- 
fzárnak eggy Limiaeus nevű 
embere az ajtót ki nyitotta 
volna, a’ Sz. Szűz körül nagy 
világofságot látott, rnelly 
őtet, a’ mint be ment, mint- 
eggy villámás hirtelen körül
vette, úgy hogy ö a’ főidre 
le,-rogyna : midőn pedig fel
kelt és efzmélkedett vólna, 
látta Sz. Martinát eggy pom
pás fzékben ülni, körultte 
fok fejér ruhás férjfijakat ál- 
lani, ’s ö előtte táblát tarta
ni, ezen íráfsal: Mclly tsu- 
dálatofok a’ te tselekedeteid 
Uram ! mindeneket böltsen 
teremtettél. Limineus mind 
ezeket meg - bcSzéllte a’ Tsá- 
fzárnak. Továbbá azt be- 
fzéllik felőle,hogy eggy Orolz-

Jánt, melly által Sz. Marti
nát meg-akarták etetni, há
rom napig éhezhettek; du mi
dőn az Orofzlánt reá bocsá
tották vólna , hogy Őtet fag 
gatná-el, az az 8 lábaihoz 
feküdt, neki hízelkedett, ö- 
tet meg-tsókolta: midőn vég
re ötét eggy nagy rakás tűz
be vetettek, az neki Semmit 
nem ártott, hanem a’ körül- 
állókat eméSztette-meg.

Martyr. Ezen névvel az 
ollyan fzeméllyeket Szokták 
a’ Keresztyének nevezni, a' 
kik az Evangyéliomért ha
lált fzenyvednek. De fzéles 
értelemben jelenti ez a’ név 
mind azokat a’ fzeméllyeket, 
a’ kik a’ magok Vallásokért 
háborúságot és nyomorúfá 
got Szenyvednek. M artyr dö
rög Szó, és Bizonyságot, vagy 
Tanút tefzen : és így tulajdon
képen ollyan embert jelent, 
a’ ki az igazfágért fzeny ved; 
minthogy ö így tefzen leg- 
világofabb bizonyságot a’ 
maga Válláráért. A’ régi Ke- 
relztyén Ekkléfia bövölkö- 
dött Martyrokkal. Midőn a’ 
világi hatalmaíság az Evan- 
gyéliomnak magát ellenébe 
tette vólna : mindennapi al- 
kalmatofságaik voltak a’ Ke
resztyéneknek, az Ö iildöző- 
jiknek mind a’ vérig ellent- 
állani. Meg - is tselekedték 
azt önként es nagy bátorság
gal, örvendezvén azon,hogy 
az Isten méltókká tette őket 
a’Chriltus’ nevéért való fzeny- 
vedésre. Nem tsak a’ Papok, 
hanema’világiemberek is,férj- 
fijak, afzfzonyok, nagyok, ki- 
tsinyek,nagy állhatatoisággal 

men-
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mentek az halálra, mellj ezer 
kínokkal ’s kegyetlenfégekkel 
volt eggyütt, a’ mint tsak az 
üldözők ki-gondoihaíták.

Azt írja Eollandus, hogy a’ 
Martyroknak az ő barátjalk 
vaíamelly kedves és jó lzagú 
italt fzoktak adni, poculum 
eonditi &  perm ixti, a’ végre, 
a’ mint némellyek tartják, 
hogy az az ital tegye érzé
ketlenekké őket a' ízeny ve- 
défekben. De minthogy nem 
lehet a’ régi kegyes Keresz
tyénekről fel-tenni, hogy .Ők 
a’ Martyroknak oliyan italt 
adták volna, a’ melly az Ö 
efzeket el-vette volna, mikor 
annak leg-tisztábbnak kellett 
lenni: igazibban ítél Baro- 
mus, hogy azoknak tzéljok, 
a’ kik italt adtak a’ Marty
roknak , nem egyéb vólt, ha
nem hogy Őket valamennyi
re meg-ujítsák. és eránlok 
való izereteteket meg - mu- 
taisák.

A’ Martyroknak tsak ha
mar kezdettek innepeket Szen
telni az Ekkléíiában, és az a’ 
Szokás már Polycarpus’ ide
jében kezdődött, a’ ki a’ Chri- 
ltus után i68> efztendöben 
ízeny vedelt Marty ríagot. A’ 
Chryfoftomus* és Theodorc- 
tus’ idejekben, az illyen inne- 
peknek Számok már olly nagy 
vólt, hogy az hétnek minden 
napjaira hol eggy, hol kettő 
efett. Az illyen napokon a’ 
Martyroknak temető - hel- 
lyeiknél öfzve-gyilltek a* Ke
resztyének , ott imádkoztak, 
Istennek hálákat adtak a’ 
Martyroknak jó példájokért, 
Öt’ Vakarájával éltek, a’

Szegényeknek alamisnát ofz- 
togattak, á* Martyroknak
fzenyvedefeknek és halálok
nak emlegetésére emlékeztető 
befzédet tartottak. Ezeket az 
innepeket i t  Martyroknak 
ízülettetéfeknek napjának hl v- 
tak; mert úgy is tartották, 
hogy az Ö haláloknak napján 
ízabadúitak-meg a’ világi kí
noktól, 's akkor ízűiéit ettek 
újjá a’ jövendő és vég-nélhijl 
való életre.

A’ Pogányok azzal vádol
ták a’Kerefzty éneket,hogy ők 
a’ Martyrokat Isteni tifzte- 
lettel illetik : meg tettízik ez 
a* Smirnai Ekkleliának fele
letéből : midőn a’ Zíidók a' 
Pogány Tiízt-tartót reá be- 
fzéllték, hogy a’ Polycarpus’ 
testét ne engedje a’ Keresz
tyéneknek el vinni; mert ha* 
azt ei - vihetik , azt fogják 
imádni, ’s az Ő meg-fefzíttet- 
tetett Urokat el-hagyják: a’ 
Smirnai Ekkléfia azt felelte: 
„ Mi fém a’ Chriftust el - nem 
hagyhatjuk, rém másnak nem 
Szolgálhatunk; mért mi ötét 
tiTzteijük, mivelhogy Ö Isten 
nek Fi ja : a’ Martyrokat pe
dig Tzeretjük méltán, mint 
az Úrnak tanítványát és kö- 
vetöjit, azért az Ő nagy ke
retetek ért, melly et az Ő Ki
rályok és Mesterek eránt mu
tattak. “ Illyen feleletet adott 
a’ Fructuofus Martyr’ Diaco· 
nufa is Eulogius. Mikor a’ 
Pogány Bíró ötét kérdette 
volna: nem akrná é ő Fru- 
ctuofuft tifzteini ? mert így 
gondolkozott, hogy ha a’ Po
gány Isteneket nem tifzteli 
is Ö, mindazáltal eggy Ke- 

reíz-
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.jBefztyéo Martyrt fog tisztel
ni : ezt felelte neki. „ Én nem 
Fructuofust tifztelem, ha
nem azt, a* kit Fructuolus 
imádott. “

Az első Keresztének fok 
is  nagy privilégiumokat tu
lajdonítottak a’ Martyrok- 
nak : azt hitték felölök, hogy 
Dk mindjárt, el jutnak az Is
tennek látáfára, holott a’ 
több Lelkek tsak az ítélet’ 
napján mennek töké'leíes ból- 
dogíágra — hogy az Isten 
tsak Ő érettek íie’teti a’ ma
ga Orfzágának eljövetelét, 
Js rövidíti a* nvomorúfágo- 
kat — hogy nekik léfz’ ré
szek az igazaknak fel-táraa- 
dáfokban , melly az első fel
támadás — hogy a’ közön- 
féges tűz az ö Jelieknek nem 
fog ártani; holott a* több 
toléllctlenebb lelkek az által 
a’ magok íálakjoktól meg- 
tifztíttattatnak — bogy a’ 
Martyromi halál azt a’ ke
gyelmet ad.a, a’ mellyet ád 
λ’ Krreíztfég és az Úr* Va- 
tsorája, főt a’ Sacramentom- 
hoz körött lelki jókban is ré
szesíti az embert , noha a’ 
Sacramentomokkal nem élt 
is. ISIémelly Marty rókát úgy 
festenek , hogy azok a’ ma
gok fejeket kezekben tartják. 
Ügy ítélnek a’ Tudófok, hogy 
erre Chryíóítomus’Szavai ad
tak alkalmatoságat. Midőn 
ez az Antiochiai Martyrok- 
nak emlékezetekre eggy dí- 
tsérŐ befzédet tartott vólna: 
intette a’ Gyülekezetet, hogy 
azoknak temető - hellyeiket 
látogaí'sák-meg, mert ezek
nek a’ Szenteknek könyörgé-

feket meg-hallgatja az Iste«; 
minthogy ők a’ magok fe
jeiket , melJyeket Istenért el- 
vefztettek, kezekben hordoz
ták, és Istennek a]áalották.

A’ melly templomokat a’ 
Martyroknak nevekre ez ő 
tem ető  - hclly e i k e n épí tettek, 
az Ö ízenyvedéfeknek emlé
kezetére, azokat a’ Marty
rium , Cosfefsio, és Memoria 
titulufsal tifztelték-meg. Eu- 
febius meg jegyzi Conífanti- 
nurról, hogy ö Cpnflanino- 
polis várofat lók Orator* u- 
inokkel és Martyriumokkal 
meg-ékesítette; melly tsele- 
kedetével a’ Msrtyroknak 
emlékezeteket meg-tifztelte, 
’s azon templomokat a’ Mar- 
tyroknak Isteneknek fzentel- 
te. Ez időtől fogva az illyen 
templomokat m indenkor  
MartyridAnak n ev ezték ;  
mellyek köztt leg-nevezete- 
febb vélt az , mellyet Con- 
ftantinus Tsáfzár a’ Golgo
tha hegyén a’ Jefus Chriftus* 
fzenyvedéfének emlékezetére, 
mint a’ maga tudományának 
leg-nazyobbMartyrának, épí
tett, es Martyrium Salva tq- 
risoak nevezett.

Hier, de vita Pauli Erem. 
Prűd. de Coron. Mart. Boi
fand, 29. Mai. sí. Jan. Baron. 
ad. na.34. Bingh. I.u. c.8, §.5. 
Eus. 1. 4. c. 15. Chrys. Hóm.
40. in Juvent. Theod. Serm. 
8, de Mart. Bingh. 1. 3. §. %, 
Eus. 1. 4 .  c .  1 5 .  Baron, an, 2 6 2 ,  
Tilem. H. E. T. 7. Eus. vit. 
Conff. I. 3. c. 48.

|M artyrologium. Eggy 
ollyan könyv, melly a’ Mar- 
tyroknak fzenyvedéfeket ég 

éle-
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életeket írja-le, kik a’ Ke- 
refztyén Vallást halálokkal 
pecsételték - meg. Néha a’ 
leg-régibb Martyrologiumok- 
ban a* Martyr oknak tsak u- 
tőlsó befzédek és fzavaik 
vaeynak fel-jegyezve. A’ Gö
rögök a’ Martyroíogiuraokat 
Menologián&k és Synaxariá- 
n*k nevezik. Néha Ekkléfiai 
Kelenderiumoknak is nevez
tettelek. Mert valamint a* 
régi Pogány Romaiak, a’ma
gok Kalendáriumoknak nap
jaikat, in Fafios &  Nefajtós 
Dies oíztották; úgy a’ régi 
Kerefztyének is a’magok Ka
lendáriumoknak napjait, in 
Fejtos &  NeJ'aflos ofztották. 
A’ Feítus napok, voltak a’ 
Szenteknek, nevezeteién a’ 
Martyroknak in n ep e ik , 
mellyeket veres betűkkel kii- 
lönbböztettek-meg. Megjegy
zik ugyan némelly Tudófok, 
hogy a’ Régiek minden Λη- 
nalesekét Martyrologiumnak 
neveztek: de tsak-ugyan tu
lajdonképen a’ Martyrolo- 
gium ollyan könyvet jelent, 
mellyben a’ Martyroknak 
életek vagyon le írva, melly- 
hez más Szenteknek életeket 
is hozzá ragasztották.

A’ mi a’ Martyrologiumnak 
eredetét illeti, némeilye.k azt 
Clemens Romai Püspökre 
azApoíloloknak tanítványok
ra viíz’k, a’ki, a’ mint tart
ják felöle, Roma várofának 
hét fö réfzeiben hétNotariu- 
íokat rendelt, a*kik a’ Mar
tyroknak tselekedeteket , 
fzenyvedéfeket, befzécfeket, 
fzorgalmatofan fel-jegy eznék. 
Ezt a’ példát fokán követ

ték: innen fzármaztak azok 
a’fok különös Tartományok- 
nák és váróinknak Martyro- 
logiumaik. Eufebius felöl 
tartják, hogy δ írt eggy Mar- 
tyrologiumot, uaellyet Hie
ronymus a’ maga Martyrolo- 
giumában, és 1. Gergely P. 
in Libro Collectaneorum, 
meg tartott. Némelíyek an
nál régibb Collectior is tar
tanak , mellynek exempla- 
rát Spanyol Örfzágban az E- 
fcuriali híresKönyves házban 
mondanak lenni. A’ bizonyos 
hogy Eufebius a’ Palasftioai 
Martvrokról eggy könyvet 
írt, mellyet Henricus Vaie- 
íius a’ maga Ekkléfiai Hi- 
ftoriájának nyóltzadik köny
vébe, Görögül és Deákul be
iktatott. A’ mellyel Luca* 
Dachery eggy tudós Benedi- 
ctinus, Hieronymus neve a- 
latt adott-ki, azt a’Tudófok 
meg-vetik, mint a’ mellyet 
nem Hieronymus írt: és még 
a’ leg-tudóíább emberek nem 
határozhaiták-raeg,_írt é va
laha válófággal Hieronymus 
Martyrologíumot, noha azt 
Beda és máfok említik. A’
VIII. Században írt Beda két 
Martyroiogiumot; eggyiket 
folyó belzéddei, a’ maiikat 
vertekkel; de a’ meily felöl 
azt tartják a’ Tudófok, hogy 
fok heliyeu meg-vagyon ke
verve : mert ollyan Szente
ket és Martyrokat emleget, 
kik Beda után éltek. Ezt 
Bollandus in actis Sanctorum 
ki-adta, a* maga tárfaival 
eggyütt, 's azt állítják felőle, 
hogy ez Bedának tulajdon 
Martyrologiuma, mellyet ők

ex
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esc codicibus manu /criptis 
jobbítva adtak-ki. A’követ
kezett Században Florus Li- 
oni Diaconus, meg-bcivítette 
’s abba a’ formába vette azt, 
a’ mellyben ma vagyon. 
Ugyan-azon IX. Században 
irt a’ Belláiéból és Florufé- 
ból eggyet Víödelbert Barát, 
a’ Ireviri Megyében, vér
iekkel, roelly a’ Dachery 
Spicilegiumában vagyon. A- 
7 on idő tájban írt eggyet a* 
Moguntiai Ériek Rabanus 
Maurus, mellyet a’ Canifius 
s>nliqucE Lectiones nevű mon- 
iájába be-tett. Ezután tsi- 
nált eggy Marty rologiuipot 
a’ Viet nei Ériek Adó, azon ré
gi Martyrologíunaból, mellyet 
Ol&íz Orfzági útazáfában, mi
dőn Romából Ravennába 
menne, 857-ben látott, és a’ 
melly Aquilejából került volt. 
870-ben Ufuardus Frantzia 
Barát, látván a’ Beda’ Mar- 
lyrologjumának rövid és ιο
ί élletlen vóltát, Carolus Cal
vus Király’ parantsoíatjára, 
I lorusnak és mátoknak mun- 
kájikból, eggy nagyobb Mar- 
tyrologiumot kélzitett meliy- 
liyel élt a’ Napnyúgoti Ek- 
kiéíia rti Isteni tiízteietben. 
A’ X. Században eggy Hel
vetia! Barát Notger, az Adó
jából tsinált eggyet; de en
nek nem vólt oliy fzerentsé- 
je, mint az Uluarduiénak. 
Ezeken kívül fok Marty rolo- 
gíumok vágynak; a? miilye
nek az vlngiicanum , Belgi
cum , Brixianum , Gallica
num , Germanicum, Hispa
nicum , Italicum, Lujitani- 
sH/n, Ordinis 6. Benedicti,

Canonicorum Regularium S, 
Francijci, Ordinis Malthejio- 
rum, 'salt. Az újabb Tudó
fok írtak fok Martyrologiu- 
mokat, meliy ekben s í Ré

teknek Mjánoíságokat és hi- 
ájikat akarták ®eg-jobbi|a- 

ni. Ezt a’ jobbítást el-kez
dette a’ XV. Században Au- 
gufiinus Belinus de Padua: 
tselekedte azt ö utánna Fr&n- 
cifcus Maruli, vsgy Mauro- 
lycus, Siciliában Mefsin» Ab
bas, a’ ki az Lifuard’ Tex· il
lat egéfzen meg-változtatsa: 
de mellyet Joannes van der 
Meulen, vagy Molapus, Lo- 
vaniumi Profeflbr, meg vál
toztatva igen tudós jagyzé- 
íékkel ki-adott. Ez idő táj
ban írt eggy Martyrologiu- 
mot Gelaíius Protonotarius 
slpofiolicus, és XIII. Gergely 
Papának ajánlott; de a’ meliy 
Romában hellyben nem ha- 
gyattatott. Mindenek felett 
leg-hírefebb a’ Martyrologi- 
um Romanum. Azt 1613-ban 
ki adta Keribertus Rosvejdus 
Jefuita, ’s meg-akarfa mutat
ni, hogy a’ legyen a’ Romai 
régi valófágos Martyrologi- 
um ; de ötét Henncus Va.e- 
fius eggy Difputatiójában 
naeg-tzáfolta, mellyet Eufe- 
biusra tett annotatióji közzé 
iktatott, mellyben meg-mu
tatja, hegy a’ Romai Kkklé- 
fiának femmi különös Marty- 
rologiuma nem vólt az előtt, 
mellyet V. Sixtus P. erösített- 
meg, Baronius pedig a’ ma
ga jegyzéfeivel ki-adott. Meg
engedi ugyan Valeíius, hogy 
a’ mint más fő Ekkléíiáknak, 
úgy a’ Romainak is vélt Ek-
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kléliai Kalendáriuma: de ta
gadja hogy azok a’ Kalendá
riumok Martyrologiumok Let
tek volna. Mert a’ Marty, 
rologium az egéfz Ekkléfiát 
illeti, és fokEkkléíiai Kalen
dáriumokból vagyon tsinál- 
va. A' maga állítáfát onnan 
próbálja tovább Valefius: 
mert Ufuardus a’ maga Ca
rolus Calvushoz tett ajánló 
Levelében, fok ö előtte való 
Martyrologiumokat emleget, 
de a* Romairól nem emlé
kezik : a* mit Baronius Gre
gorius Magnusból és Adó 
Viennenfisböl elő-hoz, arra 
is derekasan meg-felel. Kü
lönbben ezt a’ Romai Marty- 
rolegiumot fokán fokfzor ki
adták ; mint Joseph Maria 
Florentinus, Galefinus, Phi
lippus Labbeo. Német Or- 
ír.ágban is vagyon eggy 
Martyrologium , mellyet a’ 
Bodájénál regibbnektartanak. 
Az újab Tudósok nagy fzor-
f aí matoí'sággal igyekeznek a’ 

lartyrologiumokban a’ va- 
lófágot a’ Költeménytől meg- 
külo nbbözteni. Azok közzül 
való Launoy Parili Püspök, 
Baillet, leNain deTillemont, 
és m;ífok. L. Legenda. Baillet. 
Vie He Saints. Du Pin. Hilt. 
Ec. (Jent. 9. is .B o lland. M o
larium. Galonius. Vales. Difs. 
de Martyrol. Rom. Rosvei- 
dü, &c.

Mlasaupasa . A’ Napkele
ti Indiai Pogány oknak böj
tök , melly Octobernek utól- 
fó napján kezdődik. A’ Böj
tölőle, minekutánnameg-mo- 
lód ak, és tifztán fel-öltöz- 
tek, a’ Vistnum Isten’ tem

plomába mennek : más nap' 
ruhájokat meg-változtatják, 
's a’ templomot fzázfzor, a’ 
buzgóbbak ezerfzer és eggy- 
ízer meg-kerülik, 's így tse 
lekefznek fok napokon, ’s 
azonban ezen fzókat mond
ják, JSaraina Aquanama. A' 
Böjti napokon nem efznek 
egyebet, hanem tsak tejet és 
tojást; az aízfzonyokra még 
tsak nem is néznek , egyedül 
tsak a'Vistnum Istenről gon
dolkoznak és befzéllnek. A’ 
következő cfztendőben De
cembernek elfő napján kez
dik ezt a’ Ceremóniát , 's 
tart negyven napig; harma
dik efztendöben Januarius- 
nak napján kezdik; így tefz- 
nek mind addig, míg tizen
két efztendö el-fordul: ezen 
Ceremóniának a’ bűn botsá- 
natra nagy erejét tartják. 
Baldeeus. Idolatry of the (fast 
Indians. P. a. c. i$.

* M asbothabusok . Eret
nekek a’ régi Kkkléíiában, 
Simon Mágusnak tanítvá
nyai. Némellyek azt mond
ják, hogy mind a’ Zsidók, 
mind a’ Kerelztyének köztt 
volt illyen nevű Secta. Ezek 
tagadták a’ léleknek halhatat- 
laníágát, az Isteni gondvi- 
íélést, és mindent &’ vak 
fzere:ntsének tulajdonítottak. 
Eui. H. E, 1. 4. C. 12. Theo 
dórét. Hier. Feb. 1. i. c. i. 
Isidor. Orig, 1. i. Baron. An
nál. Se alig. in elencho tri- 
haeres. P tig . de hasresiarch. 
sevi Apoftol.

M a s k i l . Némelly Zsőltá- 
roknak titulusok. Maskil 
ollyat jelent , a’ ki tanít, 

vagy
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vagy bőltstsé tefzen.Nemei lyek 
valamelly Musica fzerfzámot 
értenek rajta. A* Rabbinu· 
fok azt mondják , hogy az 
illyen titulusú Zsóltárok mel
lett világosítáíok is voltak. 
Máfok ellenben azt mond
ják , hogy az illy Zsóltárok 
olly világotok vőltak, hogy 
magokban is könnyen meg
lehetett érteni. Leg-hihetőbb 
értelem az, hogy a’ Maskil 
nem egyebet, hanem tanitó 
Zsóltárt tefzen.

M a s o r a . Traditio,. vagy 
a’ Zsidó Criticufoknak a’ Zsi
dó Textus , körül való fzor- 
galmatofságok , melly fze- 
rént ők a’ Textusnak verfeit, 
betüjit, azoknak minden kü- 
lönbbfégeket fel - jegyezték, 
hogy azt minden változástól 
annál inkább meg-örizhefsék: 
azért is a’ Zsidók azt a’ Tör
vény’ kerítéfének nevezik. 
Szinte illy fzorgalmatofság- 
gal vigyáznak a’ Mahumme- 
danufok az Al-Koránra, és 
ebben talám a’ Zsidókat kö
vetik. A’ Malóra régibb a’ 
Talmudnál; de a’ Talmud 
után ment tökélletefségre. Áll 
az , a’ mint ma vagyon, 
bizonyos je g y z é fe k b  öl, 
mellyeket a’ Rabbinufok kü- 
lönbbféle időkben a’ Tex
tusnak verfeire, betüjire, 
punctumaira tettek.

A’ Maforának találójit Ma- 
foretháknak hívják. Ezek a’ 
Szent írást elŐízör verfekre 
ofztották, a’ verfeket , az 
azokban lévő fzókat, és be
tűket, fel-fzámlálták. Meg- 
jegyzették azokat a’ verfeket, 
a’ mcllyek felől azt ítélték.

hogy azokból feledékenyfég 
miatt valami el-maradt; a* 
fzókat,mellyeket meg-változt* 
taknak tartottak: a’ betűket, 
mellyeket fzükfégteleneknek 
vagy fzükfégefeknek gondol
tak: kivált az oily an verfe
ket, a’ mellyek kétfzer is 
elő - fordúltak : a’ fzók- 
nak különbbözŐ olvasáfo- 
kat, a’ versnek elején, kö
zepén, és végén levő azon 
fzonak elő ’s meg elö-for- 
dúláfát: azon fzónak különb- 
bözö értelmét: eggyik fzó
nak a’ máfikkal való eggye- 
zéfét, eggybe-köttettetéfét. 
azokat a" betűket, méllyé- 
két ki - kell mondani , a* 
mellyek meg-fordítva vágy
nak , és a’ mellyek nem 
rendben állanak, és minden 
fzámot. Ők találták a’ Vo
cale punktumokat, az uiccen- 
tu/okát is, ’s a’ punctatióra 
fok Criticus jegyzéfeket tet
tek . de ezt nemellyek két* 
fégbe hozzák, ’s azt mond
ják, hogy a’ punctumok olly 
régiek, mint magok a’ be
tűk , és a* fzavak.

A’ Maforának némelly 
példájit említi Simon. A' 
Móses I. Könyvében, tizen
két Parafchák, vagy nagyobb 
el-ofztáfok, negyven-három 
Sedarimok vagy rendek, ezer 
öt fzáz harmintz-négy vér
iek, hufz ezer hét fzáz tizen
három fzók, hetven - nyóltz 
ezer fzáz betűk vágynak: a* 
könyvnek közepe pedig az 
j»7 Réfznek 41. verfében ezen 
fzóknál vagyon. Ve a l kar- 
veka tikit. A’ Móses IS. 
Könyvében vágynak tizen- 
*» «SS/
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eggy Parafchák , harmintz- 
három Sedarimok, ezer két 
fzáz kilentz versek , harmintz- 
hat ezer négy ízáz hatvan, 
hét betűk: ezen könyvnek 
közepe e’ ízókban vagyon. 
Elohim le tek alléi. 22. fy. 
27. j/. Mófes’ III. Könyvé
ben vágynak tíz Parafchák, 
hufzon-Őt Sedarimok, ezer 
nyóltz fzáz ötven-kilentz ver
lek, tizen-eggy ezer kilentz 
fzáz két fzók, negyven négy 
ezer, kilentz fzáz, nyóltz* 
van-kilentz betűk : a’ könyv
nek közepe ezen fzókban 
vagyon. Behannogea li bcsar. 
IV· i %. ^ -7 . A’ IV. Könyv
ben vágynak tíz Parafchák, 
harmintz-három Sedarimok, 
ezer két fzáz nyóltzvan-nyóltz 
versek, tizenhat ezer hét fzáz 
két í'zavak, hatvankét ezer 
öt ízáz hufzonkilentz be
tűk : a’ könyvnek köze
pe ezen fzókban vagyon. 
Ve haja ebehar. fy. 17. j/ . 5. 
Az V. Könyvben tíz Para
fchák, harmintz Sedarimok, 
kilzntz ezer ötven-öt versek, 
tizenhat ezer három fzáz ki- 
lentzven-negy fzók , ötven
négy ezer nyóltz fzáz kilentz- 
ven-két betűk vágynak: a’ 
Könyvnek közepe ezen fzők- 
ban vagyon. Be ajita al pi 
hadavar. ty. 17. if*.

Nem lehet a’ Maforethák- 
nak álmélkodásra méltó fzor- 
galmatofságokat tagadni · de 
a’ Tudófok nem eggyeznek- 
meg benne, ha vagyon-é an
nak fzinte olly nagy hafzna 
is? Rabbi Eben Esra *eggy 
ollyan embernek dolgához 
hafonlítja azt, a’ ki idejét 
v&lamelly orvos könyvnek

546

meg fzámláláfával tölti, ’s az 
abban lévő Orvofságokkal 
pedig nem él. Prideaux pe
dig a’ Zsidó Tanítókat, 
ollyan kitsinyfégek körül 
foglalatoskodó embereknek 
nevezi , a’ kiknek Criticájok 
feljebb nem emelkedik, ha
nem tsak olly nyomorult és 
alávaló jegyzésekre terjed- 
ki, a’ mellyek nem érdem
lik, hogy valaki olv fsa. El
lenben Cunaeus a' Mafore- 
thákcak munkájokat igen 
nagyra beísüli, ésaztmond- 
ja, hogy azoknak fáradha
tatlan fzorgalmatofságoknak 
kell köfzönniink , hogy a' Bi
bliából tsak eggy punctum 
fém vefzett-el.

A’ Maforát elöfzör Chal* 
daeai nyelven írták , ’s azt 
nagy és kitsiny Maforára 
ofztották. A’ nagyobbik a’ 
Textusnak felső és alfó izé
ién , néha a’ világosítáfoknak 
fzéleken , réfz-fzerént pedig 
a’ Bibliának végén vagyon. 
E’ tsinálta a’ Textus’ Mafo- 
rája, és a’ végen levő Mafora 
köztt való különbbféget. A’ 
kis Mafora néha a’ Bibliának 
kiilfö, néha belfő izéién va
gyon. Ez a’nagyobbiknak ki
vonása kifsebb betűkkel va
gyon írva, mellyben eggy fzó- 
ban, fok Izóknak öízve-voná- 
fok , Symbolicus fzók 's a’ t. 
foglalt attatnak - be.

A’ Masora’ eredetét né- 
melly Zsidók Mósei re vifzik, 
’s azt mondják hogy az Iz
rael’ Véneit ő taníiotta-meg 
a’ Textusnak olvafáíára : má- 
fok Esdrásrak tulajdonítják, 
a’ ki a’ Babyloniai fo í̂ag 

u.áo
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után a* Nagy Synagogának 
tagjaival kezdette a’ Textust 
meg visgálni,és be tsúfzott hi- 
bájitól meg-jobbítani. Máfok 
eggy Tiberíásbeli Tanítónak 
tulajdonítják, a’ ki az V. 
Században élt. De Isac Vos- 
fius azt mondja, hogy 8 lá
tott két ezer Kéz - írásnál 
többet punctumok nélkül, 
mellyek hat fzáz efztendSnél 
mind régibbek voltak ; és 
hihet8 hogy a’ punctumok- 
kal akkor kezdtek a’ Zsidók 
élni, mikor már Grammati· 
cájok volt, úgymint a’ IX. 
Században. Prid. Con. P. r. 
Cun. de Rep. Heb. Fofs. de 
Vocal, punct. Elias Lev. Buxt. 
Capell. Hotting. Falton, Glajs. 
Leusden. Simon. Pfejffer. Bas- 
nage,

M a SORETHó k . A ’ Maforá- 
nak tsinálóji. Ezeknek Col- 
legiumok meg - fzünt lenni 
három fzáz harmintz efzten- 
dövel a’ Chriftus előtt, mi- 
nekutánna minteggy fzáz har- 
mintz efztendeig állott volna. 
Utólíó volt közttök Simon 
Julius, a’ ki a’ F8 Pappal Jad- 
dufsalNagy Sándornak elébe 
ment, midőn ő Jerufalemet 
meg - akarta fzállani.

MáTé’ Innepe. Élik Se-
Etemb. ai. napján. Sz. Máté, 

it Levinek is hívtak, az Al
pheus’ fija vólt. Eredetére 
nézve, a’ mint mind a’ két 
neve mutatja, Zsidó, ’s talám 
Galilaeai, vagy Capernaum 
várofából , vagy valamelly 
oda közel lévő hellybélvalő 
vólt. Némellyek NazaretbŐl 
valónak mondják. De ez 
mind bizonytalan. Az anyját

M m

Máriának hívták, ki Szűz 
Máriának atyjaflja vólt. 
Apoftolfágra lett hivatala 
előtt Romai Publicanus vólt 
Ő, melly hivatal a’ Zsidók 
előtt ugyan igen ütálatos 
vólt, az azt vifelőknek fös- 
vényfégekért és kegyetlen- 
légekért ; de annak a’ ki azt 
vii'elte, fok hafznot hajtott. 
Máté a’ Galilaeai tengeren 
vólt Publicanus, az ott ha* 
józóktól fzedte a’ vámot. Ott 
ült 8 a’ maga vám - fzedő 
hellyén akkor is , mikor a’ 
Chriltus Őtet meg fzóllította, 
’s magaTanítványának hívta. 
Hihető hogy már hivatala 
elStt esmerte 8 a’ Chriliust 
Capernaumban ; a’ mint azt 
Lukátsnak és magának Má
ténak fzavaiból lehet gyaní
tani. Mihellyt a’ Chriftus’ 
fzavát hallotta Ö, azonnal 
engedelmeskedett néki, még 
pedig olly örömmel, hogy 
eggy nagy vendégféget tsi- 
náltatott a’ maga hazában, 
a’ mellvben fok Publicanu- 
fok, bünofök , ’s Tanítványai
val a’ Chriftus is jelen vólt, 
hogy így a’ még meg-nem 
tértteknek is valamelly alkal- 
matofságot adhatna a’ meg
térésre. A’ C hriftusn a k 
mennybe meneteléig az Apo- 
ftolokkal maradt. Azután az 
elfŐbb nyóltz efztendőkben 
Judaeában predikállott: on
nan ment a’ Pogányok köz
zé , nevezetefen pedig, a’ mint 
közönfégefen tartják, Aethio-
Eiába, hol Naddaber váró

iban Martyrfágot fzenyve« 
dett. Mert midőn az Aethio- 
piai Király Hirtacus, a’ ma* 
* g*.
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ga bátyjának leányát Iphi- 
geniát felefégül akarta ven
n i: Sz. Máté azt ellenzetté, 
mellyen a’ Király meg hara
gudván , neki fejét vetette. 
Baronius azt írja, hogy az ő 
testét Aethiopiából Bithyniá- 
ba, onnan Neajjolisnak Saler
num nevű varofába vitték 
9 S 4 -  efztendőben, hol azt 
ioso-ban meg-találták, ’s hol 
Robert Hertzeg neki eggy 
templomot építtetett. A’ négy 
Evangyéliomokközzül eggyi- 
ket Sz. Máté írta«

Mát. 9: 9. Márk. 2: 13. 14. 
Luk. j: 27. 28. Iren. 1. 3. c. 1. 
Hier, in Cat. Scrip. Eccl. Eus. 
Epiph. Athan. Őrig. Socr. 
Metaphr. Doroth. Cajaub, Ba
ron. Walther. &c.

Sz. MáTé’ Evangyelioma. 
Eggy Canonicus Könyv az 
Új Teftamentomban. írta azt 
Sz. Máté Judasában azoknak 
kívánfágokra, a’kiket δ meg
térített, mellyet a’ Chrittus’ 
fel-támadáfa után nyóltz eliz- 
tendovel kezdett. Irenaeus 
azt mondja, hogy Máté a’ 
maga Evangyéliomát akkor 
írta, mikor Pál és Péter Ro
mában predikálltak: még pe
dig, a’ mint a’ régi Atyák bi
zonyítják, Zfidó vagy Syriai 
nyelven , melly akkor Zíidó 
Orl'zágban közönféges nyelv 
volt. (a) De ezt az állítást 
a’ Tudófok közzül fokán két- 
fégbe hozzák, fokán pedig 
egélzea meg-vetik.

Ezen Zíidó vagy Syriai E- 
vangyétiommal él ek a’ pieg- 
térttZíidók lök ideig, mellyet 
Ök magokkal Pellába el-vit- 
tek, az hova vették mago
kat, midőn a’ Romaiak Je-

rufalemet meg fzállották és 
el-pufztították. Innen el-ter- 
jedt az a’ Tíz Várótokba, ’s 
a’ Jordánnak túli 6 réfzén fek
vő minden tartományokra, 
hol, nevezetefen CaBfareában, 
még Epiphanius’ és Eufebius’ 
idejében, a’ Zíidó értelmű Ke- 
refztyének éltek vele; de 
azok azt fok toldalékokkal 
meg - fzaporították. azután 
pedig nagyon meg-változtat- 
ták az Ebioniták, mind fok 
dolgokat adván hozzá, mind 
fokakat belőle el-vévén, úgy 
hogy már Origenes’ idejében 
oda volt annak valóíága: 
Eufebius ped-'g ez hibás írá- 
fok közzé fzámlálja. (b) Hlyen 
hozzá - tóldás az, w ikor ar
ról a<i emberről, a’ kinek a’ 
Chriftus azt mondta: „add· 
el mindenedet, és ofztogasd 
a’ fzegényekcek. és jere, kö
vei« engem;“ azt írja, hogy 
a’fejét meg vakarta, ’s azzal 
ott hagyta a’ Chriítust. A’ 
Chriflusnak pedig ezen fzó- 
kat tulajdonítja. „ A’ Sz. Lé
lek meg-ragadott engem’ ha
jamnál fogva, ’s a’ magas 
Tábor hegyére állított.“

Sz. Máténak valófágos Zfi
dó Evangyélioma el-vefzett, 
a’ mennyire tsak a’ Tudófok 
ki tanulhatták. Az a’ mellyet 
Münster és Tillct ki-adtak, 
Deákból vagy Görögből va
gyon Zlidóra fordítva. ( c) 
Az a’ Görög Fordítás, a’ 
mellyet ma Originálisnak tár
ténak, az Apotloli időkben 
vette a’ maga eredetét, de 
kitől, az bizonytalan. Né- 
mellyek magának Máténak, 
málbk a’ Kiílebbik Jakabnak

a’
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a’ JeruPalemí Püspöknek, má- 
fok Sz. János Evangyélistá
nak , máfok Sz. Pálnak, má
tok pedig Barnabásnak tulaj
donítják. (d) A’ bizonyos a’ 
Tudófok élő t , hogy a’ Deák 
Fordítás a’ Görög í'zerént va
gyon, és majd olly l égi mint 
a’ Görög. De ki fordította 
legyen, azt fzinte úgy nenn 
tudhatni, valamint a’ Fordí
tásnak idejét és alkalmatos- 
fágát igen nehéz ki-tanúlni.

Sz. Máténak tzélja az, hogy 
a’ Chriftusnak Királyi famí
liából való eredetét, életét, 
’s tselekedetit le írja. Eggy 
Evangyélista fém írja olly 
bőven le a’ Chriítus’ tseleke- 
deteit, környűl álláfaira néz- 
ve, eggy fém ád olly fok re
gulákat, erkól si tudományo
kat, mint ö. Ha ötét a’ több 
három Evangyélistá/ kai öfz- 
ve-haíonlítjuk, n.'gy küiönbb- 
féget látunk a’ Chriftus’ tse- 
leicedeteinek rendekben, a’ 4. 
Réfznek 22. vériétől fogva, a* 
14. Réíznek 13. vériéig. Ezt a* 
változást némellyek tsak tör
ténetből, máfok pedig válafz- 
tás és tzél fzerént valónak 
tartják. Akaródat légy-n a* 
dolog, az az Evangyéliomi 
Históriának valólagának fem- 
nu kárára nints : a’ mi pedig az 
idő’ rendét illeti,a’ Sz. írók az
zal nem mindenkor gondol
tak. (e)

Eulebius írja , hogy eggy 
Kerefztyén Philofophus Pan- 
taenus, a’ ki 184. tájban élt 
Alexandriában, Sz. Máté* E- 
vangyéliomát Indiában ta
lálta-meg, mellyet oda Sz. 
Bertalan vitt volt. 488 - ban 
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Cyprus Szigetében a’ Sz. Bar
nabás’ melíyén találták-meg 
Sz. Máté’ Evangyéliomát, 
mellyet Rarnabás maga írt 
volt eggy drága és igen ke
mény fára. A’ III. Század
ban eggyJofephus nevű ember 
Tiberiásban meg találta a’Sz. 
Máté’ Evangyéliomának eggy 
exemplárát, eggy különös 
hellyen, hol tartották a’ Zíi- 
dók Sz. János’ Evangyéliomát 
is, és az Apoftoli Tselekedet- 
nek Zfidó Fordítáfát. (  f )

Sz. Máténak némelly Apo
cryphus könyveket is tulaj
donítanak: p.o. A’Jefus’gyer
meki állapaljáról írtt könyvet, 
mellyet Gelafius P. kárhoz
tatott, és eggy Aethiopiai 
Liturgiát, mellyet az Ebio- 
niták neki tulajdonítottak.

(a) Eus. í. 3. c. 24. Iren. 1. 
3. c. i. fb) Hieron. adv. Pel. 
1. 3. c. i. Epiph. Haer. 29. c. 7. 
Eus. 1.3.0.25. Orig, in Math. 
Hóm. 3. (c) Grat, in Math, 
(d) MUL Proleg. ( e ) -dug. 
de Confens. Εν. 1. i. Arn.br. 
Prsef. in Luc. ( f ) Theodor. 
Lect, 1. 2. Epiph. Haer. 36.

M a t r e s . Ο ε λ , A’ régi 
Pogányok némeily Isten-Afz- 
fzooyokat anyáknak nevez
tek. Illyenek váltak, Cybele, 
Ceres, Juno, Vesta. Cicero 
említ eggy híres templomot 
Siciliában E n gyu m b an , 
mellyet az Anyáknak fzen- 
teltek. Az ott való lakofok 
azt hitték azon templom fe
lől, hogy az Isten-Afzfzony 
Anyák abban gyakran meg
jelennek. Eggy azon város
ból való okos és fő Nicius 
nevű emberről azt befzéllték, 
3 W y
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hogy ő , minthogy ezt a’
meg jelentést fokfzor ki-ne- 
vette , eggykor midőn közön· 
féges hellyen akart befzéllni, 
hirtelen le-rogyott, mmteggy 
meg-őrúltt úgy ordított, ru
háját öfzve-tépte; ki felől 
azt hitték, hogy Ötét a’ Furiák 
fzádották meg , ’s az Isten- 

fzfzonyokért akarnak rajta 
bol'zfzút állani. Azonban éfz- 
re vették máfok , hogy az 
tsak tettetett dühöfség volt, 
hogy így megszabadulhatna 
az Őtet üldözőknek kezeik
ből , kik Ötét meg-akarták 
ölni azért , hogy az Isten- 
Afzfzonyoknak meg-jelenéíé- 
ket tagadta. Mert mihellyt 
meg engedték neki , hogy 
a’városból ki-mehefsen,azon
nal femmi baja fém lett, ha
nem a’Romai Vezérhez Mar- 
cellushoz ment. Ezen tem-
Í»lomban mutogattak némelly 
ántsákat és léz  Sifakokat, 

mellyekröl azt tartották,hogy 
azokat Meriones és Ulyfses 
adták az Isten - Afxízony 
Anyáknak. Cic. Or. in Ver.

M a t r i x  E c c l e s i a . Ezen 
nevezettel különbbözö érte
lemben éltek a’ régi Kereíz- 
tyének. Néha ollyan Ekklé- 
íiát értettek ezen , mellyet 
magok az Apoíiolok plán
táltak, és a’ meliyböl más 
Ekkléíiák fzármaztak. Ezen 
értelemben nevezi a’ Con- 
ítantinopoiiíi II. Közönféges 
Concilium a’ Jerufalemi Ek- 
kléfiát, e’ világon lévő min
den más Ekkléháknak Any- 
joknak. Néha az a’ név je
lentette valamelly Tarto
mányban a’ Metropolist,

vagy Fő Ekkléfiát: mint az 
Africai Canonokban, a’ Ma
trix annak a’ Prímásnak la- 
kó-hellyét jelenti, a’ kitől a’ 
több Püspökök függenek. 
De leg-közönfégesebben je
lent az valamelly Cathedra- 
lis vagy Püspöki templomot. 
A’ M atrix Eoclefia különb- 
bözött a’ Diascefana Eccle- 

f iá tó l; noha fokfzor mind a* 
két értelmet öízve-elegyítik, 
és közttök femmi különbb- 
féget nem tefznek.

Bingh. Or. Ec. 1. s.c. i §. ia.
f  M a t u t a . Eggy Isten- 

Afzfzony a’ régi Pogány Ro
maiaknál , kinek neve alatt 
ínót, a’ Thebei Királynak 
Athamásnak felefégét, Cad- 
musnak és Hermoniának 
leányát, a’ Bacchus’ dajkáját 
értették. a’ ki, a’ mint a’ 
Poéták írják, eggy tengeri 
Isten - Afzfzonynya vált, kit 
a’ Görögök Leucotheanak ne
veztek. Máfok Matuta alatt 
Aurorát, vagy az Hajnalt ér
tik. Máfok azt mondják, hogy 
Matuta a’ régi Romai nyel
ven jóttett. A’ Romai Afzfzo- 
nyok nem annyira a’ magok, 
mint atyjokíijaiknak gyerme
keikért könyörgöttekMatutá- 
nak,mellynek oka az;mert Ino 
a’ maga tulajdon gyermekei
ben fzerentsétlen vólt, a’ 
maga bátyjának fiját pedig 
fzerentsésen fel nevelte. .Ser
vius Tu.lius Király épített 
leg-előízör templomot Romá
ban Matu'ának, méllyé' Ca
millus Coníül és Dictator, a’ 
Vejentefeken vett győződéi- 
me utáo, meg-újított. Ebbe 
a’ templombaíémiűLirábízol-
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gálának nem volt Fzabad 
menni: mert Ino Athamást, 
a’ ki eggy fzolgálóját fze- 
rette, igen feltette, Matu- 
tának a’ Volscufok várofok- 
ban Satricumban is volt eggy 
temploma, Itáliában. Midőn 
a’ Latinufok Romának 377- 
efztendejében ezt a’ várost 
meg vetlek: az említett tem
plom történet fzerént a’ tűz- 
től meg-maradt. Ezen tör
ténetből azt költötték, hogy 
a’ templomból eggy fzót hal
lottak, mellytől az ellenfég, 
melly a* várost fel-égette, 
igen meg-rettent. A’Matuta’ 
innepét MatraliánaAí hívták,

Ovid. Fali. 1. 6 , Liv. 1. 6. 
Plut. Quaeít. Rom. 17. & in 
vita Camilli. Fefius. áitruv. 
Synt.

MaTYas’ Napja. KfikFebr. 
24. n. May ás a’ Chriftusnak 
Apoftola volt; de nem azon 
tizenkettő közzül, a’ kiket 
a’ Chrtílus maga válaíztott, 
hanem fors fzerént válafz- 
tattatott Judás Ischarioíes’ 
hellyébe. Alkalmatos vólt 
ö az Apoftolfágra , úgymint 
a’ ki fzilntelen a’ Chriítufsal 
járt, míg a’ maga hivatalát 
folytatta. Hihető hogy Ö 
eggy vólt az Hetven Tanít
ványok közzül A’ Chriítus’ 
fel-támadáía után elöfzÖr lu
dasában hirdette Ő az Evan- 
gyéliomot: onnan Napkelet
re ment, nevezetefen Aethio- 
piába.a’ mint némellyek be- 
ízéllik: de ez fundamentom 
niIkul való dolog. Dorotheus 
azt írja, hogy 0 Sebaftopo- 
lisban halt-meg, és ott kö- 
zel a’Nap’ templomához el-
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temettettetett : máfok azt 
mondják, hogy ötét a’ Zfidók 
kövezték-meg, ’s azután a’ 
fejét el - vágták. A’ Görög 
Officium azt mondja, hogy 
ő meg fefzíttettetett. De mind 
bizonytalan. Az Ő ereklye- 
jit Romában mutogatják: 
Trevirben a’ Sz Mátyás’ Ab- 
batiája is ugyan-ezen kints- 
tsel ditsekízik.

Tulajdonítanak Mátyásnak 
némelly Traditiókat, ’s eggy 
Evangyéliomot; dea’melíyet 
minden Tudótok költemény
nek tartanak. Clemens Ale
xandrinus abból ezt a’ mon
dást hozza elő. „ A’ testet 
fanyargatnunk és fzelídíte- 
nünk, ’s magunkat annak eb 
lenne tenni keli, és femmit 
ne engedjünk neki, hogy an
nak rendeletien kívánlaginak 
eleget-tegyünk, hanem táp
láljuk lelkünket hittel és Is
teni esmerettel. “

Hier, de Script. Eccl. Clern- 
-AL· Strom. 1. 3. Eus. H. E. 1. 3. 
Őrig. JSíceph. Doroth. Bar.

Sz. M a u r u s ’ Congrega
ti  ófa , a’ Benedictinuíoknál 
Frantzia Orfzágban, melly 
minden Congregatiók köztt 
leghíresebb, ’s az Ekkléliá- 
nak legtöbb hafznot tett. 
Kezdődött ez i6i8 ban, XIII. 
Lajos Király alatt, amaz hí·* 
rés Cardinalisnsk Reznek, és 
más nagy embereknek éhal
mok alatt; mellyet XV. Geri 
gely P. 1621 ben meg-erŐsí- 
tett, Vili. Urbánus P. pedig 
új privilégiumokkal meg-aján
dékozott. 1634 ben ezt a’ 
Cluni Congreagtióhoz foglal
ták volt; ue Vili. Urbarma, 
4 P.
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P. attól ismét el-válafztotta, 
mellyel azóltátől fogva eggy 
Generális, két Aí'siítenfek, es 
hat Visitatorok igazgatnak, 
kiket a’ minden harmadik 
efztendöben öfzve · gyűlni 
fzokott Capitulum válafzt, 
hol a’ KUstromoknak Supe- 
rioraik is jelen vágynak. Ezen 
Rendnek Novitiufai és Can- 
didatufai, a’ kegyefségre és 
Ceremóniákra két efztendeig 
taníttattatnak, öt efztendeig 
pedig a’ Philofophiában és 
Theologiában gyakoroltat- 
tatnak. Azután következik 
a’ Recollectiónak efztendeje, 
mellyben Papfágra kéízülnek, 
és egyedül a’ lelkiekben fog
lalatoskodnak.

Azon Barátokon kívül, kik 
predikállnak, ’s a’ .Szent Sa- 
cramentomokat fzolgáltatjak 
V a' t, vágynak kik az ifjú- 
fágot, kivált pedig a’ FŐ 
Rendből valókat tanítják. Az 
ö oskoiájik a’ vároíokon kí
vül magános hellyen fzoktak 
lenni. JMémelly klaítroinok- 
baa , az Ekkléiiai Törvénye
ket , Zsidó , Görög nyelvet, 
3s más tudományokat is ta
nítanak : és ezek a’ tudós os
kolák azok , a’ mellyek olly 
fok híres írókat neveltek, 
kik fok eddig titokban lévő 
Kéz · íráfokat, és lók régi 
Atyáknak Munkájikat adták 

elébe leg-pompásabb 
kéfzületekkel.

Hifi. des Ord. Rel. T. 6 . 
c. 37. R u l la r ,  in Conftit. 
Greg. XV. & Urbani Vili. 
Bern, Pez. in Prapf. ad Bibi. 
Benedictino - Maurianam.

M a u s im . Eggy Istennek 
neve, a’ kiről Daniel emlé
kezik. A’ Tudósok nem tud
nak meg-eggyezni rajta, ki 
lett légyen ez az Isten. Sei
den, mint ö előtte épen es- 
meretlen felől, íemmit nem 
fzóll. (a) Némellyek az An- 
tichriftust, málök Antiochus 
Epiphanest értik rajta. Lyra, 
Bellarminus, és málök, azt az 
Istent, vagy ördögöt tartják 
Maufimnak, a’ kinek az An- 
tichriltus fog-ízolgalni. Má- 
fok azt mondják, hogy ezen 
név alatt Dániel az igaz Is
tent érti, a’ kinek hatalmát 
Antiochus kéntelen volt meg· 
esmerni. 2 Mák. 9. Grotius 
Mauíimot Marsnak tartja , ’s 
meg-jegyzi, hogy még ma is 
a’ Zsidók a’ Mars Planéta 
tsillagot Modiunak hívják, 
melly fzót ö a’ Mauíimtól 
hoz. Jurieu a’ Romai Sast, 
vagy az alatt a’ Romai Bi
rodalmat érti. (b)

(a) Seid, de Diis Syris, 
(b) Jurieu. Hifi. des Dogm. 
P . 4. T. 6. c. 3.

M E c C A I. Templom. L, 
Caaba.

Mbgma. A’ Mahummeda- 
nulok ezen a’ fzón az Ima- 
moknak, vagy a’ Törvényt 
tanítóknak Gyüléfeket értik. 
Mahummed a’ Khouarezmia- 
nufoknak Sultánok, a’ maga 
uralko dáliának idejében, min
den Mahummedanus Tanító
kat ölzve - gyülylött , hogy 
Califa iNafssrt le - tegye , ’s 
hellyébe Termedit válafzfza. 
De a’ Mahummedanus írók 
meg-jegyzik, hogy ezen tse- 
le&edetéért ötét meg-büntette
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Giaghizkan, midőn az δ tar
tományába be-iúött, 23’ Her·
beiot.

Mehadou. így hívnak az 
Indiai Braminok eggy ala- 
ts>ny rendű Istent, a’ kit 
az Isten a’ világ előtt te
remtett ; azt hifzik felőle, 
hogy a’ világ’ végen ez által 
fogja az Isten a’ világot el
rontani 23’ Herbelot.

Miísafat. Az Arab fok 
ezen a' ízón azt a’ jutalmat 
és fizetést értik, mellyet az 
Isten é’ világon rendelt a’jó 
és roízíz tseLKedeteknek. A’ 
Mekafaton értik a’ Vallót i t , 
vagy azt tövényt, melly 
fzerént az ember úgy bánik 
máísal, a’ mint Ö vele bán
tak. 23’ Herbelot,

M e l c h is e d e k . Mekhife- 
dekról kg-előfzör emlékezik 
Móses, mikor azt írja, hogy 
midőn Abrahám Kedor Lao- 
mert és az 6 Király tártait 
meg vervén, vifzlza - tért, és 
a’ Sodorna’ Királya néki elébe 
ment vólna, akkor Melchi- 
fedek Saiemnek Királya, bort 
és kenyeret vitt neki, Ő Abra- 
hámot meg-áldotta , neki 
Abrahám a’ nyerefégböl ti
zedet adott, és Ö a’ magas- 
lágos Istennek Papja vólt(a) 
Azután emlékezik Dávid 
Melchifedekröl. (b) Végre Sz. 
Pál Melchifédekhez hakn
ii.ja a’ Christust. (c)

Ezen hellyekböl ki - tett- 
ízik, hogy Melchisedek, kü
lönbben akarki lett-légyen, 
a’ Chriftusnak Typusa vagy 
példája volt. Melchisedekre 
nézve fzámláihatatían nehéz
légek adják-elő magokat:

M

Kérdésbe tefzik felőle, mitso- 
da tartományból való vólt 
6 , és hol lakott? Leg töb
ben a’ Tudófok Jerufalemet 
és Salemét egg^nek tartják: 
de Hieronymus SaiemetScy- 
thopolisnál keresi, hol a* 
Melchisedek* palotájának dil- 
ledékjeit ma is akarják mu
togatni ; melly helly felől 
azt tartja ugyan Hierony
mus , hogy ott teíepedett- 
meg Jákob Patriarcha, mi. 
nekutánna Mefopotamiából 
ki jővén, a’ Jordán vizén ál- 
tal-ment. (d)

Máfik nehézfég az, melly 
a’ Melchisedek’ fzeméllyét 
illeti. A’ leg-főbb Tudófok 
már abban mind meg-eggyez- 
tek , hogy midőn az Apóitól 
atya és anya nélkül való
nak mondja ötét ; egyebet 
nem akar mondani , hanem 
tsak azt, hogy midőn Mófes 
az Abrahám Históriájában 
elő · hozza ötét, nem említi, 
ki lett legyen Melchisedek, 
vagy honnan vette legyen 
eredetét. De vágynak ollya- 
nok is , a’ kik Pálnak fza- 
vait tulajdon-képen, betű fze
rént veízik, és Melchiiédek- 
nek Isteni terméfzetet tulaj
donítanak. Origenes és Dí- 
dymus, Angyalnak tartják 
ötét: mátok, a’ mint Augu* 
ftinus írja, a’ Szent Léleknek, 
a’ ki Abrahámnak ember 
formában jelent-meg. (e)

A’ III. Századnak elején, 
a’ Melchiíedecianus Eretne
kek azt hitték, hogy Melchí- 
fedek nem ember , hanem 
valamelly, még pedig a’ Chri- 
íiusnálnagyobb, mennyei erő 
B» 5 vél*,
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v61t, úgymint a’ ki az An
gyaloknak;, a’ Chriftus pedig 
tsak az embereknek Köz- 
benjárójok és Szófzóliójok 
volt, és a’ Chriítusnak Pap- 
fága , tsak minteggy nyoma 
volt a’ Melchisedek’ Paplá- 
gának. Ezt az eretnekfeget 
újra fel elevenítette Egyip
tomban Hierax, ki Melchi- 
fedeket a’ Szent Léleknek 
mondotta lenni. L. Hiera· 
citdk,

Máfok az Atyai ágon 
Semnek, az anyain pedig 
Japhet’ maradékának tartják 
Melchi fed eket. Azt mondják, 
hogy Heraclas, vagy Hera- 
elim az Ő Atyja, Heoer’Fija, 
Phaleg’ unokája , az anyja 
pedig Salathiel, a’ Japhet’ 
iijának Gomernek leánya 
volt. Cedrenus, és máfok, 
Egyiptomi famíliából való
nak tar jákótet, ’s azt mond
ják, hogy az Atyját Sidon- 
nak, vagy Sidának híviák, a’ 
ki Phceniciában Sidon Váro- 
fát építette. Svidas azt tartja, 
hogy Ö az átkozott Canaán’ 
nemzttfégéböl fzármazott, ’s 
azért hallgatja - el az írás az 
Ő nemzelfégét.

A’ Zíidók és Samaritanu- 
fok azt mondják,hogy Melchi- 
fedek Sem Patriarcha volt; 
melly értelmet fok új Tudó
fok követnek. Jurieu meg
akarta mutatni, hogy Mel- 
chifedek nem más, hanem 
Cham volt. Nem lenne vé
ge , ha minden féle értelmet 
elö-akarna az ember ízám- 
lálni: Cunaeus és Moulin* azt 
mondják, hogy Melchiíédek 
maga az Isten’ íija voll, kit

Abrahám a’ Mefsiásnak len
ni meg-esmert, és imádott, (f) 

Minthogy ezen Fejedelem
nek és Papnak hiftoriája olly 
kevéfsé esmeretes: nem tsuda, 
hogy felőle olly fok költött 
dolgokat beízéllnek. Euty. 
chius Alexandriai Patriarcha 
azt említi, hogy az Adam’ 
testét, mellyel az ó teítamen- 
toma ízerént be-balfamoztak, 
eggy hegy alatt a’ Seth’ fijai- 
nak barlangjokban temették* 
el. De Adám, halála előtt 
meg hagyta vólt, hogy az Ő 
testének maradványát azon 
hellyröl el-vigyék, ’s a’ főid’ 
közepén temefsék el. Noé 
engedni akarván ezen rende
lésnek , az Adám’ és a’ Pa- 
triarchák’ testeiket a’ bárká
ba be-vitte, a’ ki midón 
látná a’ maga halálát is el
közelíteni, a’ maga fijának 
Semnek meg - parautsolta, 
hogy az Adám’ testét vegye 
magához, kenyérrel borral 
kéfzűljön útnak, a’ Phaleg’ 
fiját Melchifedeket vegye ma
ga mellé társúl, ’s ménjén
él arra az hellyre, hol neki 
eggy Angyal a’ leg első em
bernek temető - helly ét meg
mutatja: Noé ezen rendelés 
mellé illy parantsolatot tett. 
„Mondd-megMeichifedeknek, 
hogy Ö azon az hellyen vá- 
laízfzon lakást magának; meg- 
ne házafodjon , minthogy az 
Isten őtet maga fzolgájának 
rendelte : mondd-meg neki, 
hogy templomot ne építsen: 
femmi madárnak, vagy négy 
lábú állatnak, vagy akar- 
melly más állatnak vérét ki 
ne ontsa, lem más áldoza

tó i
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íot kenyéren és boron kívül
Isteni elébe ne vigyen. “ És 
e’ vó't oka, hogy midőn Mel- 
chiiedek Abrahám’ elébe 
ment, neki kenyeret és bort 
vití. (.g)

K gy Athanafius nevű Gö
rög lró azt befzélli, hogy 
Melchifedfik eggy bálványo
zó Királynak Melchinek, és 
.Salem Királynénak fija vélt. 
IV)időn Meichi a’ maga Is
teneinek áldozni akart: a’ 
maga fiját el-kflldötte, hogy 
vigyen neki hét borjút. Az 
útban az ifjú Fejedelmet az 
Isién meg világosította, a’ 
ki a’ maga atyjához vifzfza- 
tért, hogy vele a’ bálvá
ny o ásnak hijábanvalófágát 
meg esmertelse. Meichi ha
ragjában vifzfza-küldötte őtet 
áldozatra való borjúkért. De 
míg δ oda járt, a’ leg öregebb 
fiját, fok más gyermekekkel 
eggyiitt, a’ maga Isteneinek 
img-áldozta. Midőn Melchi- 
fi dek vifzfza jővén, ezen tse- 
lekedetnek látáíara meg ré
mült vólna : el ment a’ Ta
bor hegyére , hol hét efzten- 
deig ruha nélkül lakott, és 
tsak a’ főidnek gyümöltsével 
élt. Ezen efztendök el - tel
vén , az Isten meg·jelent A- 
brahámnak , ’s meg - párán 
tsolta neki, hogy menjen a’ 
Tibor hegyére, hol Melchi- 
íedeket meg fogja találni, a’ 
kii ő raházzon-meg, ’s kér
jen áldást tőle: mellyet mi
dőn Abrahám meg-tseleke- 
dett, ötét olajjal meg kente 
Melchifédek, ’s az hegyről 
mind a’ ketten le jöttek, (h)

(a) i Mos. is. (b) Zsolt. 
IIO. (c) Zfid. $.6. 7. (d) Svid. 
Hier. ep. ad Evang. Gén. 38.
18. (e) apud. S. Aug . Op. T. 
3. ( f )  Hier. Trad. Hebr. in 
Genes, Jurieu Hift. des Dogm. 
I. I. (g) Seiden, de jure Gent. 
1. 3. c. a. (h) ap. Oper. Atha~ 
nas.

M e l c h i t 0 k . így nevezik 
azokat a’ Syriában, Kgyi-
Ϊ tómban, és más napkeleti 

'artományokban lakó Ke- 
refztyéneket, kik a’ Jakobi- 
táknak ellenekbe tefzik ma
gokat, kik az Eutychus’ tu
dományát követik. Ezek a’ 
Melchiták nem Görögök u- 
gyan; de mindazáltal a’ Gö
rögöknek ceremoniájikat és 
tudományokat tartják, ’s a’· 
Chaicedoniai Conciiiumnak 
Végezéfeitbe vefzik. A’ Mel- 
chiiák’ nevek a’ Zfidó Me- 
lech fzótól vagyon, ,meliy 
Királyt tefzen. Az ö ellen- 
légeik azért nevezték Őket 
Melchitáknak, mert a* Mar
cianus Tsáfzár’ parantsolat- 
ja ízerént, a’ nevezett Conci- 
liumnak.Végezéfeihez erőien 
ragaízkodtak.

A’ Melchiták, ha némelly 
kevés Ceremóniákat ki-ve- 
fzünk, a’ Görögökkel tökél- 
letefen meg - eggy eznek. A’ 
Görög Rituálénak Arabs For- 
dítáfával élnek ; de a’ melly 
hibás: a’ minthogy a’ Nap
keleti Kerefztyéneknek Gö
rögből való minden Fordítá* 
fáik igen hibáfok; minthogy 
azokat a’ magok tettfzéfek 
fzerént tsinálják. Világos pél
dája ennek a’ Nicaeai Conci
lium’ CaxionaiüakArabiaiF or-

di-



M e l e . M e l e .5 5 δ

dítáfok. Mert a’ Melchiták 
a’ Jacobiták ellen, ezek pe
dig amazok ellen, ugyan-azon 
kanonokból erősítik a* ma
gok értelmeket.

A’ Melchitáknak magok
nak vagyon Patriarchájok, a’ 
ki Damafcusban lakik, és 
magát Antiochi ai Patriarcha» 
nak nevezi. Minthogy igen 
ritka közttök a’ ki Görögül 
értene, az az oka, hogy a’ 
Miiét Arabiai nyelven olvas
lak; főt a’ kik Görögül tud
nak, azok is Arabs Evan- 
gyéliomokkal és Epiftolák- 
kal élnek. Az ö Szerzetefeik 
Bafilius’ regulájit követik ; 
mint minden Görög Barátok. 
Uamafcushoz eggy napi járó 
főidre négy fzép klaftromaik 
vágynak, mellyekből foha 
ki-neui mennek. Simon. Hiß, 
des. Ord. Rel. T. i, c. a j. Eli
tje it Patr. Al. annal. T. 2. 
Timotheus. Presb. de rece
ptione Haereticor. in Cotele- 
rii inonum. Eccl. Graecae. T.3. 
udnaflas. Sionita. Spanheim 
H. E. Sec. 6.

f  Mex-rtxanusok. Schis- 
matieufok a’ IV. Században; 
nevezeteket vették Meletius- 
tó l, ki Egyiptomban Lyco- 
polili Püspök volt. Azt ír
ják felőle, hogy Ö előfzör az 
Hitnek nagy óitalmazója vólt, 
mellyért tömlötzöt is fzeny- 
vedett, és foglagában is ki
mutatta buzgóíágát a’ Ke- 
refztyén Vallástól el-fzakadt- 
tak ellen, kik meg-bánván 
tselekedeteket, az Ekkléfia’ 
tárfafágába vifzfza - akartak 
menni, azt állítván, hogy 
míg az Ekkléíiának békéiké·

ge hellyre nem áll, addig 
nekik meg-nem kell engedui. 
E’képen ellenségévé lett az A- 
lexandriai Patriarchának Pé
ternek is , a’ ki az ő kemény 
ítélet-tételének magát ellene
tette , még pedig annyira, 
hogy már a* tömlötzben, a’ 
mellybe ölet a’Vallás mellett 
való állhatatos buzgólág vit
te , a’ Schismát el kezdette. 
Péter kárhoztatta Meletiust 
eggy Synodusban, mellynek 
Végezéfét az ötét követő Pa- 
triarchák és akkori Püspö
kök hellyben-hagyták. Má- 
fok ellenkező - képen befzél- 
lik a’ dolgot; azt mondják 
hogy Őtet Péter eggy Alexan
driai Synodusban azért kár
hoztatta , mivel δ az üldö
zésnek idején a* Kereí'ztyéa 
Hitet meg-tagadta, Meie ius 
a’Synodus’ Végezéfének nem 
akart engedni, hanem magát 
az Ekkléliától el-fzakafztotta, 
melly tselekedetében ötét to
kán követték , kiket ofztán 
Meletianufoknak neveztek. 
Akarmint lett -legyen a’ do
log : elég az, hogy ez a’ Sza
kadás lók nyughatatlanfágot 
fzerzett az Ekkléliában, úgy 
hogy 319-ben Alexandriában 
eggy Conciliumot gyűlytöt- 
tek Ő ellene, melly ben Oftus 
vólt az Elól-ülö. A’ Nicaeai 
közöníéges Conciliumban a’ 
dolgot újra elő-vették, hol 
azt végezték , hogy Meletius 
Püspöki nevét meg tarthatja 
ugyan; de íemmi Püspöki 
hivatalt nem vifelhet. E. 
zen Végezéísel nem gondolt 
Meletius, hanem Püspököket 
rendelt; kik köztt nevezetes 

vólt
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vélt az Hypíeloi Püspök Ar- 
fenius, a’ kinek, midőn Ö 
Alexandriai Püspökké válafz- 
taHatott vólna, Athanafius 
keményen ellen ébe-tette ma
gát. De ö azzal fém gondol
ván, Püspöki hivatalát gya
korolta. Az Ö követöji igen 
nagyon gyűlölték Athanafi- 
ust , és az Arianufokkal az 
Ö üldözéfében eggyet - értet
tek. Azt írják felölök, hogy 
ruhájoknak alsó izéién apró 
tsengetyűket vifeltek, az 
imádfágot énekelve mondták, 
’s ezt a’ módot tartották leg- 
hathatófabbnak az Isten’ ha
ragjának meg-engefzteléfére: 
fokán Pharií'aeufi képmutatás- 
fal vádolják Őket. A’ ki eggy- 
ízer bálványozásba efett, a- 
karmint meg - bánta legyen 
bűnét, azt többé áz Ekklé- 
íiába vifzfza nem vették.

Athan. Orat. i. a. Ápol, n . 
in Arianos. Epiph. Haer, 48. 
66. Socr. H. E. 1. 1, c. 6. Sozom. 
Η. E. 1. 1. c. 04. Theodor. Η. E. 
1. i. c. 9. & Haer, Fab. 1. 4. c. 
14. -Aug. de Haeres, c. 84. 
Damafc. haer. 68. Baron, a, 
306. Sagittar. Intr. ad. H. £. 
c. 33· Sec. 46.

M b l i c E R T E . L .  Palaemon.
♦ M e l i t o n i a n u s o k .  Eret

nekek, Melitónak tanítvá
nyai , kik a’ Chrifiúsnak a’ 
földön ezer efztendeig lejen- 
dŐ Uralkodáíát állították: az 
Istennek valamelly testet tu
lajdonítottak ; az Istennek az 
emberen lévő képét nem a’ 
lélekben , hanem a’ testben 
állították lenni. Rofz. im Got- 
tesdieníle.

M e l p o m e n e .  L . M u jd fo

M e m r a . A’ Mófes’ köny
veinek Chaldaeai Paraphrafi- 

Ja  gyakran él e’ névvel, meíjy 
J'zót tefzen: él pedig vele a* 
Jehova név hellyett, melly- 
nek minden Isteni tökélletes- 
fégéket tulajdonít , ’s azt 
mondja: „ a’ Memra terem
tette a’ világot: a’ Mamre* 
mezején Ábrahámnak, Bet- 
helben Jákőbnak, a’ Sinai 
hegyen Mófesnek meg-je
lent. “ És így látni - való, 
hogy ez a’ név az Istent je
lenti ; nevezetefen pedig, a’ 
mint némellyek állítják, a* 
Sz. Háromságnak máfodik 
fzeméllyét.

M e m a n n i m . Gondvifelök, 
Vígyázók. Egsy Papi Rend 
a’ Jerufalemi templomban. 
Ez a’ Rend fzám fzerént ti- 
zen-öt fzeméllyrkböl állott; 
mindenik fzemé ly alatt eggy 
tárfafág, és mindenik tárfa- 
fágnak különös kötelefsége 
vólt. i. GondvifelŐ vóit, a* 
ki az időre vigyázott; vagy 
magának, vagy hellye'te más
nak kellett vigyázni arra az 
időre, mikor kezdődött az 
Isteni tifztelet, ’s akkor így 
fzóllott: „ Papok Γ fogjatok 
fzolgálatotokhoz : Leviták ! 
menjetek olvasó fzéketekhez; 
Izraeliták! álljakok h Hye- 
tekre. “ Akkor kiki maga hi
vatalához látott, a. A’ ki a* 
templom ajtajait záratta-be, 
mellyeket mikor ki-nyitottak, 
trombitáltak. 3. A’ ki az Őr
zőkre vigyázott. Knnek min
den éjiéi meg-kellett visgái- 
ni, magok hellyeiken vágy
nak- é a’ Leviták; a’ kit alu- 
va talált, azt meg-verte ,
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ruháját meg-gyúlytotta. 4. A* 
ki az, éneklőkre vigyázott. 
Ez rendelte-el minden napra 
az éneklőket és a’ tombitá- 
fokat. s· A’ki a’tzimbalmos 
Muficufokra vigyázott. 6 . A’ 
ki minden reggel Tors fzerént 
ki-rendelte a’ Papokat az ól
tár mellett való fzolgálatra.
7. A’ ki vigyázott a’ galam
bokra és gerlitzékre, mellye- 
ket meg-áldoztak. s. A* ki a’ 
petsétekre vigyázott, mellyek 
négy féle tzédulákból állot
tak , ’s mindeniken bizonyos 
fzók voltak írva. Az elfőn 
eggy borjú, a’ máfodikon 
eggy hím állat, az harmadi
kon eggy bak, a’ negyediken 
eggy bűnös. Ezeknek a* tzé- 
duláknak ez az hafzna vólt: 
Mikor valaki ollyan áldoza
tot tett, mellyet itali áldo
zatnak kellett követni, a’ 
GondvifelÖtÖl tanátsot kér
dett, a* ki az áldozatokra vi
gyázott , mitsoda itali áldo
zatot rendelt a’ törvény azon 
áldozat mellé. A’ Gondvife- 
lŐt adott neki eggy tzédulát, 
a’ mellyen való írás az áldo
zathoz vólt alkalmaztatva, 
p. o. Ha az áldozatra való 
állat kos vólt, eggy tzédulát 
adott az áldozni akaró em
ber’ kezébe, a’ mellyen eggy 
hím állat’ képe vólt: ha az 
áldozat bűnért való vólt, a’ 
tzédulán eggy bűnös állott. 
V «’ t. Ezen tzédulának el- 
vetéle előtt annyi pénzt adott 
az ember a’ Gondviselőnek, 
a’ mennyi eggy itali áldozat
ra fzükféges vólt; ezen tzé- 
dúlával az ember ment. 9. 
ahoz, a’ ki az itali áldoza

tokra vifelt gondot, a’ ki az 
itali áldozatot a’ fzerént ké- 
fzítette , a’ mint a’ tzédula 
vólt kéfzítve. Ezen két Gond- 
vifelők minden éjjel fzámot 
vetettek eggymáíisal, ki mit 
vett-be, ’s mit adóit - ki. 10. 
A’ ki a’ betegekre vigyázott. 
E’ vifelte gondjokat a’ beteg 
Papoknak,és templombeli Or
vos vólt i i . A’ ki a’ vízre 
vigyázott; ez vifelte gondjo
kat a’ kutaknak, forráfok- 
nak, tsatornáknak, víz fo
lyásoknak, ’s a’ templomi 
fzolgálatra fzükféges vizek
nek. la, és íj. A’ ki a’ Szent 
kenyerekre és a’ tömjénre. 
14. A’ ki a’ kárpit tsinálókra. 
i$. A’ ki a’ Papi ruha Sza
bókra vigyázott.

M b n a j o n . így hívják a’Gö- 
rögök azon tizenkét könyve
ket, mellyek az Ő Isteni tifzte- 
leteket foglalják magokban. 
Mindenik könyv eggy hol
napot foglal magában. Ezek
ben vágynak renddel minden 
napra a’ Szentekért valóOffi- 
ciumok, A’ Menajonból vet
ték a’ Menologiumot, vagy 
a’ Görög Kalendáriumot, 
mellyben a’ Szenteknek éle
tek rövideden, vagy tsak ne
veik, fel vágynak jegyezve. 
És így a* Menajon a’ Romai 
Breviáriummal , a’ Menolo- 
gium  a’ MartyrologiummA  
eggyez. L. Breviarium. Mar- 
tjrologium. Leo Állat. 1. 1. 
Difs. de lib. Ec. GraeC.

M e n d e s . Eggy Isten az 
Egyiptomiaknál , kit eggy 
ketske formában tifzteltek: 
az honnan meg tettfzik, hogy 
Mendes, Pán vólt, kit a’ Ro

máik
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m*ik ketske-bak fülekkel, 
fzarvakkal, és lábakkal festet
tek. A’ Mendeßanufok, kik 
magokat Mendesröl nevez
ték , ötét a’ nyőltz FÖ Istenek 
közzill valónak tartották.

* Mbni. Eggy bálvány Is
ten a’ régi Zsidóknál, kit a* 
Tudófok Mercuriusnak tar
tanak , a’ ki a’ kalmároknak 
Istenek volt. Ez a’ név jő 
a’ Zsidó Manah fzótól, melly 
fzámlálást teízen. Grotius, 
Strabo után, említ eggy Mena 
nevű Istent, kit napkeleten 
tifzteltek. Többet ezen Isten
ről nem lehet tudni. Efa.

Grot, in h. 1. Seiden, de
D. Syris.

MENNONiTáK. Eggy Secta 
az Anabaptisták köztt Hol
landiában , melly eggy híres 
Menno Simon nevű Anaba
ptistától vette eredetét a’XVI. 
Században, a’ ki elöfzör a’ 
Romai Ekkléfiában Mife mon
dó Pap volt , de azután az 
Anapaptistákhoz állott. Mi- 
nekutánna Ő az elsőbb Ana
baptistáknak Enthufiasmufo- 
kat, és a* Chriítusnak új Ki
rályságáról való tudományo
kat meg-vetette : a’ maga tu
lajdon értelmét kezdette ta
nítani, mellyet az ö köve- 
töji be-is vettek.

Az ő tudományoknak ne- 
vezetefebb réfzei ezek : Tsak 
az új Testamentom az Hit
nek regulája; mikor az em
ber az Atyáról, a’ Fiúról, 
és a’ Szent Lélekről fzóll, 
nem kell ezen fzókkal élni, 
Személly, Szent Háromfág: az 
elfő embert nem teremtette 
Isten igaziágban : nints ere

det - fzerént való bűn : a’ 
Chriítus a’ maga testét nem 
a’ Szűz Mária’ testéből, ha
nem az Atyának természeté
ből vette: a’ Kerefztyének* 
nek nem ízabad esküdni, 
Magiftratuli hivatalt vifelni, 
a’gonofzt-tévőket fegyverrel 
meg büntetni, hadakozni: a’ 
Kerefztyén ember ez életben 
el juthat a’tökélletefségre: az 
Evangyéliom’fzolg jinaknem 
ízabad fizetést venni: a’ kis
dedeket nem kell meg-kerefz- 
telni: az halál után a’ Lélek 
eggy esmeretlen hellybe me
gyen nyugodalomra.

A’ Mennoniták fok réfzek- 
re fzakadtak. Némellyek 
a’ Socinianufokat és Arianu- 
fokat követik : fenkit, a’ ki 
az Isten’ Befzédét hifzi, tár- 
fafágokból ki nem rekefzte- 
nek. Azlsteni tífztelet’ hellyén, 
ki-ki a* Gyülekezetben az 
Írást világosíthatja , imád- 
kozhatik, énekelhet. Az egéfz 
Hollandiából minden efzten- 
dőben kétfzer, eggy Ryns- 
burg nevű Városban Lejda 
mellett öfzve-gyűlnek , hol 
Úr Vatsorájával élnek,mellyet 
ülve véfznek-el, ’s a’ főbb 
emberek fzolgáltatnak - ki, 
mellyhez minden Vallásű 
embereket, még a’ Romai 
Catholicufokat is hozzá erefz- 
tenek. L. Anabaptisták. Herrn, 
Schyn. Mennonit. c. 5. A r ·  
nóídi Kirchen und Ketzer 
Hifi. Spanhem. Elench.

MenoloGiUM. L. Menajon.
f .  Mens. A’ Romai Po- 

gányoknál eggy Isten, a’ ki
től Mentem bonam, jó emét, 
okofságot, bő.sefséget kértek, 

• és
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i s  hogy a* rettegéstől ’s két
ségbe eséstől óltalmazza 
őket. A’ Alens' temploma a’ 
Capitolinus hegyen állott. 
Ezt az Istent akkor kezdet
ték a’ Romaiak tifztelni, mi
dőn a’ Carthagobeliekkeí va
ló málháik hadakozásban 

, meg-verettettek,’s Vezéreket, 
a’ ki vagy C. Flaminius volt, 
a’ Trafimenumi tó mellett, 
vagy pedig L, Aemilius Pau
lus Cannae mellett, el-vet
tették. Mert akkor a’ Ro
mai Tanáts a’ M ensntk eggy 
templomot ígért hogy épít
tet , a’ végre , hogy az Iste
nek a’ Romai Seregnek na
gyon el-tsiiggedtt fzívét báto- 
ríianák-meg. A’ Görögök ezt 
az Istent Nousaak hívták.

L iv. Hifi. 1. 2a. 23. Cic. de 
ííat. D. 1. 2. slug. de Civ. D. 
1. 4. c. 21. Pomey. Panth.

MeraGE. Fel-menetel. í̂gy 
hívják a’ Mahummedanuíök 
azt az utazást, mellyet tett 
Mahummed, mikor a’Menny 
Orfzágba fel-ment eggy éjfza* 
ka : melfyet Lejlát a l Mera- 
ge. fel ■ menetel’ éjfzakájának 
neveznek; és annak emléke
zetére a’ Regeb holnapnak 
minden as. napján innepet 
fzentelnek. A’ Mahummeda- 
nufok a’ dolgot így befzéllik: 
„ Minekutánna Mahummed 
a* Jerufalemi templomban 
könyörgéfet el - végezte vól- 
na: midőn a’templomból ki
ment, ott talált eggy Bórák 
nevű állatot, mellyre mi- 
hellyt fel-ült a’ Propheta, 
azonnal hirtelen fel-lovaglott 
rajta az égbe, hol rövid idő 
alatt igen fok tsuda dolgo
kat látott^ mellyeket a’ Ke-

tab al Merage nevű könyv 
hofzfzan és bőven le ír.

ΙΑ Herbelot.
M e r c a v a . Ezen Γζόη ér

tik a ’ Zíidók az Istenről és 
más lelkekröl való mélly gon
dolkozást. A’ fzó fzekeret 
tefzen , mellyet a z  Ezechiel’ 
látáfából vettek, mellyben 
a’ fzekérröl gyakran vágj ón 
emlékezet. Rabbi Juda Hak- 
kadofch a’ MercavÁn, érti E- 
zechielnek a’ kerekekről, 
állatokról, és emberről való 
három látásit. Rabbi Mófes 
pedig érti a’ teremtésnek 
méllyféges titkait, mellyeket 
tsak a’ bőlts emberek érte. 
nek, a ’ köz-népnek pedig 
nem is kell fzóllani róla.

F- Simon.
M e r c u r i u s . Eggy Isten a ’ 

r j g íP o W  Romaiaknál és 
Görögöknél:a’ Görögök Her- 
mernek hívták. A’ régi írók 
fok Mercuriufokat ízámlál- 
nak. Cicero négyet említ, 
kik köztt harmadik ez, a* 
kiről itt fzó vagyon. Ez Ju
piternek és Májának fija 
volt, Arcadiában eggy Cylle
ne nevű hegyen fzülettetett. 
A' Pogány Istenek köztt leg
több kötelefsége vélt Mer- 
curiusnak. Ö vólt Istene a’ 
kalmárfágnak , az ékesen- 
fzóllásnak : ö vezette-által a’ 
kegyeseknek telkeiket a’ más 
világra: Ö vólt a z  Istenek
nek Követek. Ezek az hiva
talok ugyan femmi kiisebb- 
fégére nem fzolgáltak neki; 
de vólt eggy ollyan hivatala 
is , a’ melly femmi betsrJe
tére nem vált: mert ő vólt 
a’ tolvajfágnak Istene, és a*
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tolvajoknak pártfogójok. El
lopta az Apolló’ ökreit, és 
nyilát, a’ Vulcanus’ múfze- 
rét, a’ Venus’ övét. ’s a’ t. 
noha Horatius azzal menti 
Stet, hogy mind ezeket tsak 
tréfából tselekedte. Végre 
o volt az éneklésnek Istene, 
és a’ lantnak találója: Ö ta
nította amaz híres éneklöt 
Amphiont is.

Lucianus elmésen tsúfolja 
Mercuriust, Apollónak Vul- 
canufsal való befzéllgetéfé- 
ben. Vulcan Apollo ! láttad é 
a’ kis Mercuriust ? melly 
fzép és eleven gyermek Ö, 
’s mint tudja tsúfolni az 
egéfz világot! már is meg
mutatja mi lefz’ belőle, A p· 
Gyermeknek nevezed Ötét ; 
pedig a’ gonofzfágra néz
ve Japetusnál is vénebb. 
Falc. De mi roízfzat tse- 
lekedett vólna Ö ? Még- 
egyebet nem tett , hanem 
hogy a’ világra lett. Ap. 
Kérdezd-meg tsak Neptunust, 
a’ kinek három ágú villáját, 
és Marfot, a’ kinek kardját 
el lopta: magamat nem is 
említem, hogy a’ nyilamat 
és kézivemet el lopta. Füle. 
Mit ? hat eggy böltsőben 
fekvő gyermek tselekedne - é 
illyen dolgokat? Ap. Meg
fogod Ötét esmerni , tsak 
eggyfzer fordúljon-meg kö
rülötted. Füle. De volt már 
ő az én házamban. A p. Hát 
í'emmit-íem lopott-el ? Füle. 
Semmit - fém vettem - éfzre. 
A p. Nézz-körül tsak jól a’ 
kováts mühe) Ívben. Füle. A* 
fogót fohol fém találom. A p. 
Sokban merek fogadni, hogy

a’ Mercurius* bÖltsÖjében 
meg-találod , tsak keresd. 
Füle. Mit? hát úgy tudja 
ez á* kis tolvaj azt a’ mester, 
féget? Bizony, már az anyja 
halában meg tanulta ő a’ lo- 
pást. Ápol. De még többet 
is tud Ö ennél, a’ mellvet, 
tsak alkalmatofság adja ma
gát elő, meg fogfz tapafz- 
talni: mondhatom hogy éke- 
fen tud befzél ni, ’s jó éneklő; 
mert már Cupidót is meg
győzte. És mikor az Iste
nek azon nevetnének , ’s mi
kor Venus őtet meg-ölelte *9 
meg-tsókolta, akkor alsttom- 
ban le-oldotta derekáról az ö- 
vét: eggyfzer a’Jupiter menny- 
kövét is el-akarta lopni, ha 
attól nem félt vólna, hogy a* 
körmét meg égeti: a* királyi* 
páltzáját tsak-ugyan el-lópta. 
Füle. Nagyon vakmerő ele
ven gyermeknek kell lenni. 
A p. Tekenös-béka héjából 
eggy Mulica fzerfzámot tsi- 
nált, mellyen ollyan jól tud 
jatfzani, hogy még a’ Mu- 
ficának Istenét is írígyfégrö 
indítja vele. Az anyja azt 
mondja, hogy még éjjel fém 
alfzik, hanem a’ pókol kör
nyékét is fel-kutatja, hogy 
valami prédát kaphafson. 
Mert van eggv botja , a* 
mellynek erejével az halot
takat megelevenítheti, az 
élőket pedig fírb* viheti.

Ugyan ezen Lucianus elő
adja , mint panafzolkodüc 
Mercurius az anyjának a* 
felől, melly fok dolga legyeit 
neki. Mere. Hol vagyon »z 
égben olly bóldogtalari Isten, 
mint én vagyok? Maja. Ah 
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fijam ! ne befzélij oily at.
Marc. Miért ne? Hát nints 
nekem több terhean, mint 
minden Isteneknek? Alig kél- 
fel a* nap , már ícprenem 
kell azt a’ nagy házat, 
mellyben az Istenek dorbé- 
zoltak : azután Jupiternek 
kell udvarolnom, mikor fel
kel , ’* várnom kell, mit pa- 
rantsol. ’s a’ t. De a’ leg
nagyobb bajom az, hogy 
éjjel, mikor máfok jó ízűén 
alufznak, nekem akkor kell 
az hólitakat pokolba kifér
nem ; mintha nem elég vál
na, hogy nappal ízolga is, 
beízéllö is , ’s a’ t. vagyok.

Mercuriusnak fzárnya* ka
lapja, botskora és páltzája 
volt: a’ páltzáját két kígyók 
kerítették - körűi, melly a’ 
békel’séget j e l e n t e t t e ,  ’« 
mellyet Apollótól vett aján
dékban, a’ ki neki annak 
erejét is ki-jelentette. Leg- 
elíő próbát akkor tett azzal 
Mercurius , mikor azt két 
eggymáfsal marakodó kígyó 
közzé vetette, melíyek azon
nal meg tsentíefedtek, ’s a’ 
botra tekergödzöttek. Néha 
Mercuriusnak , a’ mennyiben 
6 a’ kaímárlágnak és tol- 
vajfágnak I s t e n e  , eggy 
erízényt festenek a’ ke
zébe ; annak emlékezetéie
S eriig, hogy a’ lantot Ö ta

dta, mellette eggy tekenős- 
béka vagyon. Néha félig 
fejér, félig fekete ortzával 
festik, annak jeléül, hogy Ö 
mid az égj, mind a’ pokol- 
beíi Istetekéel társalkodók. 
Az Ő templom« Romában a’ 
Capenumi kapu mellett ál

lott : a’ mellett volt eggy fot- 
rás, a’ rceilyböl a’ kalmá
rok eggy korsót tele fzoktak 
meríteni, abba a’ korsóba 
eggy olaj - ágat mártottak, 
azzal az el-adni való jófzá- 
got meg-lotsolták: azonban 
Mercuriusnak imádkoztak, 
hogy az δ elébbi tsalárdfá- 
goktól és hamis eskiivésektöl 
fzabadítsa meg őket; de töb
bé a’tsalárdlágban ne legyen 
íégítfégül nekik. Ovidius azt 
mondja, hogy mikor Mer
curius ezt az imádlágot hal
lotta, lehetetlen vólt neki 
el nem nevetni magát, ’sefzé- 
be nem jutni, mennyi tol
vaj fágot vitt-legyen Ő maga 
is végbe. Vólt neki eggy 
málik temploma a’ Circus- 
fal által ellenben. A’ Gallu- 
fok Tculales név alatt tilz- 
telték 6tet, ’s embert áldoz
tak neki : L. Teutates. Az 
Egyiptomiak pedig az Anu
bis' képében imádták,’s Thoth- 
nak hívták ; az honnan az 
elfő holnapot is Thothnak ne
vezték. h . Anubis. Thoth. 
Hermes. A’ régi Saxok Wo- 
dánnak hívták Mercuriust, 
L. Wodan.

Cic. de nat. D. Ovid. Fail.
5. Virg. Aen. 8 Horat. Od. 
10. 1. I. &c. JSat. Lom. Gy- 
raid. P itije .

M e r ő d  a  c h . Eggy Isten a ’ 
régi Babyloniaiaknál. Em
ii i ezr Jeremiás, midőn Ba- 
bylonnak romlálát jövendöli. 
Hihető hogy valamelíy régi 
B^byloniai Király volt ez, 
men fok Babyloniai Kirá
lyoknak nevek köztt ott vólt 
a’ Mcrodach név, p. o, Evil 
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Merodach, Merodach Rala- 
dan. Ezt a’ Királyt Mardo- 
cempadusnak nevezi Ptolo- 
maeus, ’s azt mondja felele, 
hogy Király’ lett hufzonhat 
efztendökkel a’ Nabonafsar’ 
ylerája után, az az, a’ Vi
lágnak 3283 efztendejében, a* 
Chriftus előtt pedig 717-efz- 
tendővkel. Jer. 50: 2.

M e s s a l i a n u s o k . Eretne
kek a’ IV. Században, Con- 
ftantius Tsáfzár alatt. Ezek
nek fejeik váltak némelly 
Mefopotamiai Barátok , a’ 
kik minden kézi munkát ke
rültek , és egyedül az imád
kozásra fordították minden 
idejeket; melly felől azt tar
tották, hogy az minden féle 
jó tselekedetekkel fel-ér. Sok 
követőket találtak magok
nak: de nvnthogy fok eílen- 
fégeik is vóítak , Melopota- 
mián és Syrian kívül nem 
terjedhettek el. A’ Mefsalia- 
nus nevet vették eggy Zsidó 
fzótól, melly imádíágot tc- 
fzen. Görögül pedig F.uchj- 
tákrxak hívták. Azt tanítot
ták , hogy az imád rág min
den bűnöket el töröl, mellye- 
ket a’ Kerefztség’ vize teak 
úgy mos-el. mint mikor az 
ember’ haját ollóval el-ayí- 
rik. Ditsekedtek a’ jövendö- 
mondáisal , és hogy ők a’ 
Szent Lelket testi ízemeikkel 
látják; hogy a’ Szent Lélek 
ö reájok láthatóképen le fzáll; 
hogy ők az ördögöt lábaik
kal tapodják : tsak a’ magok 
közzül valóknak adtak ala- 
misnát; az házafsági kötést 
fel-bontották : a’ gyermeke
ket reá vették, hogy fziilé-
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jiket hagyják-el, és Őket kö- 
vefsék. Mint az afzfzonyok, 
hoízfzú hajjal, és pompás öl
tözetben jártak. Theodoíius 
Tsáfzár parantsolatot adott
ki ellenek: azután az Ekklé- 
fiába vifzfza-tértek, de té
velygésekbe újonnan belé- 
estek. Azért is 427-ben eggy 
Synodus elvégezte, hogy a* 
Meisalianufokat az Ekkíéfiá- 
ba he-ne vegyék, akarmint 
ígérjék meg-téréfeket. Epi- 
phanius meg - különbbözíeti 
a’ régibb és újabb Mefsalia- 
nufokát. Az újak azok , a’ 
kikről itt fzó vagyon : a’ 
régiek, fém Zsidók, Γβαι'Κβ- 
refztyének, lem Samaritanu- 
fok nem vóitak, hanem Po- 
zányok, kik fok-féle Istene
ket hittek , de tsak eggyet 
imádtak, kit mindenható
nak tartot'ak. Vóitak nekik 
imádfágo* házaik, mellyek- 
ben imádfágra és éneklésre 
öfzve-gyültek. Scaliger azt 
hifii, hogy a’ Meísalianufok 
alatt az Elsaeufoket értette 
Kpiphanius. Aug. de haeres.
C. 57. Theod. H aer. Fab. 1. 4.

f  MBSSlás. Meg-Kenette- 
te tt. így hívják a’ Zsidók 
azt az ö nagy Meg-Szabadí- 
tójokat, a’ kit még ma is 
fzüntelen várnak; a’ Kerefz- 
tyének pedig a’ Jesus Chri- 
íiust tartják Mefsiásnak , mint 
a’ kiben a’Mefsiás felől va’6 
minden jövendc lések be-tel- 
tek. A’ Zsidóknál fzokott ce
remonia volt, a’ Papokat, 
Prophetákat, és Királyokat 
meg kenni, ’s az által őket 
a’ magok hivatalokba be
állítani. Aront, és az ö íÍjait, 
a Papi,
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Papi , Eliseust Prophetai, 
Salamont és máíökat Királyi 
kenettel kentek-meg. A’ Sz. 
írás a’ Királyokat Mefsiáfok- 
nak, vagy meg-kenett etettek - 
nek nevezi. A1 Görög Chri- 

fios név, annyit te ízen mint 
Meísiás, vagy meg-kenette- 
tett; melly nevet Jefus az ö 
hármas hivataláért vifelt, 
minthogy ö Propheta, Pap 
i s  Király vólt. A’ mint Sz. 
Lukáts bei'zéni, eggykor a’ 
Chrifius Nazarethben a’ Sy- 
nagogába ment, Kfaiás Pro
pheta* könyvét elövette, ’s 
abból ezen befzédeket ol
vasta : „Az Úrnak Lelke 
vagyon én rajtam , azért 
meg-kentengemet, azért kül
dőit eagemet. V «’ t. ” és e’ 
befzédeket ö magára alkal
maztatta. ( ») Péter azt mond
ja Corneliusnak : „ Az Isten 
a* Nazarcihbeli Jefust meg
kente Szent Lélekkel és erő
vel (b) Semmi emlékezet 
nints róla, hogy valaha a’ 
Chrifius kiilfő kenettel ke- 
nettetett vólna-meg : azért 
ezen fzólláfokat lelki érte
lemben kell venni, mellyek 
az ö Meísiási hivatalát je
lentik.

Az ÓTefiamentomban fok 
jövendöléfek vágynak a’ Mrs- 
fiás’ ei-jövetele felöl: a’ ne- 
vezeteíebbek ezek : Minek- 
utánna az Isten a’ Paradi- 
tsoirü kígyót meg-átkozta 
vólna , azt mondja neki: „El
lenkezést teízek te közötted 
és az afzfzcny között,-és a* 
te tnagvad közölt, és az ö, 
magva, között; a’ rontja-meg 
a’ te fejedet, te pedig mar-

dolod az S farkát.1* C síze
ket a* befzédeket minden Ke- 
refztyének úgy értik, hogy 
a1 bűnnek és az ördögnek 
Orfzágát az a’ Mefsiás ront
ja-el a* maga el jövetelével 
és halálával, a1 ki afzfzony- 
tól fog-fzülettetni.

Máfik nevezetes jövendö
lés a1 Mefsiás felöl az, a1 
mellyet Jákób Patriarcha, 
a1 maga halálos ágyában 
mondott a1 maga fijának Ju- 
dának, a’ kinek maradéká
ból fzármazott a’ Chiiftus: 
„Nem véíettetik- el Judától 
a’ Királyi páltza, és a’ tör- 
vényt-tévő az ö lábaitól, míg
nem el jÖ a* Schilo. ” (d) Itt 
a’ Schilo valamelly el-kül- 
dettetett Izeméllyt jelent; és 
ezt az Híllyet a’ Zsidók 
mindenkor a Meísiásnak el- 
jöveteléről való jövendölés
nek tartották : mellynek a’ 
Chrifius1 eljövetelével való 
be-telé&e igen meg jegyzésre 
méltó. Az Izraelitáknak fok 
ideig volt Királyi - páltzájok; 
mikor a’ Rómaiknak hatal
mok alá estek, még akkor 
is vólt nekik a* Juda nem
zetéből valamelly Helly - tar- 
tójok, mindaddig, mígnem 
kevés idővel a1 Chrifius 
fzillettetése előtt, Herodes 
nyerte-el az Orfzágot, a1 ki 
már nem a1 Zsidó nemzet
ből való vólt.

Harmadik nevezetes jöven
dölés az, melly vagyon E- 
faiásnál, tnellylfye. a1 Dávid 
Királynak már elerötelene- 
dett famíliáját bátorítja. „Imé 
a1 Szűz fogad méhében, és fzill 
fijat, és nevezi annak nevét
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Immánuelnek.“ (e) — Ugyan
ez a’ Propheta le-írja, melly 
fok á’dáfok fogják ennek az 
Isteni fzeméllynek e’ világra 
való jövetelét követni. 

Negyedik nevezetes jöven
dölés az, a’ melly vagyon 
Dánielnél az hetven hetekről. 
( Mert midőn ez a’ Pro
pheta Darius Királynak első 
elztendejében látta volna, 
hogy a’ Zfidók’ rabfágoknak 
ideje az hetvenedik efztendö- 
höz közelget; könvörgött az 
Istennek, hogy a* maga né
péről emlékezzen-meg, é t Je- 
ruíalemet állítsa hellyre. Ak
kor meg-jélent néki Gabriel 
Angyal, a’ ki ötét bizonyos- 
fá tette, nem tsak a’ Babylo- 
niai ideig-való, hanem a’ lel
ki örökké való bűnnek rab- 
fúgából való meg-fzabadúlás 
felöl is, me lynekmeg-kellett 
lenni a’ Jerufalem’ meg-épít- 
tetietéfe felől való parantso- 
latnak ki - adattatáfa után 
hetven hetek’ el-teléfek után, 
az az, négy fzáz kilentzven 
efztendők múlva. Mert ha 
minden hetet eggv eggy efz- 
tendö hellyett velzen az em
ber , a’ Propheták’ ízokáfok 
ízerént; ügy hetven héti efz- 
tendők, épen négy fzáz ki- 
leatzven eí'ztendöt tefznek. 
És ez a’ leg-világofabb jöven
dölés, mellyel az Ó Tefta- 
mentomban a’ Mefsiásnak el
jövetele felöl találunk. Mert 
ebben az Ő el jövetelének ide
je világoión meg-vagyon ha
tározva.

Abul Pharag azt írja, hogy 
Zerdusth, vagy Zoroalter, a’ 
maga Magúiéinak meg-jö-

N n

vendőlte a’ Chriftus’ el-jöve- 
telét, ’s meg - mondotta azt 
is , hogy az ö el-jövetelekor 
eggy tsudálatos tsillag fog 
meg - felenni, mellynek vilá
gát éjjel nappal lehet látni, 
’s meg - parantsolta nekik, 
hogy mikor az a’ tsillag fel- 
tetíl'zik, annak vezérlétét kö
veinek , ’s az hol a’ Mefsiás 
fzülettetik,arraazhellyre men
jenek , ott neki ajánaékot ad
janak , és ötét imádják. Hoz
zá - adja, hogy ez a’ paran- 
tsolat indította az három nap
keleti Mag ufó kát, vagy a’ 
Perfiai Bőltseket, hogy Beth- 
lehembe a’ Chriítushoz utaz
zanak. De Abul Pharagnak, 
a’ ki Arabiai ember ugyan, 
de Kerefztyén vólt, ezen tu- 
dósítáfáról úgy ítélnek a’ Tu
dófok , hogy Ő ezt a’ napke
leti Kereízty éneknek Legen- 
dájokból vette, (g)

A’ régi Zfidóknak , kiket a’ 
Propheták tanítottak, a’Mes- 
fiás felöl világos értelmek 
vólt. De az az értelem úgy 
meg - homállyofodott ő ben- 
nek, hogy azon időben, melly- 
ben a’ Jefus Chrifius közt- 
tök meg - jelent, éggy földi 
hatalmas Királyt vártak, a’ 
ki őket a’ Romaiaknak ha
talmok alól meg-íkabadítaná. 
E’ vólt az oka, hogy Ők a’ 
Chrifiusnek erötelen és fze- 
gény állapatjában meg - bot- 
ránkoz*ak, és ötét a’ meg- 
ígértt Mefsiásnak lenni meg- 
nem esmerték.

A’ későbbi Zfidók még na
gyobb tavelyedésbe estek, ’s 
a’ Mefsiás felöl oilyan dol
gokat költöttek, meilyek fe- 
3 1Ő1
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161 az ö régi Elejik femmit 
nem tudtak, Némellyek azt 
hitték, hogy az Ezekiás Ki
rály fzemédyében már el-jött 
a’ Mefsiás. ügy látfzik hogy 
ezt az értelmet leg-elöfzor 
amaz híres Hillel terjefztette- 
e l, a’ ki a’ Chriflus előtt élt. 
Máfok azt mondták, hogy 
a’ Mefsiás’ el - jövetele felől 
való tudomány nem Hitre 
tartozó dolog, úgy hogy a’ 
ki azt tagadja, egyebet nem 
tselekfzik, hanem tsak eggy 
kis lukat ejt a’ Törvényen, 
és az élő-fának tsak eggy 
ágát töri-le, de a’ gyökeré
nek nem árt. Ezt állította 
eggy Jofef Albo nevű Ziidó 
Spanyol Orfzágban XIII. Be
nedek P, jelenlétében. A’ 
mint Buxtorf írja. ( h ) az 
újabb Rabbinufok azt tart
ják , hogy már ez előtt jó 
darab idővel el-jött a’ Mes- 
íiás: de valahol a’ világon 
el-rejtezett,’s a’ Zlidóknak bű
nök miatt nem-akarja magát 
ki nyilatkoztatni. JSémellyek 
azt mondják, hogy a’ földi 
Paradit<somban tartózkodik; 
mái ok azt, hogy Romában a* 
város’ kapuja előtt a’ bete
gek közd lappang, ’s ott vár
ja az ilyés Propheta’el jöve
teléi, a’ ki Ötét meg-fogja 
az emberekkel esmertetni.

A’ Zlidóknak leg közönfé- 
.ge'efeb ér elmek az, hogy 
még nem jőtt-el a’ Mefsiás: 
de az ö el jövetelének idejé
re és kör lyül-álláfaira nézve, 
eggy más ol igen különbböz- 
nek. üJémellyek a’ vi!á£’te
remtethet éle után hat czeredik 
slztendóro teízik az ö si jö

vetelét. Kimchi, a* ki a’ XII, 
Században élt, igen közeire 
határozta vólt a’ Mefsiás’ 
meg - jelenélét. Mátok más 
időkre tették azt , mellyek 
közzűl már fok el-telt, és így 
rcményíégekben meg-tsalat- 
koztak: fokán már annyira 
el-fáradtak a’ Mefsiás’ várá
rában , hogy mind azokra át
kot mondanak, valakik az 
ő el-jövetelének idejét meg
merik határozni, (i)

Hogy azokat a’ Mefsiás 
felől való jövendőléfeket, 
mellyek eggymáfsal ellenkez
ni látfzanak, meg-eggyeztet- 
heísék a* Zíidók; nemellyek 
két Melsiáfokat mondanak, 
kik eggymás után el fognak 
jöni. Az első alázatos, Re
gény, nyomorult, a’ máfo- 
dik pedig ditsöféges, pom
pás, és hatalmas lefzen. Az 
első a’Josef’ famíliájából az 
Ephraim’ házából fzármazik, 
az atyját Huzieinek , magát 
pedig Nehemiásnak hívják: 
a’ málödika’ Dávid’ házából 
fog fzármazni, ez építi-meg 
Jerufaicmet, ’s az egéfz vi
lágot maga hatalma alá hajt
ja. (k)

A’ Chriflus meg-jövendől- 
te , hogy fognak hamis Cilii- 
fluí'ok támadni, kik az híve
ket is igyekeznek el-tsalni. 
(1) Az idő meg mutatta ezen 
jövendölésnek igazfágás; mert 
minden Századokban jelen- 
tek-meg hamis Mefsiáíök, kik 
a’ Ziidó nemzetféget meg- 
tsalták. Eggy mindjárt az 
első Században jelent - meg. 
Ez Simon Magus vólt, a’ ki 

magát
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magát Isten’ erejének mondta
lenni, (m) L. Simonianufok.

A’ II. Században élt amaz 
híres tsábitó Barchochab. Ez 
a’ név annyit tefzen, mint tsil- 
lagnak fija, mellyllyel tzé- 
lozott Bálámnak ama’ jöven- 
doléfére. „ Származik tsillag 
Jákobból “ mellyet,mmt Mes- 
fias, magára alkalmaztatott. 
K’ volt az, a’ ki Adrianus 
Tsáfzár alatt a’ Zfidókat na
gyon fel - zendítette: a’ Zli- 
dók azt mondják , hogy ne· 
ki 25,000. tanítványt voltak, 
hogy az Isten neki ollyan 
dolgokat jelentett-meg, a’ 
m enyeket MófestŐl el titkolt 
volt, és eggy egéfz könyvbe 
le nem lehetne írni minden 
ö tselekedeteít és beízédeít: 
Hogy a’ Zfidókat annál in
kább magához vonhafsa, a’ 
í'zájába tüzes fzalmát vett, ’s 
tettette, mintha lángot köp
ködne: fok erős hellyeket 
el foglalt, és ízámlálhatatlan 
íok embereket meg-öldösött: 
különösen a’ Kerefztyének 
ellen kegyetlenkedett, kik 
köztt fok vér-ontálökat vitt- 
végbe.

adrianus Tsáfzár Julius 
Severust küldötte ellene, és 
követöji ellen, kiket itt is ott 
is fel-kerefett, ’s el-fogdofott: 
régre Betherbe zárta őket: 
ezt a’ várat 6 fokáig ostro
molta; dea’ Zfidőkis kemé
nyen óltahnazták magokat: 
a’ Romaiak tsak-ugyan meg
vették Bethert, hol Barcho- 
cháb is el esvén, az hadako
zásnak is vége lett. A’ Zfi- 
dók azt mondják, hogy ö a’ 
Romaiaknak kezekbe került,

N n

a’ kik az δ bőrét vas fogók
kal húzták - le testéről. Azt 
is befzéllik, hogy Adrianus 
Tsáfzár kívánta vólna az Ő 
testét látni: de midőn a’ fzol- 
gák az δ testét fel - akarták 
emelni, a’ nyakán láttak ne
ki eggy nagy kígyót, a’ melly- 
től azok igen meg-rettentek, 
Adrianus pedig azt mondta 
felőle, hogy eggy Hlyen em
bert tsak az Isten ölhet-meg. 
Tsak-nem minden hitelt fe
lül-múl, melly fok Zfidók 
vefztek-el ezért az hamis Mes- 
fiásért. Magok a’Zfidók több
re tefzik azoknak fzámokat, 
mint az Egyiptomból ki-jöt- 
tekét, és azt mondják, hogy 
a’ vér patakok olly febefseg- 
gel folytak, hogy azok a’ 
négy fontos köveket négy 
mert-földig is el-vitték, és 
hét efztendeig nem kellett a’ 
fzántó-földet trágyázni, úgy 
meg-kövéredett volt az em
ber vértöl. Sok Zfidókat Te- 
rebithus és Gaza vároíában 
váíarban adtak-el: fókákat 
Egyiptomba hajtottak, hol 
relz-fzerént hajó törés, réfz- 
fzerént éhíég miatt el-vefztek, 
vagy a’ Pogányok által meg-
ölettettek.

434-ben Candia fzigetében 
eggy MóféS névQ új Meíisiás 
támadt, a’ ki magát a’ régi 
törvéryt-adó Mólesnek mon
dotta lenni, a’ kit Isten az
ért küldött, hogy az ott la
kó Zfidófágotfzabadítsa-meg, 
’s a’ tengeren által-vigye az 
ígéretnek földére. A’ Zfidók 
annyira hittek az ö beliedé
nek, hogy lokan a’ tengerbe 
ugrostak, az alatt a’ remény, 
á" lég
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fég alatt, hogy Mófes utat 
tsicál nekik azon; de fokán 
bele fúltak, utálok pedig, a’ 
mint lehetett, kiszabadítot
ták magokat. Azután keres
ték Mőfest, hogy a’ tsalárd- 
fágért meg - fizel'senek neki: 
ds Ötét fenki meg nem talál
ta, mellyért is úgy gondol
koztak, nogyaz ördög jelent 
yőlt-meg emberi formában, 
hogy & Zádókat meg - tsal- 
ja. (n)

S3ö-ban eggy Julianus ne- 
yü hamis Mef'siás jelent-meg, 
a’ ki a’ maga követöjit a* Ke
resztyéneknek hatalmok alól 
fegyverrel akarta kiszabadí
tani: de Juíiiaianus Tsálzár 
a’ Keresztyéneknek Segítséget 
küldött, a’ kik ötét meg
fogták és megölték, követö- 
jjt pedig fzéllyel-verték.

714 ben eggy Spanyol Or- 
fzági Serenus nevű Zfidó, a’ 
maga atyjafijait palaeítiflába 
akarta vinni olly véggel, hogy 
ott a’ Zlidóknak Omágokat 
fel-állítsa. Sokan hittek en
nek az új MeSsiásnak; de az 
ö taalárdlága hamar világos- 
fágra jött, (o)

A’ XII. Század Sok Mefsiá- 
fokat Szült, Frantzia, Spa- 
pyol, Perfia, és más Orszá
gokban , nyóltzan jelentek- 
picg- Eggy, a’kj Morvában 
jelent-meg, azt mondta ma-
§a felöl, hogy Ő magát lát- 

atatlanná tudja tenni, ’s a- 
zoknas Szemeiket pedig, a’ 
kik neki utáuaa mennek, 
S»eg-:udja ígéztii. Mind ezek 
a’ lók tsalárdfagok léin tud
ják a’ Zsidókkal meg-esmer- 
tsü*, uísliy haftoaíala« le

gyen az ő MeSsiás felöl való 
reményí'égek. A’ múltt Szá
zadban , nevezeteSen j666- 
ban , nagy zendülést Uinált 
eggy Sabbatai Zevi nevű 
Aleppői vagy Smirnai Zíi- 
dó, a’ ki magát MeSsiásnak 
mondotta lenni. Ez a’ Tö
rököknek is predikállott, de 
azok ki-nevették Ötét; ellen
ben pedig a’ Zfidók nagyon 
tsudálták. Azzal bíztatta ma
gát, hogy ő tud a’ fellegekcn 
járni , á’ mint ESaiás jöven
dölt. (pj A’ Smirnai Zfina- 
goga maga elébe hívatta ötét, 
es minekutánna tsaiárdSágát 
vele meg-esmértette, halálra 
ítélte; de Senki Sem találko
zott , a’ ki meg ölje; azért is 
Számkivetésbe küldettetett. 
Minekutánna hát Ő egéSz Gö
rög Orízágot be-járta, el
ment Alexandriába, hol eggy 
Natan Lévi nevű Zíidót reá 
beízéllett, hogy tetteike Ily és 
Prophetának magát. Ezek 
ketten JeruSalembe mentek, 
hol Nathan Zevit MeSsiásnak 
kiáltotta. Sok Zíidók hittek 
neki: de az okoiabbak észre
vették az ö tsaiárdSágát; az
ért is a’ Gyülekezetből ki- 
rekelztették ötét. Qanan Con- 
ílaqtinopolisba ment, hol a’ 
Török Tsálzár meg-fogatta, 
's parantolta,hogy eggy kard
dal Szúrják által, ’s próbál
ják, ha jária-é a’ fegyver? De 
Ő, hogy a! próbát el - kcrúl- 
hefse, Mahummedanuísá leit, 
’s így Szűnt-meg az ötsalárd- 
fágais, (q) De magának nem 
fokára a’ Tsálzár fejét vetet
te. {!)

Ezg-
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Ezeken az hamis Mes- 
fiáfokon kívül, voltak Tokán,
a’ kik a’ Zíidóknak tsalárd 
reménylégeket táplálták, mi
dőn hol ezt, hol amazt gon
dolák Meisiásnak lenni. A’ 
XVI. Század’ elején, a’ Me
diái , és Períiái Zfidók, So
phi Ismaelt Períisi Fejedel
met, az ő fok győzödelmeiért 
Meisiásnak akarták kiáltani: 
Jacob Ziegler, a’ ki 1599 ben 
halt meg, azt állította, hogy 
a* Mefsiás az előtt tizen-négy 
efztendökkel fzülettetett, ’s 
látta is ötét Strafsburgban : 
eggy kardot és Királyi j»ál- 
tzát tartott Ziegler magánál 
olly véggel, hogy majd ha 
a’ Mefsiás arra az időre jut, 
hogy az hadakozásra alkal
matos legyen , akkor meg
ajándékozza őtet vele: ak
kor le rontja ő az Antichri- 
íias* Orfzágát, és a’ Török Bi
rodalmat, a’ maga Birodal
mát pedig a’ világnak leg
utolsó izéiéig ki - terjefzti. 
Conltaniinopoiisban eggy ti- 
zen-két efztendeig tartó Con- 
ciliumot fog-tartani, melly- 
fcen minden Vallás felöl való 
vetélkedésnek végét Izakafzt- 
iák. De ez a’ Mefsiás foha- 
fem muíatta meg magát. Né- 
mellyek azt írják az Anglus 
Crommvellről, hogy a* Sidók 
ötét Meisiásnak akarták inon- 
d.ni.

* Illy fok meg-tsalattatá- 
lbk után, a’ múlft Században 
fel indúltak a* Zsidók , hogy 
a’ Mefsiás felől való régi 
Frophetiákat a’ magok leg
nagyobb Tudófaikkal visgál- 
talsák-meg , ’s határozzák-

meg, ha el-jött - é már a’ 
Mefsiás, vagy még várni kell
jen? El-végezték azért, hogy 
eggy Rabbinufokból álló nagy 
Conciliumot tartsanak; fokát 
tanátskoztak az heliy felöl is, 
hol kellene a’ Conciliumot 
tartani: végre meg-határoz- 
ták , hogy arra leg-alkalma- 
tosabb helly Magyar Orfzág 
volna , nevezetesen pedig 
Aba-új Vármegyében Nagy 
Ida várofát válafztották, hol 
iőjo-ben el-is kezdették a’ 
Conciliumot. A’ ki-rendeltt 
időre öfzve gyűltek ott há
rom fzáz Rabbinufok, és igen 
fok más Zsidók, Európának 
és Aíiáaak minden Orízágai- 
ból, hol már az előtt minden 
jó rendelések meg-vóltak té
ve a’ felől hogy illy nagy 
fzámú Zsidóknak fzámokra, 
minden fzükféges dolgok bőv- 
féggel legyenek. Az egéfz 
Zsidófág Sátorokban lakott 
a* mezőn , mellyek közzül a’ 
leg nagyobbikban gyült-öfz- 
ve a’ Concilium. De a’ Con- 
ciliumba tsak azokat a’ Zsi
dókat botsátották, a’ kik 
Zsidóul folyvást tudtak be- 
fzélini, és íamiliájóknak lai- 
ftromát meg - mutathatták. 
Minthogy fok Spanyol, 
Olafz , és Frantzia Orfzági 
Zlidók.a’magokfamiliájcknaK 
lajstromát nem mutathatták- 
meg , a’ Conciliumból ki re
kedtek : meg-engedték mind- 
azáltal nekik, hogy a’ Con
cilium’ Sátorától bizonyos 
mefzfzifégre más oda gyültt 
idegen Zsidók köztt marad
hassanak. A’ Conciliumuak 

Feje 
S
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Feje és Orator a eggy Levi 
nemzetéből fzármazott Za- 
chariás nevű Zsidó vólt. A’ 
Conciliumnak elfő napján azt 
visgálták, kiben találtattat- 
nak - fel azok a’ minémüfé- 
gek, a’ mellyeknek meg-kell 
lenni abban, a’ ki a* Conci- 
liumba bemehet: hat fzáz- 
nál többen találkoztak , a’ 
kik a’ miatt, hogy nemzetfé- 
geknek laistromat meg-nem 
mutathatták, a’ Conciliumból 
ki-maradtak: máfodik napon 
eggy befzédet tartott Zacha
rias , ’s fel tette, hogy min
denek előtt azt kell meg- 
visgálni, ha el-jött-é már a’ 
Meísiás, vagy még kelljen-é 
ötét várni ? Haízlzas vetél
kedés után arra határozták 
a’ kérdést, hogy még nem 
jött-el a’ Meísiás, és az Ő 
el- jö vet elét a’ Zsidó népnek 
bűne és ineg-térhetetlenfége 
akadályoztatja. Azután meg- 
visgálták, mi - módon fogná 
a’ Meísiás magát ki-jeien- 
teni , és némelly jeleit az δ 
meg-jelenéfének meg-is ha
tározták. Midőn már a’Con
cilium hét napokon folyt; 
hat RomaíCathoIicus Papok 
jelentek- meg benne, kiket 
oda a’ Pápa küldött: a’ kik
nek mtg-jelenéí'ekkel hirtelen 
vége lett a’ Conciliumnak. 
Mert midőn a’ Kerefztyén 
Papok meg-akarták vólna ne
kik mutatni , hogy a’ Naza- 
rethbeli Jeí'us légyen az igaz 
Mefsiás: azon mind fel-zen- 
dültek, és más nap’ kiki út i
ra indúlt, minekutánaa -ab
ban meg - eggyeztek , hogy 
három eíztendö múiva Srnyr-

51°

nába öfzve fognak gyűlni, 
’s ott Conciiiumot tarta
nak. (s)

(a) Luk. 4: i 7. ao. (b) Tsel. 
10:37. (c) i Mos. 3.4. x$. (d) 
i Mós. 49. (e) Efa. 7: 14. (f) 
Dán. 9. (g) Abul P/iarag. Hitt. 
Dynaft. (h) Buxt. Syn. Jud.
(i) Gemar, tit. Sanhedr. (k) 
Bartolocc. Bibi. Rabb. T. 1.’ 
(1) Mat. 34. (m) Tel. s. 9.10.
(n) Socrat. H. E. 1. 2. c. 38.
(o) Marca. Hi ft. de Bearn. 1. 
a. (p) Efa. 14. 14. (q) Bas- 
nage. Hitt. Jud. T. 3. 1. 5. (r) 
Bret, Narrative of the proce- 
dings &c. (s) Windifch. Un- 
grifches Magazin. 1. B. a. St.

Mesusa. Így neveznek a’ 
Zftdók némelly darab perga- 
menteket, mellyeket Ők az Ő 
ajiajok felett tartanak. Ezt 
a' ízokást fundálják Ők Mó- 
fesnek ama’ fzavaín: „írjad 
a’ törvényt a’ te házadnak 
ajtó-mellyékére, és a’ te ka-
fiuidra. “ 5 Mós. 6. 9. melly 
zavai Mófesnek tsak azt te- 

fzik, hogy akar be-megyen 
a’ Zfidó a’ maga ajtaján, a- 
kar ki-megyen azon, a’ tör
vényről mindenkor meg-em- 
lékezzen. De a’ Zíidók ezt 
a’ parantsolatot betű fzerént 
vévéa , másképen tseiekeíz- 
nek. Eggy négy-fzegu perga- 
mentre, eggy különös témá
val, ezen beszédeket írják. 
„ Halljad Izrael: a’ Jehova 
a’ mi Istenünk eggy Jehova.4“ 
5 Mós. 6: 4 . s- 6. 7. s. 9. Ezen 
belzédek után eggy kis közt 
hagynak, ’s ezen izókat írják: 
„ Lefzen ánnakokaért, ha 
hallgattok az én parantsola- 
timra. “ V 0’ t. R. 11.13. Ezt

a’
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a’ pergamentet öfzve-gömbÖl- 
getik, valamelly nádból vagy 
más matériából kéfzültt tok
ba telük, mellynek eggyik 
ízegeletére az Istennek Scha- 
daj nevét írják: ezt a’ tokot 
az háznak ajtajának jobb ól
dal* felől fel - függefztik, ’s 
valahányfzor ki ’s be - men
nek , mind annyifzor fijjaik- 
kal meg illetik, 's  azt buzgó- 
lágból meg-tsókoljak.

Leo Mut. P. i .  C. a .  Theod. 
Daffov. Diff. de Rit. Mefufae.

*  A lE T A M O R P H IS T áK . í g y  
nevezték a’ XVI. Században 
azokat, a’ kik azt tanították, 
hogy mikor a’Chriftus menny
be fel-ment, az ö testében 
lén mi emberi terméfzet nem 
maradt, hanem az Isteni ter- 
mélzette által - változott.

M e t a t r o n . f g y  nevezik 
a’ Zíidók azt a’ kg főbb An
gyalt , a’ ki őket a’ pufztában 
vezérelte, és a’ kiről emlé
kezet v a g y o n ,  a Mós, 33: ao . 
Ez, a’ mint a’ Zlidók tartják, 
Mihály Arch-Angyal vólt, a’ 
ki a ’ Zfidóknak a’ táborozás’ 
heilyét kim utatta, mint a’ 
Romai feregnek a’ Metator, 
a’ melly ízóból vagyon két- 
lég kívül a’ Metatron is el- 
rout v a .

Jac. Cramer. Theől. Isr. P. 
*. Excrc. in Exod. 33, Buxt, 
K»ft. A;c. Foed. c. 14. G EL 
Edzard. itd Tract. Berach.

M e t r o p o l i t a n u s . L . Ér
sek.

M e t s e t . A'Mahummeda- 
nuíoknak templomok. Az
Arabsok Masgiadnak neve
zik , melly könyörgésnek há
zat jelent : a’Törökök és Per

fák Mesged vagy Mesgidae\ 
mondják, onnan vagyon az 
Indufoknál a’ Mesquita , mi 
nálunk a* Metset név. Vala- 
melly városnak fő Metsetjét 
Masgiad Giame, vagy Nagy 
Metsetnek hívják. Minden 
Metsetek négy - fzegeletúek, 
’s kőből épültek. A’ fő ajtó 
előtt vagyon eggy négy-fze- 
geletű ’s fejér márványnyal 
ki-padimentomozott udvar, 
melly alatson folyofókkal, 
vagyon be-kerítve , mellyek- 
nek tetejek márvány ofzlo- 
pokon nyugfzik. Itt mofsák- 
meg-magokat a’ Törökök, 
minekelőtte a’templomba be
mennének. A’ templom’ falai 
egéfzen fejérek , némelly ke
vés réfzeket ki - vévén , az 
hova az Isten’ neve Arabiai 
nagy betűkkel vagyon fel
írva : minden templomban 
fok lámpáfok v á g y n a k ,  
mellyek köztt fok kristály 
gyűrűk, Strutz tojáfok, és 
lok-féle idegen Orfzági rit- 
k&lagok függenek, mellyek 
az égő lámpáfok köztt Izép 
látást tsinálnak. Minden 
Metset mellett hat magas 
torony vagyon, mindenik to
ronyban eggymás felett há
rom külí'ő folyolók ; a’ tor
nyok, valamint a’ templomok 
is , aranyos bádoggal vágy
nak befedve, me Ilye két M i
nareteknek neveznek. Ezen 
tornyokban állanak a’ Muezi- 
nek, kik a’ népet az Isteni 
tiízteletre öfzve-hívják fzó- 
val ; minthogy a’ Mahum- 
medanufok haranggal nem 
élnek. Majd minden Metset 
mellett vagyon eggy vendég

M e t .
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fogadó, a’ mellyben minden 
útast, akarmelly Vallást kö
veiken , harmadnapig ingyen 
tartanak: ezen kiviül minden 
Metsetnek vagyon eggy Tar
be nevű hellye, melly a’ 
templom’ építtetőjének te
mető-hellye; ebben vagyon 
eggy hét labnyi sír,melly tafo
tával vagy zöld atlatztzal be- 
vagyon vonva: ennek minde- 
nik végén két viafz gyertya 
áll, a’ gyertyák körül fzékek 
vágynak, azoknakfzámokra, 
kik a’ Koránt olvafsák, és 
a’ meg-hólttnak leikéért kö
nyörögnek. A’ Metsetekbe 
nem fzabad tsizmával vagy 
bé-fedett lábbal menni. Azért 
vagyon a’ padimentom fző- 
ny egekkel be-vonva, melljen 
nétnellyék állanak , mafok 
le borulva vágynak. Az afz- 
ízonyoknak nem fzabad a’ 
templomba be-menni, hsnem 
kívül állanak.

D’ Herbelot. Quiclet Voyage 
de Conítantinople.

M e t u s . P a v o r . T i m o r . 
Félelem. Ez Istennek tilzte- 
letét Tullus Hoftilius vitte- 
be Romába. Spartában az 
Ephorufok a* magok törvény 
hazok mellett építettek neki 
templomot, hogy az által az 
emberekben félelmet fzerezze- 
nek, Corinthusbanis nagy tifz- 
teletben tartották ezt azlstent. 
Virg. Aen. 1. 6. Ovid. Met. 1.4.

M ía s . így hívjak a’ Japá
nok az ö Isteneiknek tem
plomaikat: ez a’ fzó az ő 
nyelveken teízi az halhatat
lan telkeknek lakó-heliy eket. 
Ezeket a’ templomokat a’ leg 
magasabb hellyekre í'zoktak

építeni, még pedig, a* men
nyire lehet, távol a’ tirztáta- 
lan hellyektól, ’s közönfé- 
gesen vagy folyó víz mellett, 
vagy árnyékos erdőkben. 
Nintsenek mindenkor az Is
tenek’ képeik a’ Miásban; 
mikor pedig ott vágynak, 
akkor annak közepén eggy 
oltáron állanak. Minden oaí- 
váuy előtt eggy jó-fzagú 
lámpás ég: a’ templomhoz 
eggy fzép fétáló út vezet, 
meilynek menetelénél eggy 
pompás ajtó, azon pedig 
annak az istennek neve va
gyon arany betűkkel, a’ kije a’ 
templom. A’ ki az Istenne·: 
tifzteletet akar mutatni, nem 
megyen be a’ templomba, 
hanem kívül áll, ’s az imád- 
fág’ ideje a latt, eggy rosté
lyos ablakon néz-be. A’melly 
Miasban femmi Isten nints, 
abban eggy tükör vagyon, 
melly ő ná'ok az Istenfég- 
nek Hieroglyphicus képe. 
Kaernpf. Hüt, lap an.

M i c h a e l  , vagy Mihály’ 
és minden Angyalok’ Innepek, 
melly Septímö. 39. napján 
efik. Az írás azt mondja 
Mihályrói, hogy ö Arch-An-
fy a l, és a’ Zsidó nemzetnek 

ejedelme , a’ mint más 
Angyalok a’ Pogány világ
nak Fejedelmeik : (a) hogyő 
az Angyalok’ feregeknek Fe
jedelmek. — Hogy ő, és az 
δ Angyalai, viaskodtak a’ .Sá
tánnal , és annak Angyalai
val ; (b) hogy Ő a’ Mófes’ 
teste felett viaskodott az ör
döggel. (c)

Némelly Tudófok Mihály
nak &' Sátánnal váló tusa 

kodá-
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kodáfát betű fzerént vefzik, 
a’ pártos Angyaloknak, és 
azoknak Fejeknek az Isten’ 
izíne elöl való ki-üzetteté- 
feket, máfok Péter Apollói
nak Simon Magufsal Romá
ban vóltt vetélkedéfett, máfok 
pedig a’ Kerefztyéneknek az 
elfő három Századokban való 
iildöztettetéfeket értik rrjta, 
mellyek akkor végeződtek, 
midőn a’ Tsáfzárok és más 
Fejedelmek a’ Kerefztyén 
Hitre kezdettek térni, fd)

A’ Mófes teste felett való 
vetélkedést is két-képen ér
tik. Azok a’ kik .Tudás* fza 
vait betű fzerént vefzik, azt 
mondják , hogy az Isten* pa- 
rantsolatj ára Mihály a’ Mó- 
£es’ testét el-rejtette , az ör
dög pedig fel-akárta azt ke 
resni, hogy a’ Zsidókat an
nak tifzteletére hajtván, bál
ványozásba ejthefse : máfok
{»edig értik azon a’ Jerufa- 
emi templomnak fel-építtet- 

tetéfét, és abban a’ vóltt Is
teni tifzteletnek hellyre-állít- 
tattatáfát; minthogy a’ Zsi
dó Ekkléfíát hellyesen lehet 
a’ Mófes’ testének nevezni. 
Némellyek úgy ítélnek, hogy 
Judás a' maga fzavait abbéi 
az Apocryphus könyvből 
vette , melly a’ Móses’ testé
ről tanít, (e)

A’ Romai Ekkléfia Mihály 
Arch-Angyalnak háromfzori 
meg jelenésének emlékezeté
re fzentel innepet. Elöfzör, 
a’ mint a’ Romai Ekkléfia 
tartja, meg jelent Phrygiának 
Colofsus nevű várofában, de 
bizonytalan , kinek. Mfáod 
Izor megjelent Ö a’ Garga

nus hegyén, Neapolis Orfzág- 
ban, az V. Századnak vége 
felé. Harmadik meg-jelenése 
lett 706-ban, az Abrincumi 
Püspökhöz, eggy kö-fziklán, 
mellven most a' Sz. Mihály* 
Klaflroma vagyon. Az elfő 
innep S^ptemb. 6. n. a’ má- 
fodik Májusnak. 8. n. az har
madik Octobernek 16. n. 
efik.

Azt írják Sz. Mihályről: 
„ hogy 5 eggy kor meg jelent 
eggy Püspöknek, a’ kinek 
azt parantsolta , hogy men
jen a’ Gardell hegyére, és 
ott azon az hellyen, az hol 
eggy meg kötözött ökröt ta
lál, építsen eggy templomot, 
Istennek és Mihály Arch- 
Angyalnak. De azon az 
hellyen vóltak két nagy kö- 
fziklák, mellyek miatt femmi 
épületet nem lehetett tenni. 
Azért meg -jelent Mihály 
eggy Haymo nevű embernek 
’s azt paranti oha neki, hogy 
a z o k a t  a’ kő fzálakat rontsa- 
e l: Haymo oda ment , és 

arantsolta az Isten’ és Mi- 
ály Angyal’ nevében, hogy 

a’ kő - fzálak menjenek-el 
hellyekhöl; a’ mellyek azon
nal el - mentek, ’s az épü
letnek hegyet engedtek. ”

Jacob de Voragine azt írja. 
hogy midőn efgykor ehez 
a’ templomhoz fok emberek 
mentek volna ( mert az a* 
tó , melly a’ templomot kö
rül-vefzi, mindennap’ kétfzer 
enged utat az oda menetel
re ) az emberek köztt vólt 
eggy fzü’éshez közelgető afz- 
fzony is. Es imé a’ víz öfz- 
ve ment, úgy hogy az egéfz 

utazó
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utazó fereg vifzfza-vonta ma
gát az afzfzonyig, a’ ki már 
az habok köztt hánykódott; 
de Mihály Angyal fegítsé- 
gére ment neki, úgy hogy a’ 
gyermekét a* víz közepén az 
habok köztt fzülte-el, mellyet 
karjára vévén ízoptatott: az
után a’ víz két-felé vált, ’s 
gyermekével eggyütta’ part
ra fzerentsésen ki-ment.

(*) Dan. ίο. 13. (b) Jel. ia. 
1. (ej Jud. 1?. 9. ( d ) Grot. 
Hammond. Mede, (e) Chry- 
foft. Hom. s, in Mat. Jos. Ant- 
1. 4.

M i c h a p o u s . Americá- 
nak némelly réfzeiben a’ vad 
Pogányok így hívják az Is
tent. Michapous felöl azt hi- 
fzik, hogy ü teremtette az 
eget, és az oktalan állatokat, 
’s azokat eggy vizeken épültt 
nagy hídra hellyheztette. De 
midőn látná, hogy ezek az 
állatok ott foká nem élhet
nek , minthogy femmi enni 
valőjok nem vólt, neki pe
dig még akkor tsak az égen 
vólt hatalma; azért a’ víz
nek Istenéhez Michinifihez 
folyamodott, ’s kérte Ötét, 
hogy adjon neki eggy darab 
főidet, hol az Ö állatjai lak
hassanak : de Michiniíi nem 
adta meg az ő kéréfét. Mi
chapous azért a’vidrákat, és 
más vízi állatokat, lc-küldöt- 
te a’ tenger’ fenekére , hogy 
Ott kereFsenek valami földet: 
de azok tsak eggy kevés ho
mokot hoztak-feí, mellyből 
Michapous az egéfz ,földet 
tsinálta. Minthogy pedig az 
oktalan állatok nem tudtak 
eggymás köztt békefségben

élni: azokat mind meg - öl- 
döste Michapous, meflyek- 
nek meg-rodhadtt testekből 
formálta az embereket, kik 
közzül eggy történet fizerént 
a’ többektől el-tévedett, ’3 
midőn eggy épületet meg-lá- 
tott, oda ment, hol Micha- 
poust meg találta, a’ ki neki 
relefégül eggy afzfzonyt adott, 
’s közttök az hazafságot fel
állította : haíonlóképen min- 
denik embernek adott fele- 
féget ; ’s úgy fzaporodt&k- 
el az emberek a’ világon. La 
Potteries. Hiít. of North. 
America.

M i C H E á S’ Prophetidja. 
Eggy Canonicus könyv az 
Ó Teflamentomban, a’ tizen
két Kifsebb Prop béták köztt 
hetedik. Prophetált a’ Júda 
Orfzágában, a’ Babyloniai 
fogiág előtt, Jotám, Acház, és 
Ezechiás, Judabeli Királyok
nak idejekben. Jeremiás emlé
kezik Micheásról; az honnan 
meg-tettfzik, hogy Micheás 
ő előtte élt. Ez a! Propheta 
kárhoztatja a’ Juda’ és Sa
maria’vétkeit: jövendöli mind 
a’ két Orfzágnak rettenetes 
vefzedelmét: a’ Zsidók’ ellen- 
fégeiknek meg ízégyenülése- 
ket, ’s a’ Mefsiás’ el-jövete- 
lét. A’ Micheás’ Propketiá- 
ja, az Esaiásénak rövid ki
húzása : a’ minthogy a’ be- 
fzédben és a’ fzóliásnak for- 
májiban is mind a’ két Pro
pheta íökélletesen meg-egy- 
gyez eggymáfsal.

Micheás az Ephraim' nem- 
zetfégéböl Maroíá várofából 
való vólt. Hieronymus azt 
írja, hogy ötét a’ maga hazá

jában
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jában temették-el. Sozome- 
nus pedig azt befzélli felő
le, hogy az ö temetö-hellyét 
Nagy Theodofius Tsáfzár’ 
idejében az Eleutherapolifi 
FüspökZebennus találta·meg. 
Hieron. ep. 37. Sozom. 1. 7. 
c. 29. Mich. i.

MiHáLY. L. Michael. 
f  Millenariusok , vagy 

Ch ilia stík . így hívták a’ 
régi Kerefztyén Ekkléfiában 
azokat, a’ kik azt hitték, 
hogy a’ Chriftus a’ Szentek
kel «ggyutt e’ világon ezer 
efztendeig fog-uralkodni, E- 
z ek a’ Millenariuí'ok két-fé
lék : eegyik fél a’ Chriftus- 
nakezcn földi Orfzágát testi
nek, a’ máfik pedig lelkinek 
tartja. Az utói fő értelmet 
az Kkkléfiába leg-előfzör a’ 
Sz. János Apoftol’tanítványa 
Papiás, Hierspolitanufi Piis-
Eök, a’ II. Szazadban hozta- 

e, a’ kit a’ leg tudósabb 
régi Atyák és Marty rok, 
mintJuftinus, Irenaeus, Ter
tullianus, Victorinus, Lactan
tius, Sulpitius Severus, Ne
pos , Coration , és máfok 
igen fokán követtek, (a) 
Azoknak fejeik pedig, a’ kik 
a’ Chriftus földi Orfzágát 
testi uralkodásban mondot
ták allani, vóltak a’ régi 
Eretnekek, az Ebioniták, Ce- 
rinthianufok, Apollinaristák, 
és máfok. Sok ideig fele- 
dékeaylegbe ment ez az ér
telem, míg nem ezt a’ XVL 
Században . némelly Ana
baptisták újra fel-elevenítet- 
ték , kik a’ Cliriflusnak földi 
Orfzágáról való képzelődés
től el-ragadtattatván, lök-fele

vefzedelmes zűrzavarokat 
tsináltak : a’ minthogy 
Münster vároíának meg-fzal- 
láíákor eggy könyvet is ad- 
tak-ki ezen titulu* a la tt: Re- 

fiitutio totius mundi. Az 
Anabaptisták után ezt az ér
telmet tartották Melchior 
Hoffmann , Joan. Stieffel, 
Ezechiel Meth, Hcnricus Ni
colai , a’ Rofencrucianuiok, 
a’ Quackerek, Labadisták, és 
máfok fokán. Sőt a’ Catho
lica Ekkléfiában eggy János 
nevű Chiemfeei Püspök, a* 
maga Onus Eccleßce nevű 
könyvében, ezt az értelmet 
óltalmazza, ’s Ubertinus de 
Cafalival, és ama’ jövendölé- 
feiért híres Benedictinus Ab- 
báfsal Joachimufsal bizonyít. 
Ezzel tartott Alphonfus Con- 
radus , Ma*th. Cotter , a’ 
Reformatufok közzűl pedig 
Joannes Piscator Jorn H^nr. 
Bifterfeld. Joan. AlUedius. 
Thom. Brich’msnn, a’ Luthe- 
ranufok közzfll Henr. Geb
hard, vagy Vesener Gerai 
Cancellarius, Paulus Aegard, 
Herrn. Jung, és máfok.

A’ Miller«ritifok azt mond
jak hogy az Antichriftusnak 
el jövetele, és minden nemze
teknek azt követő nagy rom- 
láfok után , meg - lefzen az 
első fel-támadás, mel'yben 
tsak az igazak támadnak fel. 
A’ kiket ez a’ fel-támadás 
életben talál, n ind jók, mind 
gonofzck, életben maradnak: 
a’ jók azért, hogy a’ fel-tá- 
madtt igazaknak engedelmes
kedjetek , a' gonofzok azért, 
hogy azokat az igazak meg
győzzék , ’s magok fzolga-
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jikká tegyék: akkor a* Jelus 
Chriftus a’ maga ditsöfégé- 
ben el jő az égből, Jeruíalem 
yárofát meg építteti, ki-fzé- 
lefítteti, fel-ékesítteti, melly- 
Bek kapuji éjjel nappal nyit
va állanak, a’ fzerént, a’ mint 
annak ditsöfégét le-írja Sz. 
János. Jel. ax. és Ezech. 36. 
Itt emeli-fel a’ Jelus Chriftus 
a* maga Királyi - izékét, itt 
él a’ Szentekkel, Patriar- 
chákkal, és Prophetákkal, tö- 
kélletes bóldogfágban. (b) 

De ezen ezer efztendei Or- 
fzágnak bóldogfágának ter- 
^méízete ’s mivolta felől, nem 
J*£gyeztelt-Bieg a’ Millenariu- 
fok. A’ vastagabbak, mint 
az Ebioniták, ’ίβ ’ ί, azt tes-' 
ti gyönyörüfégben, ételben, 
italban, bázafságban, hada
kozásban, győzödelemben, 
’s győzödelmi pompában , a- 
ranyban, ezüstben, kintsben 
és fok drágafágokban gon
dolták ’s tartottak állani: azt 
is mondták, hogy a’ Szentek 
környülmetélkednek, és az 
hellyett hogy a’ Zlidók Ke- 
refz tv énekké lennének, a’ 
Kerefztyének lefznek Zfidók- 
k á : azért is Hieronymus ezt 
az értelmet Zfidó mefének, 
ennek kÖvetőjit pedig Zfidó 
értelmű Kereíztyéneknek, és 
Fél - Z fi dóknak nevezi, (c) 

Ugyan - ezek a’ Fél-Zfidók 
azt állították, hogy minek- 
utánna ez az ezer efztendő el
telik; az a’ŐrdögScythákat,ki
ket a’ Sz. írás Gognak és Ma- 
gognak nevez, és más hitet
len nemzeteket, öfzve-gyülyt, 
a’ kik a’ Zfidó Orfzágban le
vő Szentek ellen hadat indí

5 7 6

tanak; de az Isten eggy tü
zes eső által el-veízti Őket: 
azután fel-támadnak a’ főid
ből az Istentelenek is ; 's ak
kor következik az ítélet is, 
és így lefzen vége ennek az 
ezer efztendeig tartott Or- 
fzágnak. (d)

De az okofabb Mifenariu- 
fok ezt a’ vastag értelmet 
meg vetették, és azt mon
dották, hogy ezen első fel tá
madás tsak arra való lefzen, 
hogy az igazaknak rothadaí- 
lan állapatjok akkor kezdőd
jön , és hogy ebben előre 
fzoktafsák magokat az Isten’ 
fzínének látáfahoz, és hogy 
ezt az időt lelki gyönyörű- 
légekben töltsék, *s az An
gyalokkal tárfalkodjanak. (e)

(a) Tillom. H.E. T. 2. (b) 
Iron. I. 5. c. 32. 33- Eus. 1. 3. 
c. 39. Laci. 1. 7. c. 20. 26. (c) 
Hier, in Ez. 36, (d) Iá, in Ez. 
38. (e) slug. De C. D. 1. ao, c.7.

M in c h a . így ne7ezik a’ 
Zsidók a’ vér nélkül való ál
dozatokat , hogy azt a’ vé
res áldozatoktól, mellyek elő 
állatokból voltak, meg-kü- 
lönbböztefsék, mellyeket ők 
Corbannak hívtak: L. Corban. 
A’ Mincha öt-féle volt. (1) 
Lifzt. (a) lifztből kéfzűlttpo- 
gátsák, mellyeket kementzé- 
ben fütöttek. (3) mellyeket 
ferpenyökben fütöttek (4) 
mellyeket rostélyon fütöttek. 
($) a’ Zsenge. A’ pogátsá- 
kat olajjal vagy öfzve-gyúr- 
ták, vagy azokat vele meg
kenték , vagy benne meg
rántották : és a’ mint femmi 
kováfzt, ügy mézet fém vólt 
fzabad bel éjek tenni. 3 Más,

a.
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a. Outram, de Sacrif. Mom
ma. Oecon. temp.

M in d e n  l e l k e k . Eggy 
Innep a' Romai Ekkléfiában 
Novemb. a. napján. Ezen 
a* napon a’ Pápa az Apoftoli 
palotában a’ Sz. Miién bí
borban jelenik-meg , eggy 
fiiveggel, mellynek bőr prém
je az ortzájának nagy réfzét 
el-fedi , és két fzarv for
mákat mutat. A’ Pápa a' 
Rcquiemet ei-mondja; melly- 
re a* Chorus felel: Requie- 

/cant in Pace, (a)
Ez az innep mind addig 

nem vélt közönféges az Ek- 
kléiiában , valamiig Odilon 
Ciugni Abbas a’ maga Me
gyéjébe ezt a’ X Század' vége 
felé be-nem vitte. Ezen in
nep’ eredetének alkalmatofsá- 
gát a’ Legenda így írja-le: 
„ Eggy utazó, a' ki az Aetna 
hegyének lángjától meg-ij)edt, 
azt képzelte magának, hogy 
ott kell lenni a’ Purgato- 
riumnak, 's úgy tettfzettne- 
k i , mintha 5 az ott fzeny- 
vedő lelkeknek nyögéfeket 
hallotta vólna. Azért nagy 
meg - rémiüéfsel Odilonhoz 
ment, ’s meg-befzéllte neki, 
mit látott és hallott, Odilon 
azért a’ meg-halttaknak lei- 
keiknek emlékezetekre, ví- 
gafztaláíökra, és nyugodal- 
mokért, eggy különös inne- 
pet rendelt.

A’ régi Pogány Romaiak
nál is vólt eggy Innep Fe- 
bruariusban, mellyen az hólt- 
taknak emlékezetekre ven- 
d íg fé g e t  tsináltak, nagy r í-  
aíságban voltak, meg-hóltt 
arátjaiknak lelkeikért áldoz-

O

tak, 's azoknak nyugodal
mat kívántak.

Sacra Cerim. Eccl. Rom. 
1. a. Ovid. Fail. 1. a.

M i n d e n  S z e n t e k . Eggy 
innep a’ Romai Ekkíéfiábajt, 
mellyet minden Szent férjfi- 
jaknak és Afzfzonyoknak, ki
ket fok vóltok miatt különö- 
fen nem lehet tiíztelni, fzoktak 
fzentelni. Ez nem felettéb ré
gi Innep. A’ Pantheont v.igy 
a ' minden Isteneknek emplo- 
mokat Bonifacius P. kéréfére 
6io-ben fordította Phocas 
Tsáfzár minden Martyrovnak 
templomokká. E' vólt a' M n- 
den Szentek innepeknek ere
dete, mellyet előfzÖr Május
nak i. napján tartottak, a ' 
mellyet ofztán IV. Gergely P, 
83 s ben Novembernek i. nap
jára tett által.

M in e r v a , vagy P a l l a s . 
Éggy Isten-Afzfzony a ’ régi 
Pogány Romaiaknál és Gö
rögöknél. A’ Régiek fok Mi
nervákat fzámláltak: Cicero 
ötöt említ, kik közzul az 
harmadik, a’ kiről itt fzó 
vagyon, leg-hírefebb vó;t. 
A’ Minerva’ fzárm záss tsu- 
dálatos vólt, mert Ötét Jupiter 
a’ maga agy^-velejéböl fzüíte. 
Lucianus elmésen elő - adja 
ezt, Jupiternek Vulcanufsal 
való beíizéligetéfében.

Füle. Imhot vagyon eggy 
éles bárdi mit ísináljr k vele? 
/»/'.Hasítsd két-fele á* f-.jemet 
mindjárt. Füle. Óllyan nagy 
bolondnak tartafz engem’, 
hogy én azt tseleked: ém ? 
m o n d d - m e g , m i t  tsiuáljak ez
zel a’ bárddal? Jup. A mint 
már mondtam, hasítsd két- 
•  felé
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felé vele a’ fejemet. Vágj 
hozzá minden erődből; mert 
épen ollyan fájdalmat érzek, 
a’ millyenben vágynak a’ 
gyermek - fzl'ilö aízfzonyok. 
Füle. Gondolkozz tsak eggy 
kévéfsé: nem tudlak ám én 
ollyan könnyen tapogatni, 
mint a’ bába. Jup. Vágjad 
kérlek, ’s a’többit bízd reám, 
az én gondom. Füle. Ha tsak- 
ugyan meg kell lenni, nem 
bánom. Oh ti nagy Istenek! 
SNem tsudáíkozom a’ fejed’ 
fájdalmán , mert eggy aíz- 
fzony vagyon benne , a’ ki 
eggy Amazonhoz hafonló, 
dárdával és pailsal fel-fegy- 
vérkezve.

Minerva, fzülettetéfe után 
mindjárt el ment Lybiába, 
hol a’ Triton vizében a’ma
ga fzép ortzáját meg-látván, 
magat Tritonisnak nevezte. 
Minerva a’ BőlUeiségnek Is
ten-Afzfzonya, és az δ fzár- 
mazáfáról való mefe azt te- 
fzi, hogy a’ boltsefség’ Isten’ 
ajándéka. De azonkívül az 
hadakozásnak is Isten-Afz
fzonya volt ő : azért költöt
ték félöle, hogy Ö dárdával 
és paiísal fziiletíetett. Miner
va tanította elöfzör az em
bereket az Olaj-fának plán- 
táláfára, és az Olaj tsinálás- 
ra : ö találta a’ fonásnak me- 
llerfégét is , mellyben a’ ki 
vele vetélkedni akart, arra 
igen haragudott; mint ezt az 
.Arachne’példája mutatja, a’ 
kit Minerva, hogy vele a’ 
fonásban és fzövésben vetél
kedni bátorkodott, pőkká 
változtatott.

Minervát ßfakkal, lántsá- 
val, és paiísal festik. Az ·

paiíát Aegisnek hívták, melly, 
a’ mint a’ neve is mutatja, 
ketske bőrből vélt, ’s a’ kö
zepén pedig a’ Medufa’ feje 
látfzott. Az olaj-fa, és a’ba
goly,az ö.óltalms alatt voltak; 
a’ mint a’ régi pénzeken le
het látni, hol eggy felöl a’ 
fegyveres Minerva’ képe áll, 
ezen íráísal, Athena: más 
felöl pedig eggy repülő, és 
körmei koztt olaj ágat tarló 
bagoly látlzik. Minervának 
fok templomai voltak Görög 
Orfzágban, és Romában; 
mellyek köztt az Athénében 
levő,leg bíreíébb volt, mellyet 
neki mint Szűznek, úgy Izen- 
teltek. Abban állott, neki 
eggy harmintz - kilentz láb 
magafságú elefánt tsontból, és 
arany hóik éfzúltt képe, melly 
Fhidiás’ munkája vólt. Az 
AthcKcbc-liek mindenek felett 
leg-buzgóbb tiiztelöji vóltak 
Minervának; hol ö az Acro 
polis nevű várat építette. Mi
nervának Athénében levő 
temploma ma is meg vágj on, 
és a’ Törökök bírják. Spar- 
tában is vólt neki eggy híres 
temploma, mellyet Chalcioe- 
ctójnak hívtak; minthogy ege- 
Jzen értzböl vólt építve, hn- 
nek formájára, de nem értz
böl, építtetett Augulius Ro 
mában eggy te m p lo m o t, 
mellyet ö Minerva Chalcidi
ca templomának nevezett: 
ennek falai még Fulvius Ur 
íinus idejében fenn állottak a! 
Dominicanufoknakkertekben'. 
mellyért is az ö klaliromokat 
Minerva’ klaílromának hív
ják. Aelianus emlékezik Mi
nerva Utas* templomáról, 

melly-
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mellyben kutyákat tartottak; 
a’ mellvek a’ Görögöknek 
hízelkedtek, a’ Barbarufokat 
pedig megugatták. Volt ne
ki Lindosban is eggy tem-
Íloma, melly eggy ambrából 

éfzültt pohárról vőlt neve
zetes, mellyet neki Helena 
ajándékozott; a’ mellyröl a’ 
Hifioriák azt írják, hogy az 
épen akkora vólt, mint az 
Helena’ tsetse.

Egyiptomnak Sais nevű vá- 
rofában különös Ceremóniák
kal tiíztelték Minervát: hol 
eggy bizonyos éjízaka az há
zakat égő lámpáíókkal körül
vették^’ mellyekben levő ola
jat fóval elegyítették; ezt kö
vették Egyiptomnak más 
hellyei is.Ennek a’Ceremoniá- 
nak okát titokban tartották.

De leg - nevezeteíébb vólt 
Minervának Trójai képe, 
melly». t Palládiumnak hivtak. 
E’ felól azt tartották, hogy 
az égből fzállott alá: melly - 
ért is azt a’ Trójaiak leg
nagyobb fzorgalmatofsággal 
őriztek, mert azt hitték fe
lőle , hogy míg az nálok ma
rad, addig az Ö várofokat 
lemmi ellenlég meg-nem ve
heti. De Diomedes és Ulys- 
íes, annak el-lopáfában talál
tak módot, ’s a’ Trójaiak’ 
dolgok is , a’ mint Sinon Vir- 
giliusnál mondja, azután fze- 
rentsétlenűl folyt, ’s a’ Gö
rögöktől meg-győzettettek.

Auguftinus azt mondja ; 
Minerva fokkal régibb mint 
Mars , vagy Hercules; mert 
már Ö az Ogyges’ idejében a’ 
Triton tengere mellett lakott, 
az housau Triteniának is hív-

Q ·

ják. Sok hafznos dolgoknak 
találójok vólt Ő: mellyért is 
az emberek annál hajlandób
bak vóltak arra, hogy őtet 
az Istenek közzé Számlálják; 
minthogy az ő eredetét nem 
tudták. Mert hogy ötét Ju
piter a’ maga fejéből fzülte, 
az inkább Roetai költemény-j 
és Allegória, mint Hiftoriai 
igazfág.

Cic. de Nat. Deor. Luc. 1. 9. 
Virg. Aen. 1,2.8. Ovid. Met. 
1. 6. Svidas. Hcrodot. Aug. de 
Civ. Dei. Gyrald. Pitifcus.

M in g r e l ia i Babätok . 
Mingrelia eggy réíze Geor
giának, a’ Fekete tenger mel
lett. Az oda való lakotok 
ezeket Béreseknek nevezik: 
Öltözetek a’ világi embereké
hez halbnló, tsak-hogy hofz- 
fzú hajat és fzakállat vitel
nek, ’s azzal különbbözte‘ik- 
meg magokat máfoktól. Va
lakinek a’ Szerzetesi Rendbe 
való be-vétettetéfe, kevés Ce
remóniával megyen - végbe. 
A’ fzülék az Ő gyermekeknek, 
a’ kit Szerzetesnek fzántak, 
eggy fekete bőr füveget rán
tanak fejébe, melly az ö fü
lét be-fedi, haját meg-neve- 
lik, ’s azzal meg van a’ do
log. Vágynak Mingreliában 
fok-féleApátzákis.Némellyek 
ifjú Szüzek, kik az házassá
gi életnek bútsűt adtak : má- 
lok fzolgálók , kik az ö gaz- 
dájoknak halála után Apá- 
tzákká leSznek : máfek özve
gyek, kik többé nem akar
nak férjhez - menni: mátok 
ollyanok, kik ifjú korokban 
a’ világnak éltek, de vénfé- 
gekben , midőn mindenektől
A » 1-



Min. .Min .5S*
el-hagyáttattak, ök is a” vi
lágnak ellene-motidanak : má
tok pedig a’ Izegényfégtöl 
kénfzeríttettetvén válaíztják 
az Apátzai életet. Mind ezek 
pedig, a’ Perfáknak fzokátok 
ízerént, fekete öltözetei vifel- 
nek. Klaftromokba nem fzok- 
ták Őket be zárni, ’s Szerze
tesi Rendeket, a’ mikor tett- 
fzik , oda hagyhatják. Hiß. 
des Ord. Rel. T. i. c. ai.

Minimusok. EggySzerze- 
tesReod a’RomaiEkkléíiában, 
mellyel Franciscus de Paula 
fzerzett. Ez a’ Szent, Cala- 
briának eggy Sz. Marcus ne
vű városában lévő klastrom
bán, a’ Franciscanufok köztt 
nevelkedett - fel. Kevés idő 
alatt, a’ Sz. Ferentz’ reguláji 
fzerént való életben, minden 
Barátokat felűl-haladott. T i
zenöt cfztendös korában eggy 
pufztába ment, hol eggy kő- 
íziklák köztt lévő barlang
ban igen íanyarú életet élt. 
i43S-ben tanitványi kezdet
tek neki lenni, kikkeleggyütt 
a* pulztáből a’ maga' Hazá
jába vifzfza-ment, hol a’ ma
ga Rendének fundamentomát 
meg-vetette. Apró cellákat, 
és eggy kápolnát épített, 
mellyet Ő Assisi Sz. Ferentz- 
nek ízentelt. Midőn tanít
ványt fokasodnácak , eggy 
fzép klastromot és templo
mot épített Ő Paulában, 
Ugyan azon efztendőben má- 
fik klastromot Spezanóhan, 
harmadikat 1460-ban C01 tó
nkban, nem különbben Si- 
ciliának Milazzo nevű váYo- 
fában is, a’ lakoloknak kíván- 
fágokra eggy kladromot állí
tott. Ezen alkalmatoisagbal

eggy tsudát befzéllnek Ő fe
löle: Tudniillik, némelly ha
jósok Olaíz Orfzágból Sici- 
liába nem akarták ötét ált&l- 
vinni, minthogy fzrgényfége 
miatt meg-nem fizethetett ne
kik. O ped.g a’ msga ruhá
ját a' tengeren ki terítette, 
’s azon minteggy hajón áltál- 
ment. Sok más tsudákat is 
emlegetnek ezen Szent felöl.

Sz. Ferentz 1493-ban ké- 
fzítette-el a’ maga regulájit, 
mellyeket a’ Frantziai Ki
rály’ kérésére VI. Sándor P, 
meg erősített, a’ki a’ Szerze
teteket, az Ő eddig vóht Re
mete nevek hellyett, Mini- 
maroknak nevezte; a’ mint 
magok is ok, alázatoíságnak 
jeléül, Minimos Fratres Ere- 
mitas nevezték magokat, ’s 
a’ Kó*dú ó Barátoknak min
den (zabadfágaikkal meg
ajándékozta őket. Sz. Fe
rentz i j 07 ben 91. eíztendös 
korában halt-meg, kit i s i 
ben X. Leo P. a’ Szemek 
közzé fzámlált.

Ezeket a’ Szerzetefeket má
toktól, mindenek felett az Ő 
bŐjtös életek különb bözteti- 
meg. Mert Ők foha életek
ben húst, és ollyan elede
lekét, mcllyek húsból veí'zik 
eredeteket, mint a* tojás, vaj, 
fajt, nem efznek; ki-vévén 
azt, ha valaki igen nagy 
beteg. És így az egéfz eiz- 
tentió nekik mindenkori böjt. 
Öltözetek fekete , mellyet 
fém éjjel, fém nappal, nem 
fzabad le-vetkezni. Elöfzör 
mezít láb jártak : de már ma 
tsizmát vilelnek. Hiß, des Ord. 
Rel. T. 7. c. ső-

Mi-



Mm. Mm. 5&i

MmiMUSoK. Harmadik 
Rendből valók. Ezeket is 
Franciscus de Paula fundálta 
’* állította, mind a’ két nem
ből való fzeméllyekbol; kik
nek i ;oi ben adott regulá
kat, mellyeket VI. Sándor, 
i 506-ban pedig II. Julius P. 
meg erősítettek. Kz a’ Rend 
hét CapitulumoktJÓl áll, ’* 
&’ többek köztt arra köteles, 
hogy mindenek a’ magok bű
neidet meg-győnják annak 
a’ Gyóntató Atyának , a* 
kit a’ Rendnek Generalis 
Correctore readel; hogy Ál
dozó Tsö'örtökön, Húsvét- 
kor, Karais inkor, Pünküst- 
kór. Nagy B. Afzízony’ nap
ján, Ür’ Vatsorájával éljenek: 
a’ Sz. Mifét minden lehető 
buzgóíággal hallgafsák, a’ 
Papoknak a’ dézmát meg
adják, a’ világi híjábanva- 
lólágokat kerüljék, Luca nap
jától fogva, Karátsonig, a* 
Communió’ napját meg-előző 
három napokon, és minden 
Izeredán, böjtöljenek : úgy 
mindazáital, hogy a’ Gyón
tató Atya’ hatalmában legyen, 
a’ böjt hellyett, valamelly 
más keg^efségnek gyakorlá- 
fát paranttolni. A’ Correcto
re kuak és Correctrixeknek 
kötelefségek, minden vetélke
dőieket el-végezni, mellyek 
a’ Tárfafag köztt támadnak. 
Hiß. des Ord, Rel.

M i NORlTáK, az Amadeuse. 
Joannes Amadeus Portugal- 
Bai ember, 1457-ben vetette- 
nrteg ezen Congregatiónak 
fundam entom át: de ezt V. 
Fiús Pápa el-törlötte. Hiß. 
des Ord. Rel. T. 7. C. ta.

Ű o

MlNORITaK, a' Coletájd. 
Neveket vették Coletától, ki 
Picardiából való vélt, 1517- 
ben X. Leo P. Bullája által 
el-törőltettettek. H ß. des Ord. 
Rel. T. 7. c. i i .

MiNORITáK. de Congrega
tione JSarbonnenfi , 12 70-tol 
fogva, Provencében némelly 
Szerzetefek igen ki - keltek 
azok ellen, a’ kik a’ Baráti 
fzegényféget megkezdették 
vetni; azért is ők az el- 
nyomattatott ’s bújdofó Coe- 
leítinus Remetékből, Narbon 
neben eggy Congregatiót ál. 
lították-fel: de a’ mellyet a* 
Rendnek az a’ nagyobb réfz% 
melly magát Communitásnak 
nevezte, mind addig üldö
zött , míg-nem azt ismét el- 
fzélefztette. Ezeket a’ Pápa 
a’ magok előbbi Rendekkel 
újra eggyesítette, a’ kik el
lenkeztek, azokat Eretnekek· 
nek vallotta , közzillök Mar- 
feillében négyet meg-égette- 
tett, minthogy azt állítot
ták, hogy a’ Sz. Ferentz’ re- 
guláji eránt való kötelefeég 
alól, fel-fzabadúlhatatlan az 
ö fzerzetes fija. Hiß. des Ord. 
Rel. T. 7. c. 5.

MlNORlTáK. de Obfervan- 
tia. Paulgen de Foligny 
1368-ban meg-újítolta azt a’ 
jobbítást , mellyet az ö mes
tere Joannes de Valees , és 
Gentilis de Spoleto kezdet
tek volt; de 1355-ben VI. 
Innocentius femmivé te tt, és 
azt Obfervantiának nevezte. 
Ezen Congregatiónak funda
mentomát, Foligny és Came
rino köztt, a’ Brulianói pufz- 
tában vecettc-meg. Ott ta· 
8 núl-
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núlta Ö meg a’ maga fze- 
gény par.ií'zt fzomfzédaitól 
a’ fa talpon való járást. No
ha pedig a’ Conventualifok 
fok akadályokat tettek en
nek a' Congregatiónak; mind- 
azáital már 1500-ban negy
ven-öt Provinciákra , négy 
Cuflodiákra, és ezer négy 
fzáz klastromokra fokafodott. 
Ázután pedig még inkább 
terjedt, midőn némellyek az 
Evangyéliom’hírdetése végett 
Napkeleti Indiákra mentek; 
midőn a’ Clareninnuíok, 
Anaadeisták, és más CoDgre- 
gatiók,vele eggyesűltek.De X, 
Leo P. alatt új fényt, kapott ez 
a’ Congregatio, midőn Ö ennek 
a’ Sz. Ferentz’ egéiz Rende 
felelt elföféget engedett. Ezek
ből lettek az Alcantarai Sz. 
Péter’ mezít-lábos Baráti, az 
Olalz Orfzági Reformatufok, 
a’ Frantzia Orfzági Recol- 
lectulők, és a* Capucinufok; 
de a’ kik mind a* Sz. Ferentz’ 
egéiz Rendének Generális 
NI misterének engedelmesked
nek ; ki-vévén a’ Capucinu- 
fokat, a’ kiknek különös Ge- 
neralifok vagyon. Hifi. des 
Ord. Rel. T. 7. c. 9.

MiNORlTáK. Strittae Ob- 
fervantiee in Hifpania. Fratres 
Capucii & Sancti Evangelii. 
Joannes de Gvadaloupe, nem 
tsak eggy volt a* leg - buz
góbb tanítványt közzűl Jo
annes de la Pueblának, az 
Ö fzcros Obíérvantiájának 
terjefztélében , hanem ahoz 
még több kemény regulákat 
is adott: a’ négy fzegeletií 
capuciumtól Capucinuíők- 
nak , mezít-lábafoknak, és az 
ellő kl&stromoktól, mcllyet

í  8a

Sz. Evangyéliom* klaftromá- 
nak hívtak, Cuftodia S. Evan- 
g elitnek neveztettettek az δ 
tanítványi: noha azután az el
fő és utólfó neveket el vefztet- 
ték, midőn X. Leo. P. a* 
Sz. Ferentz’ Rendén lévő 
minden Congregatiókat az 
Obfervantia es Reformatus 
név alatt foglalt-öfzve, és 
tsak mezítlábafoknak hívat 
tattak, hogy így az Olafz 
Orfzági Stricter Obfervantice 
nevű Barátoktól meg-különb- 
böztettettefsenek. Hiß. des 
Ord. Rel, T, 7.

M i n o r i t á k . Clerici Regu
lares. Joannes Auguftinus Ad
orno , ki Genuábol való volt, 
fundálta ezeket, V. Sixtus Pá
pának i s S 8 - ban nyertt enge- 
delmével. Minthogy ez a’ 
Pápa maga is Minorita volt: 
azért ezeket a’ Szerzeteíéket 
is Minoritáknak nevezte ; no
ha a’ Szerzöjök inkább akar
ta volna Őket Szűz Máriáról 
nevezni. XIV. Gergely P. 
1591-ben, a’ Theatinufoknak 
minden ízabadfágokkal meg
ajándékozta őket; mellyek- 
hez az azután való Pápák 
többeket is adtak. Hiß. des 
Ord. Rel, T. 4.

MiNORlTáK. StrictiorisOb- 
fervantice in Italia Reformati. 
A’ Spanyol Orfzági Stricta 
Obfervantiút St. Molina nevű 
Spanyol vitte-be Olalz Or- 
Jzágba 15515-ben, hol azok 
a’ Barátok, a’kik azt be-vet
ték, Reformatikvak neveztet
tek. Tsudálkozásra méltó, 
melly fanyarú életet követ
nek ezek. Tsak Valárnap’ 
és Tsötörtökön cíznek főt

tet,
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tét, más napokon tsak ke
nyérrel, gyiirnoltstsel ’s nyers 
zöld éggel éinek. A’ rendes 
Böjtökön kívül, még ntáa 
böjtöket is tartanak: né
melyek a’ ízáraz földön,vagy 
defzkán hálnak, az erőtele
sebbek pedig fzalma zsákon, 
ingek durva l’zör; a’ nappali 
isteni fzolgálaton kívül, majd 
az egéfz éjjelt elmélkedettjei 
és imádkozásai töltik-el.

Hifi, des Ord. Rel. T. 7 . C .  is-
MiNoRlTáK- Strictioris Ob- 

jervantiat S. Petri de rí lean, 
tara. Noha a’ Sz. Gabriel Pro
vinciája igen Izoros életet 
követeit legyen is : mindaz- 
által Alc&ntarai Péternek nem 
tettfzett az elégfégesnek , ha
nem ahoz még több gyakor
latikat kötött, i s 38ban a* 
maga Provinciájának Provin
cia áfává lett. i$4o-ben Pla- 
centiában Capitulumot gyűly- 
tött, mellynek a’ magaregu- 
lájit elébe adta, és a’ melly 
azt, noha fok ellenkezések 
után, be -is vette. is 41-ben el
ment ö Portugalliába, hol 
eggy kÖfzikiás hegyek köztt 
lakó Remetéknek meg-job- 
bítáfokhoz fogott. A’ Cel
lák a’ kö-fziklába be-vágott 
Inkákból állottak: a’ Péteré 
olly fzoros volt, hogy ö ab
ban fém fel-nem egyenefed- 
hetett, fém ki nem nyúlytóz- 
haiott. A’ több Remeték kö- 
vöan és fánn háltak, fém 
híiísal íem borral nem éltek. 
Azu án még ízorofabb életet 
akart követni, mint a’ mellyel 

'0 Sz. Gabriel Provinciájában 
állított-fel. Minckutánna Ö 
arra III. Julius Pápától en-

• O o

gedelenet nyert: ijss-ben, a’ 
Placentiai Megyében, eggy 
Pedrofo nevű falunál·, eggy 
klaíiromot építtetett, melly 
inkább tömlötzhoz, mint kla- 
ífromhoz volt hafonló. A’ 
Cellák fzorofak és alatsonyak 
vóltak ; mellyek köztt a’ Sz. 
Péteré volt leg - alkalmatla
nabb, mellyben fém ülni, fém 
állni, fém fekiinni nem lehe
tett alkalmatofan. 1661-ben 
a’ maga klaftromát eggyesí- 
tette a’ Sz. Jofef’Custodiájá- 
v a l, melly a’ Pafchasitáké 
vólt, mellyben a* vólt neve
zetes, hogy a’ Miféért nem 
fzabad alamisnát venni.

Hiß. des Ord, Rel. T.7. c.ao.
MlNORiráK. Reformati S. 

Joannis Pafchafii. Joannes Pa- 
fchafius,a’ Coaventualifoknak 
Generalifoknakengedelmével, 
eggy jobbításhoz fogott. A’ 
kik azt be-vették , azoknak 
Cuftodiájok a’ Pafchasitájé- 
nak neveztettettek, mellyet 
X. Leo P. meg-erösített. A’ 
melly első klatlromot Ő Gal- 
liciában Redondello mellett 
eggy fzigetben állított-fel, 
azt Simon és Juda Apolló
tokról nevezte. 1J41 ben III. 
Pál P. engedelmet adott ne- 
k i, hogy akárkit, akarmelly 
Rendből, a’ maga Rendébe 
fzabadon be-vehet. Hiß. des 
Ord. Rel. T. 7.C. 11.

M ik o r it ö k . Reformati S 
Petri de Villa Crezefes. Pe
trus de Villa Crezes, 1390 ben 
fogott ( a’ mint Wadding 
tartja) a’ jobbításhoz. Oda 
hagyta Ö a' Coaventualifo- 
kat, ’s el vonta magát· eggv 
barlangba, hogy ott annál 
4 in-
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inkább a’ regula fzerént él· 
hetne. De midőn fokán ad
nák magokat ő hozzá; el
indult eggy alkalmatofabb 
lakó - heiiyuek kereiéfére; 
mellyet meg-is talált a’ Ce
lia hegyén, hol két nemes 
emberes Szűz Máriának, a’ 
ki nekik eggy rettenetes fzél- 
véfzben meg - jelent, és azt 
meg is tsendesífette , azon 
az hellyen, mellyen a* Sz. 
Szűz meg-jelent, eggy kápol
nát építettek, és azt Maria 
de Salceddn&k nevezték. Itt 
élt 5 a’ maga tár faival o Ily an 
fanyarú életet, mellyet min
denek álmélkodáfsal néztek. 
Soknak tartották, ha magok' 
tápláláfokra tejet, és a’ Sz. 
Miiéhez bort kaphattak. A’ 
Salcedai Sz. Mária klaflroma 
eggy a’ leg - nevezetefebbek 
közzül Spanyol Orfzágban, 
's híres az ott minden nap’, 
kivált az Őrdöngösökön esni 
fzokott tsudákrol.

Hifi. des Ord. Rel. T.7, c, xp.
MlNoRITáK. Reformati S. 

Joannis de la Puebla. Joannes 
de Puebla, a’ ki 1476-ban a' 
Sz. Hieronymus’Remetéjinek, 
i4go ban pedg a’ Minoriták
nak de Obfervantia nevű Ren
dekbe állott, 1489-ben hoz
zá fogott a’ jobbí'áshoz, Spa
nyol Offzághan, mellyet Stri- 
Üa Obfervantidn&k nevezett, 
*s életében két klaßromot állí
tott fel. i49j-benmeg-hált:há- 
lála után hat van efztendökkel 
fel nyitották a’ koporfóját, 
tefle még akkor is egéfz és jó- 
fzagú vólt. 1510 ben, az δ kra- 
üromától nem meJzfze , négy 
Rcmetefégeket tsináltak, az 
hol, a’ mint következett, min

den Barát eggy hétig lakott: 
Szombaton négyén tartoztak 
oda menni. Vafárnap’ reg
ei, minekutánna a’ klaßrom- 
an Sz. Mifét hallgattak, ét 

a’ Superiornak áldafát el-vet- 
ték , nagy tsendeíséggel el
mentek a’ Remetefég* hellyé- 
re. Az ott vólttak Mifét hall
gatván, a’ klaßromban ismét 
ConventualisMiféthaligatnak. 
Midőn az ebéd’ ideje el-j5 , 
a ' főidre feküfznek, ’s min
den be-menő Barátnak meg- 
tsókolják a* lábát. A' Pufz- 
tában hallgatnak, zöldléggel, 
gyiimöltstsel, kenyérrel, és 
vízzel élnek. Hufzon - négy 
óra alatt, éjjel nappal három- 
fzor fanyargatják magokat. 
Közönfégefen a’ Minoriták
ról, L. Franvifcanufok,

Hifi, des Ord. Rel. T.7. C.16. 
M in ő s , A’ régi Poétáknak 

Theologiájok fzerént, a’ Pó
kanyóknál eggy a’ Pokolbe
li Bírók közzül; tárfai Aea
cus és Radamanthus. Minos 
azoknak dolgokat visgilta 
újra, a’ kik méltatlanűl vá- 
doltattatván, életeket el-vefz. 
tették. Minos a’ Jupiter' és 
Europa’ fija vólt. Leg-elöfzör 
a’ Creta Szigetbelieknek a- 
dott ö törvényeket. Mmól
nak, a’ mint Plato tartja, a’ 
más két Bírákon hatalma 
vólt, és minden nehéz dol
gokat az Ö ítélet tétele hatá- 
rozott-meg. L. Aeacus. Ra
damanthus.

Ovid. Met. 1.8· Plut. inThcs. 
Eus. in Chron. Virg. Aen. 1.6, 

M i r a m i o n e s . pariíi Apá- 
tzák, kik eggy Miramion ne
vű Afzízonytói vették neve-

zc-
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zeteket. Más néven Sz. Ge
nevieve yipdtzdjinak hívattat- 
tattak. M iramiont a’ maga 
idejében leg - fzentebb Afz- 
fzonynak tartották; özvegy- 
fégbon élt, és fzüntelen a’ 
mafokkal való jő - tételben 
foglalatoskodott. 1630-ban, 
Picardia’ izéiéiről, hul'zon- 
nyóltz Apátzákat fogadott a* 
maga házába, kiknek kla- 
fí romokat az hadakozásnak 
tüze el-pufztjtotta volt, eze
ket ő a’ maga költségén táp
lálta , míg módot nem talált, 
hogy Őket más .klaílromba 
vigye, vagy a’ vefzedelem 
el múlván, ismét haza küldje. 
1661 ben, a' Sz. Antal’ útfzá- 
jában fzerzett ö eggy fzál- 
lást, hol némelly ifjú Szü
zeknek tárfafágokban élt,azon 
regula fzerént, mellyet neki 
az Ő Gyóntató Atyja du Fe
llel parantsolt. 1636-ban eggy 
ifjú Szüzekből álló Táríaía- 
got fzerzett, eggy Blofset ne
vű Szűz, a’ Sz. Genevieve ne
ve alatt. Ezen Táríafágnak 
tagjai apró Oskolákat tartot
tak, a’ betegeket látogatták, 
a’ Virtusban ’s jó tselekede- 
tekben gyako flották mago
kat. Minthogy ezek a’ Mira- 
mion’ tárfafágával igen meg- 
eggyeztek , 166$-ben azzal 
eggyesilették magokat. Mi- 
ramiont Superior Afzfzony- 
nak válafztották, kitől ofztan 
az egéfz Tárfaíag is nevezte 
magát. A’ Sz. Aízízony 1696- 
ban Mart. 24. n. halt-meg. 
Hifi. des Ord. Rel. T. 8. c. 29.

M is c h n a . Eggy könyv 
a’ Zsidóknál, melly az β 
Polgári Törvényeiket foglal-

O o

ja magában. M ifchna  annyit 
tefzen , mint máfodik tör
vény , vagy a* törvénynek 
máfodfzori el8-adáfa, az hon
nan Görögül Deuterofis a* 
neve. A’ Zsidók azt mond
ják : Midőn az Isten Mófes- 
nek az írott Törvényt adta: 
eggy nem írott Törvényt is 
adott neki, melly a’ Tradi
tio által a’ SynagogánakTa- 
nítójinál, a’ Rabbi Jehuda* 
idejéig meg maradt. E’ volt 
a’ fogíágban levő Zsidóknak 
Fejek, és Fejedelmek, yagy 
leg főbb Zsidó, Jerufalemnek 
és a’ templomnak el-pufztú- 
láfa után. Galilaeanak Se- 
phoris várofából fzárma- 
zott. Midőn az Ö tanátsá- 
val fokfzor élnének a’ Zsi
dók, a’ Törvény’ értelme fe
lől való vetélkedésben, és 
látná, hogy az ö el-fzéledé- 
fek miatt, az ő Atyjaiknak 
Traditiójiktól könnyen el-té· 
velyedhetnének : fznkféges- 
nek ítélte azokat írásban fog
lalni ; mellyet meg-is tseleke- 
dett, a’ Cliriftus után 104. efz- 
tendőben. E’ vélt eredete a’ 
M ifchndaak ., mellyet Rabbi 
Jehudának tulajdonítanak.

A’ M ifchndntík  hat réfze 
vagyon: az 1.) vagyon a* 
mezőnek magvairól, az élŐ- 
fákról , a’ gyümőltsökröl; 
’s a’ t. 2.) Az inneplésekröl. 
3.) Az aJízfzonyokrol, és há- 
zafsági dolgokról. 4.) A’ ke
reskedésben cfö károkról, ’s 
azok felett való törvényke- 
zéfekröl. 5.) Az áldozatok
ról, ’s más fzent dolgokról.
6.) A’ tifztúl ásnak fok - féle 
módjáról. Mindenik réfzt a’ 
j  bea-
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benne lévő dologról nevelik.
p. o. Az I. Or do Seminum. 
A’ a. Ordo Feßorutn Κ ι 3- 
Ordo mulierum. A* 4. tír do 
Damnorum. Az 5. Orrfo 5α«- 
Skorum. Az 6. Orzío Purifica
tionum.

A' Zsidók nagy tifzteletben 
tartják *’Mdchnát; minthogy 
a z , a’ mint ők hifzik, az Is
tentől a’ Sinai hegyen fzáj- 
jal adattatott Törvényt fog
lalja magában. Sok tudós 
Zfidók írtak a’ Mifchnára vi- 
lágosítáfokat, mellyeket ők 
Gamardaak , vagy ki-fzélesí- 
tésnek, hívnak, melly a’ Mi- 
fchnán kívül, a’ Babyloniai 
és Jerufalemi Talmudot fog
lalja magában L, Talmud.

Misa. Mi/fa. A ' régi Ke- 
refztyén Ekílélia így hívta 
az egéfz Isteni tPzteletet, és 
annak minden réfzeit, az 
énekiéfeket, Lectiókat, est
véli imádfágokat, midőn fem- 
mi Communio nem vólt is , 
és a ’ Communio alkalmatos- 
íágakor való imádfágokat.

Mijfa annyit tefzen, mint 
M fsio. A* közönféges Isteni 
tifzteletben ezzel a’ formá
val éltek : Ite, Mijfa efl, melly 
a’ Görög Apolyefte és Proel- 
theto formával meg-eggyez, 
mellyet akkor mondott a’ 
Pap, mikor a’ Catechu menü
id kát el - botsátotta a’ térü
lőmből , azután pedig, ini- 
or az egéfz Isteni tilztelet- 

nek vége lett. Végre az egéfz 
Isteni tif'zteletetΛΚ/iának kez
dették nevezni, ezen fzokott 
formától. Volt Mifsa Cate
chumenorum, az az, Catechu- 
menufoknak Isteni tifzíele-

$8$
tek, és Miffa Fidelium, vayr 
Híveknek Isteni tilzteletek.

A’ Romai Ekkléfia a’ Mi
ién érti, az Öltári Szectféghez 
tartozó Olficiutnot, vagy a’ 
Kenyérnek és Bornak meg- 
i'zenteléfét, melly által az a’ 
Chriftusnak valóíágos testévé 
változik, ’s melly az élőknek 
és hólttaknak bűneikért Isten 
előtt engefztelö áldozat.

Hoízfzú volna az egéfz Sz. 
Miiének rendét, annak min
den ceremoniájival le-írni: 
meg lehet azt a’ Romai Mis- 
faleban bőven olvasni. A’mi 
a’ régi Kerefztyén Ekkléíiá- 
ban levő Mifét illeti, az a‘ 
különös Ekkléfiák’ fzokáíok 
fzerént, fokát különbhözött; 
a’ mint a’ fok-féle Liturgiák 
és Oíficiumok bizonyítják, a’ 
miilyenek a’ Sz. Péteré, Ja
kabé , Apollinarifé, Barna- 
báfé , Dionyíiufé , Bafdiufé, 
Gregoriufé, Chryfoítomufé. 
's a’ t. Ide tartozik a’ Moza- 
rabinum Officium, vagy a’ 
Gothus Mile Spanyol Orfzág- 
ban, mellyllyid á’ Gothufok 
éltek, midőn Spanyol Orfzá- 
got bírták. Mozarabica Mis- 

,/dnak azért nevezték, mert 
akkor a’ Spanyol Orfzági Ke- 
refztyéneket M ixt Arabefek- 
nek , vagy Mozarabefekatí, 
az az,Arabfokkal egyeledttek- 
nek nevezték.Ezt VII. Gergely 
P. el-töriötte; de Ximenes 
Cardinalis nérnelly Ekkléíiák- 
ban hellyre - állította : neve
zeteién Toledóban és Sala- 
mancában, ma is ezzel élnek. 
A’ Frantzía Mife, a’ melly- 
llyel Nagy Károly Tsáfzár 
előtt élt a’ Frantzia Ekklé- 

fia.
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fia. A’ Sz. Ambrus’ Miféje, 
mellyllyel a’ Maylandi Ek- 
ktéfifc él. A’ Romai Mile, 
a’ melly ma majd az egéfz 
Romai Catholica Ekkléiiá- 
ban közönféges.

Vágynak ollyan Misék is, 
a’ mellyek nevekre nézve 
ugyan kiilönbbőznek ; azon 
kívül nem fok külonbbfég 
vagyon közttök. Lllyenek, 
a’ Szenteknek Miséjek, a’ Sz, 
Margit’ Miféjc, ki a’ gyer- 
mek-fzülő afzízonyoknak Pa- 
tronájok, a’ Sz. Mária’ Mi- 
féje, a’ Kerel'ztelö János’ in- 
uepén való három Mifék, 
mellyek az ebben a’ Szent
ben lévő hármas titkokat 
példázzák, úgymint, a’ Ke- 
refztféget, Nazireufságot, és 
hogy Ő a’ Chriíius’ Követe 
volt; az Apró Szenteknek 
Miféjek, mellyben a’ Gloria 
in Excelfist és az Hallelujáht 
nem mondják , minthogy 
az a’ nap fzomorúfágnak 
napja. Némeily Frantzia 
Szenteknek Miféjeket VIII. 
Clemens P. el-törlötte, p. o. 
Sz. Bigobertét, Wilhelmét, 
Maurufét, Bonetét ’s a' t. 
’s azoknak hellyekbe Olafz 
Szenteket rakott. Vágynak 
Privata, vagy különös Misék, 
melly eket Izolgáltattat vala
ki el-vefzett vagy lopott jó- 
lzágáért,(zerentses útazáíáért, 
háládatolságának meg - mu- 
tatálaért ’s a’ t. Nevezetes 
a’ MiJ'sa Sicca , JSavaiis, 
JSautica , midőn a’ ten
geri hajókon, attól való 
félelemből, hogy az hánykó- 
dó habok koztt a’ Chriíius’ 
vére ki találna omlani a’ ke
belből, az egéíz Liturgiát

cl mondják , de nem Con-
íecrálnak. Ez á’ Mifsa Jine 
Corpore & Sangvine Chrifii.

Némeily alkalmatofságok- 
kal, nevezetesen Karátsont 
meg előző estve, éjfélkor fzok- 
ták a’ Misét tartani. Ezt a’ 
l'zokást némellyek Telespho- 
rus Pápának tulajdonítják, 
a’ ki a’ II. Században élt; 
de Cardinalis Bona azt hifzi, 
hogy ez I. Julius P. előtt nem 
vélt bizonyos időre határoz
va. Nagy Gergely P, a’ maga 
íráfaiban ezen Miséről fok- 
fzör emlékezik. Venetiában 
a’ tíz. Márk’ templomában, 
az éjféli Misét estveli hat 
órakor tartják. Mellynek 
oka az , hogy az éjfzakai fok 
rendeletlenlégeket ’s vefze- 
delmeket el-iehefsen kerülni, 
mellyek Venetiában gyakran 
meg-történnek.

Nevezetes a’ Görög Ek- 
kléliában a’ Mifsa Prcefancli- 

ficatorum. Ebben nem Con- 
fecrálnak , hanem minek- 
utánna eggynéhány éneket 
el-moudanak, azután a’ már 
az előtt meg-fzenteltt Ele- 
metumokat vefztk. Ezt a’ 
Misét tartják a ’ Böjtben min
den Szombaton, Vafárnap’, 
Gyümölts - óltó B. Afzfzony 
napján. Ezt a’ fzokást fun- 
dálják a’Trulluuii Concilium- 
nak ötven-kettödik Canonán.

Bingh. 1. ij. c. I. Cajal. 
de Rit. Cafsand. de Reb, Lit. 
Bona. Rer. Lit, 1. i. c. is· 
Du Fresne. Rixner.

f .  MjssionaRiusok. Pa
pok és Barátok , a’ kiket a’ 
Sz. Pápa a’ hihetétlenek és 
Pogányok közzé küldöz, 

azok-
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azoknak meg-térítésekre. Ne
vezetes Mifsionariufok vál
tak a’ Jefuiták: azok ma is 
a’ Carmeliták és Capucinu- 
fok, a’ kik Török Orfzágot, 
Perfiát, Georgiát , Africát, 
Congót, Napkeleti Indiát, ’s 
más Pogány réfzeit a’ világ
nak őfzve - járják. Ezek 
köztt Orvofok és Matbema- 
ticufok, ’s más mesterfégek- 
ben tudós emberek vágynak, 
hogy a’ néphez annál fza- 
badabb menetelt nyerhefse- 
nek. A’ Mifsionariufok köztt 
leg nevezetesebb Franc. Xa- 
veiius, kit Indiai Apoftol- 
nak hívnak.

Vágynak a’ Catholicus 
Orfzágokban fok Congrega- 
tiójik a’ Mjfsionariuloknak. 
meilyeknek fö tzéljok Mis- 
honanufokat küldeni, és az 
ö Hivataloknak folytatásra 
ízükféges dolgokra fzoktatni 
’s tanítani. Leg-nevezetesebb 
Romában a’ Congregatio defide 
propaganda, meílyet 162a ben 
XV. Gergely P. allított-fel.

A’ Romai Catholicuí'okat 
a ’ Protestánsok is követik. 
Ezen végre állíttattatott fel 
Londonban eggy Táríáfág, 
mellynek neve: Societas de 
promovenda cognitione Chri- 
fiiana in peregrinis regionil- 
bus. Nevezetes az Anglufok- 
nal Eliot, a’ kit ok Indiai 
Apollóinak neveznek. Ez 
Americában, Virginiának és 
a’ körül lévő tartományok
nak lakofaikat, a’ Pogány tág
ból nagy réfzént meg terí
tette, a’ kiknek fzámokra a’ 
Sz. írást Virginiai nyelven 
ki is adta. Az Hollanduiök

is gyakran küldenek Mifsi* 
nariuíbkat, mind a’ két In
diára, hol a’ Pogány okból 
fok Ekkiéfiákat gy ülytenek. 
Nevezetes az Hollandus Mis- 
fionariufok köztt BaldaeuséS 
BreyI, kik a’ Ceylon fziget· 
beli Pogányok köztt a’ Re- 
refztyén Vallást tsudálatos 
elő - menetellel predikállták, 
ott Columbo várofában Ty·
Eographiát állítottak, a’ Bi.

Hát Malaicai, Singalicai 
’s a’ t. nyelvekre által-fordí· 
tották, hogy a* Napkeleti In- 
diában lakó Mahummedanu- 
íokat annál jobb móddal 
meg-téríthefsék. Africába is
fyakran küldenek a’ Belgák 

lifsionariufokat. Nevezetes 
azok köztt, Jacobus Elisa 
Joannes Capitein , a’ ki az 
Africai Maurufok közzÜl fzár- 
mazott, de eggy rendkívül 
való történet áltál Hollan
diába került, ottKerefztyén- 
ne *s 174.2-ben pedig Pappá 
lett, azután Africába vifzlza- 
tért, ’s ott Mifsionariusfágot 
’s Papfágot vifelt. Ugyan az 
ö idejében, 1749-ben, eggy 
Africai Király’ fija Hollan
diába ment, *s ott Kerefz- 
tyénné lett, ’s Orfzágába 
viízfza-térvén, ott a’ Kerefz- 
tyén Vallást prédikálhatta. 
Americában az Hollandufok’ 
réfzekről 1741 táján, fokát 
munkálódott a’ Pogányok 
közit Schlatter.

A’ Lutheranufok Malaba- 
riában igyekeztek a’ Kerefz- 
tyén Vallást el-terjefzteni. 
Nevezeteién a’ Danufok fze- 
rentsésen próbálták azt, az 
el múlt Században, ’s ebben

is.
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is, a* kiknek az Anglufok 
nagy fegítféggel vóltak, ma
ga pedig Frídrich Király 
Hafniában eggy Tárfafágot 
állított, Collegium de propa
gando Evangelii Curfu név 
alatt. Malabariából tovább 
is raentek a’ Daniitok. Ma· 
drastába, Cadulurba, Ben· 
galába, a’ Ncobari fzigetek- 
be; AíiábaD, nevezetesen Ba- 
taviában, az Hollandufok’ 61- 
talmok alatt vágynak a’ Lu- 
theranufok, Asericában pe
dig az Angluloké a la tt, hol 
Carolin^ban, Penfilvaniában, 
és Virginiában laknak a’ Sa
lzburgból ki-üzettettek. A’ 
Danuiok’ ésSvecufok’ fzorgal- 
ina to Isá gok áltat, Groenlan- 
diában és Lappoméban is 
fok KereíztyénKkkléíiák fun- 
dáltattattsk.

A’ Roma! Catholicu'oknak 
és Protestánsoknak példájok, 
fel-índította a’ Mufzkákat. 
Ezen Századnak elején Phi- 
lotbeus a’ Siberiai Püspök, 
Követeket küldött a’ Izom- 
Izéd Tatárokhoz , de minden 
hafzon nélkül: azután 1712·· 
ben maga el-ment, s némeliy e- 
ket megtérített. Szerentsé- 
febb volt a’ Tobolski Me· 
tropolita Theodorus, a’ki a’ 
Tatárok köztt fok Ekkléiiá- 
fcat fundált: az Aíiracani 
Archimandrita is, Nicodemus 
Lenkejevitz, a’ Calmucki Ta
tárok köztt annyira vitte a’ 
dolgot, hogy 173a ben eggy 
Calmucki Fejedelem Teni- 
Ichvov, a’ Mahutrmed’ Vallá- 
fát oda hagyván, Moscau- 
ban meg-kereízielkedett , ki
nek példáját többen is kö
vették.

A’ Zsidók’ meg térítések
ről is gondolkoztak a Ke· 
relzyének. Nevezetes Ca
lenberg Halai Theologus, a* 
kinek fzorgalmatofsága által 
az Uj Teftamentom, és más 
Kerefztyén Vallást tanító 
könyvek, azoknak z’ nemze
teknek nyelvekre le fordít- 
tattattak, a’ kik köztt a’Zsi
dók laknak, ’s közttök el- 
ofztattattak, hozzájok Mis- 
fionariulok küldettettek, kik
nek munkájok nein vólt min
den hafzon nélkül. Nem feii-v 
lönbben a’ Mahummedacu- 
iok’ fzámokra is fordít! attat- 
tak némeliy Kerefztyén Val
lást elő adó könyvek, melly e- 
ket azok közit a’ Török Bi
rodalomban, Perfiában, Afr- 
cában , Napke:eti Indiában 
Tatár Orfzágban, a’ Milsio- 
nariufok el-ofztogattak.

Du Pin, Hift. 17. β2. Horn
beek. de Convers. lodor. 
Hiß. des Ord. Rel. T. 8. c. 11. 
la Croze. Hift. du Chiilt des 
Indes. Nova Acta Hiß, Eccl. 
paflim.

M it h r a  vagy MiTHRás, 
Így hívták a’ régi Persák a’ 
napot, mellyet ök Istennek 
tartottak, ’s neki lovat ál
doztak. Strabo és Ijerodo- 
tus azt írják a’ Períákról, 
hogy ök minden Istenek 
köztt a’ napot imádták; az 
honnan meg-tcttfzik , hogy 
az Ö leg főbb Istenek a* 
nap vólt. Mert Plutarchus 
azt mondja, hogy a’ Per
fáknak Theologiájok fzerént, 
három igazgató Gén ufók vól
tak : úgymint eggy jó, és jól- 
tevö , eggy roízíz és gonofzt- 

tevÓ,
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tevő, és e’ kettő köztt eggy 
harmadik , a’ Mithras. L. 
yirimanius, ώ  Oromasdes.

A’ Perlak azt mondják, 
hogy Mithrás eggy kőtől 
fzármazott. Ezen mefe alatt 
a’ Mythologisták a’ tüzet ér- 
tik , melly a’ kőből pattan· 
k i, mikor azt ütik. Athe
naeus azt mondja, hogy azon 
a’ napon, mellyen a’Persák 
a* tűznek innepet fzenteltek, 
tsak a’ Királynak volt fza- 
bad magát tele inni, és Per- 
fiai módon tántzolni. Stra
bo pedig azt mondja, hogy 
ezeninnepre a’ Mediifok híifz 
ezer lovat tartoztak a’ Per
fiai Királyrak küldeni,

A’ Romaiak, valamint más 
nemzeteknek isteneket, úgy 
ezt a’ Perfákét is be-vették. 
De a’ melly ti íz te le Ítél ötét 
tifztelték, annak íémmi ha- 
ionlatofsága nem vólt azzal, 
mellyet a’ napnak fzoktak 
tulajdonítani. Valamint Apol
lónak, a’ ki a’ napot jelen
tette , különös temploma, 
papjai, *s áldozatja] voltak; 
weilyek a’ Mithráféval fem- 
miben nem vóltak hafonla- 
tofok.

Mithrást győzhetetlennek 
nevezték, a’ mint ezen In- 

Joriptióbó\ meg-tettfzik. fíeo 
Soli Invicto Mithraτ. Sok 
képei vágynak Mithrásnak, 
mellyék köztt némellyek igen 
különöfek. p. o. Vagyon 
ollyan, mellynek feje orofz- 
lán, teste emberi, ’s négy 
Izárnyai vágynak, kettejét 
az ég felé, kellejét pedig a’ 
fold felé tartja, Romában 
pedig festették ötét, eggy

ifjú’ képében, Phrygiai fii vég
gel, eggy barlangban, hol 
eggy ökörnek nyakába eggy 
hegyes tört fzűr. Luctatins 
azt mondja: „ A’ régi Férfik 
a’ napot barlangban tifztel
ték : ezen tizteletnek módjá- 
ra nézve, a’ napot Mithrán- 
nak hívták; azért imádták 
pedig barlangban, mert lé 
tétl'éget is fzenyved. Az ökör’ 
ízarva jelentette az hóidat, 
melly a’ napot kergeti: de 
hogy a’ nap meg-mutafsa azt, 
hogy ő nagyobb az hóidnál, 
az ökörre ugrik, ízarvait 
meg-kapja, ’s nyakát eröl'za- 
kofán vifzfza-tekeri. “ A’ Ro
maiaknál Mithrásnak külö
nös Papjai vóltak , kiket Pa
tres Sacrorumnak hívtak , a4 
az, titkoknak at}'joknak, a’ 
mint M aira Sacrornmok is, 
vagy titkoknak anyjaik vol
tak. Porphyrius azt mond
ja , hogy a* Papokat Orofz 
linóknak, a’ Papnékatpedig 
Hyenáknak hívták. Mithrás
nak más Papjait Coraces, és 
Hierocoraces névvel hívták, 
melly Varjút és Szent Varjút 
teízen. Onnan nevezték a’ 
Mithrás’ irmepét Leont tea,
Coracica,és Hierocoracica név
vel. Mind ezekre eggy Fő 
Pap vilelt gondot.

igen kegyetlen vólt az a’ 
mód, a’ mellyel valakit ezen 
titoknak Papjává fel-fzentel
tek. A’ íél-fzenteltettetendő 
ízeméllynek fok-féle bünteté- 
feket kellett l'zenyvedni, hogy 
meg-mutafisa azt, hogy ötud 
fzeny vedni; eggy néhány na-
Í(okon eggy fzéles vízen kel- 
ett neki úízkálni, tűzbe ugra

ni,



M it 59*
n i, fok ideig valamelly pufz- 
ta-hellyen eledel nélkül len
n i: és ha a* büntetésnek 
nyóltzvan nemeit ki - állotta 
’s míg nem halt, úgy ofztán 
Mithrás’ Papjává lehetett. 
Mithrás, a’ mint Vofsius állít
ja, a’ Períiai Mither fzótól jő, 
mclly nagyot tefzen, L. Nap.

Strahn. 1. 15. Herodot. 1. 1. 
Plut. in Ifid. & Olir. c. 24. 
Montfauc. Ans, T. 2. P. c. L. 
4. c. 3. Commod. Infir. 13. Stat. 
Theb. 1. i. Claud, de laud. 
Stilic. 1. I. Hyde, de Rel. Per*. 
Span. rech. cur. d’ antiqu. 
Cat ubi.

Mitra . Eggy Papi füveg, 
mellyet a’ közöníéges innep- 
lélebben a’ Püspökök és Ab- 
háfok viliinek. Az Ó Teíta- 
mentomi Zíidó Fő Papok is 
Mitrát viíéltek, mellyen eggy 
hármas arany korona volt 
ezen nsettizéfsel „ Szentlég 
a' Jehovának. “ A’ közönsé
ges Zfidó Papoknak is volt 
füvegek; de bizonytalan mi
ben kiilönbbözött az a’ FŐ 
Papétól: hihető hogy nem 
a’ formájában, hanem fzéplé- 
gében és drága íágában. Ezt 
a’ Süveget a’ fejekhez kötöt
ték : mert vakmeröfég és il- 
letlenfég lett vólna, hajadon 
fővel az Isteni tifzteletet vég- 
be-vinni, A’ régi időben eggy 
réfze volt a’ Püspökök eránt 
való tifzteletnek, ha mikor 
valaki Ő velek befzéllni akar
ván, az Ő koronásokat emlí
tette Hlyen formán: Precor 
per Coronam vejiram. az a z : 
a’ te koronádra kérlek. Innen 
némellyek azt hozták - k i, 
hogy a’ régi Püspökök is Mi-

trát vifeltek. De azt nem le
het világofan meg-mutatni. 
Azért is Savaro máfokkal 
eggyütt úgy gondolkozik, 
hogy az említett koronán, a’ 
Papi Tonfürát értenék. Má- 
fok pedig úgy ítélnek, hogy 
ezen ízóllás’ formájával tsak 
a’ Püspöki méltófágra és tifz- 
tefségre tzéloztak.

A’ régi Kerefztyének köztt 
azok a’ leányok, kik mago
kat hóltig való fzüzefségre 
kötelezték, aranyos bíbor 
fiiveget vagy fö-kötöt vilii
tek, mellyet Eulebius fzűzes- 
fég’ kofzorújának nevez.

A’ Romai Pápának négy
féle Süvegei vágynak, mclly e- 
ket az alkalmatosag fzerént 
ízokott vifelni. A’ Cardina- 
lifok is Süveget vifeltek, míg 
1245-ben a’ Lioni Concilium 
kalapot nem adott nekik. Né- 
naelly Canonicufoknak fzabad 
Mitrát hordozni: némelly fő 
Famíliáknak tzímerekben is 
ott vagyon a’ Mitra Német 
Orfzágban, melly azt jelenti, 
hogy azok a’ régi Abbatiák- 
nak Prókátoraik, és a’ Püs
pököknek fzolgajik voltak. 
’s a’ t. Vágynak oily an Abbá- 
fok is, a’ kiknek hatalmok lé
vén a rra , hogy Mitrát vifel- 
jenek, Őket Infulatus Abbá- 
foknak nevezik.

Jós. Ant. 1. 3. c. 7. Hier. 
ep. a6. ad Aug. Baron, a. 5$, 
Optat, c. Parmen Eus.

Mnevis. Eggy Isten a’ré
gi Egyiptomiaknál, hafonló 
Apishez, kit ökör’ képében 
tilzteltek. L. Hpis,

A’ mint Apist Memphis
ben, Mnevist Heliopolisban,

™gy

M ne.
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vagy a* nap* várofában, 
me ilyet a’ Zíidók Ónnak hív
tak, tií'ztelték. Potiphera, a’ 
kinek leányát Jósef'felefégill 
vette, hihető Mnevis’ Papja 
volt: mert ötét az írás Óni 
Papnak nevezi. Mnevis Apis 
után máfodík vólt. Plut, de 
Ifid. & Ofir. c. 15.

M ogon. Eggy Isten a* ré
gi Pogány Britanniában a’ 
Cadenufoknál, kik a’ mai 
Northumberlandban laktak. 
1607 ben a’ Rhead vizéből 
ezen Istennek két óltárait 
húzták - ki. Eggyiken ez az 
írás vólt. Deo. Mogonti. Cad, 
Et. N. Dn. -dug. M. G. Secun- 
dinus. B. F. Cos. Habita. Nci. 
Primas Τα-pro Je & Suis, po- 

fu it. A’ lakotoknál közönsé
ges Traditio az, hogy ez a’ 
Mogon Isten a* Tartományt 
eggy Fejedelem ellen íbká 
óitalmazta. Cambden Britan
nia, Northumberland.

M o ha rra m . Valamelly 
Szent, vagy a’ Mahummeda- 
nufok’ törvények által meg- 
til tattat ott dolog, így hív
ták az Arabiai eíztendönek 
első hólnapját Mahummed 
elő tt; minthogy nekik tilal
mas dolog vólt ezen hólnap- 
ban eggymás ellen hada
kozni. Ezen hólnapnak tíz 
első napjait Λ  fám almadou- 
la t , vagy meg-fzámláltt na-
E oknak nevezték; mert ak- 

or küidettetett alá menny
ből az Alkoran: az utólsó 
napját pedig Aschoum&k hív
ták . D' Herbelot.

Mohdi. így nevezned a’ 
MMiummedanu'ok a* Ma- 
hummed* famíliájából eggy

íizeméllyt, a’ kinek el-jövet»- 
le eggy lefzen a’ fél·támadást 
meg-eiőző jelek közzftl: Ma
hummed meg · jövendölte,
hogy a’ V:lág mind addig 
meg-nem fzünik lenni, míg 
az Ő Famíliájából az Arabíok 
köztt igazgató F ejedelem nem 
lefzen, a’ kit úgy hívnak, 
mint ötét, és az ö atyját, és 
a* ki a* főidet igazfággal be
tölti. A’ S chiiták azt hifzík, 
hogy ez ά fzemélly él, és eggy 
titkos hellyen lappang a’ ma
ga meg - jelenéiig, *s azt 
mondják, hogy ez nem más, 
hanem a’ tizen két Imamok 
köztt a’ leg utólsó, Mahum
med Abulkafem, a’ tizen- 
eggyedik Imámnak Halkan al 
Askerinek fija, D' Herbelot,

Mokissos. Africán-k Con
go, Angola, és más Tarto
mányaiban Istenek, vagy lel
kek, kik a* FŐ Istennek Zam- 
ban Pongának alatta vágy
nak. Ezeknek képeik kőből 
és fából vágynak, némellyek 
a’ templomokban, máok pe
dig a’ közönféges utakon ál
lanak. A* lakofok fogadáfo- 
kat tefznek nekik, áldoznak 
hogy haragjokat meg-tsen- 
desítsék, vagy kegyelmeket 
megnyerjék. Némeliyeknégy 
lábú, máfok fzárnyás álla
toknak formájokat vifelik. 
Purchas.

Molheuoon, Így nevezik 
a’ Mahummedanufok azokat, 
a’ kik a’ Mahummed’ tudo
mányát meg-tagadják, ’s más 
Sectát követnek. Nevezete- 
fen pedig így hívják az Is- 
maelitákat, a’ kik Áfiában és 
Africában eggy Dynaft átái- 

lítot-
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litottak. Hologou, Mogoli 
és Tatár Sultan, midón a’ 
Hegirának 654 dik efztende- 
jében,Mostafsem Califát Bag- 
dád várofába fzorította, és a’ 
várost meg-akarta fzállani, 
a’ M olheditáknak minden 
váraikat el rontotta. Ez a’ 
nagy gyözödelmes vitéz, no
ha nem vólt Mahummedanus; 
mindazáltal nem kegyelme
zett meg azoknak a’Mahum- 
medanufoknak, a’ kik a’ ma
gok Valláfokat meg-tagadták: 
tsak eggyfzer tizen két ezeret 
ölt meg; ellenben a’ Kerefz- 
ty éneknek nagy óltalmazó- 
jok vólt. D’ Herbe lot.

M o lo c h . Milcon, Mai- 
con , Molech, Mclech. Az 
Ammonitáknak és Moabitak- 
nak, ’s más Napkeleti népek
nek Istenek. A’ Tudófok azt 
tartják, hogy Moloch, ég Bál, 
ugyan-azon eggy Isten vólt, 
és így hívtak minden Istene
ket. Fő-képen abban állott 
a’ Moloch’ tifztelete, hogy 
neki az emberek a’ magok 
gyermekeiket meg-áldozták, 
melly három-féle képen ment- 
végbe ; 1) A’ gyermekek a’
Moloch’ tifzteletére rakott 
tüzeket által - ugrálták a) A’ 
tüzet két fórban rakták, ’s a’ 
két rakás köztt a’ gyermeke
ket áítal-vitték. 3) A’ gyer
mekeket valóíággal is meg
égették, és meg-áldozták. A’ 
regi Pogányoknal fzokásban 
vólt a’ Lujtratio , vagy a’ tűz 
által va ó tifztúíás, Világo- 
lan mondja a’ Sz. írá s , fa) 
hogy a’ Sepharvaimbcljek 
Anamelechnek és Adrame- 
lechnek meg-égeuék a’ ma

gok gyermekeiket, mellyek 
a’ Moiochoz hafonló Istenek 
vóltak. Mófes fok hellyeken 
parantsolja az Izraelitáknak, 
hogy az Ammonitáknak fzo- 
káfok fzerént, az Ó gyerme
keiket a’ Molochnak ne fzen- 
teljék; azokat pedig, a’ kik 
ez utálatos balványozáfsal 
meg-fertéztetik magokat, ha
lállal fenyegeti. Igen hihető, 
hogy a* Zíidók ezen vétek
re nagyon hajlandók vóltak; 
minthogy mind Amps, mind 
Sz. István fzemekre hányja 
nekik, hog^ ők a’ Moloch. 
Istennek Sátorát hordozták 
a’ pufztában. (b) Salamon 
az Olaj-fáknak hegyeken Mo
lochnak templomot épített,
(c) a’ kit ezen útálatofság- 
ban követettManafses Király, 
midőn a’Moloch’ tifzteletére 
a’ maga íijait a’ tűzön által- 
vitte. Az Izraeliták főképen 
a’Tophet és Hinnon völgyé
ben tifztelték Molochot, 
melly Jerufalemnek napkelet
re efett.

A’ Rabbinufok azt mond
ják, hogy a’ Moloch’ képe réz
ből vólt tsinálva, feje borjú 
fő vólt, mellyen Királyi ko
ronát tartott, karjait pedig 
ki - terjefztette. Midőn neki 
gyermeket áldoztak, az Ö 
réz álló-képét, melly belől 
üres vólt, be-fütötték, a’ gyer
meket karjaira tették, melljet 
magához fzorított. És hogy 
a’ Szülék az Ö gyermekeik
nek lírátokat ne hallanák, a’ 
Moloch’ képe körül trombi
táltak és doboltak ; az hon
nan a’ Tophet völgye is vet
te nevezetét, melly dobot

te-
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tefzen. Molochnak hét ká- 
polnáji voltak; az első azo- 
ké volt, kik neki madarat, 
a’ máfodik azoké, kik bá
rányt, az harmadik, a’ kik 
juhot, a’negyedik, a’kik bor
jút, az ötödik, a’ kik ökröt, 
az hatodik, a’ kik tehenet, az 
hetedik, a* kik a’ magok gyer
mekeket áldozták neki. De 
ezt némellyek költeménynek 
tartják. Nem lehet bizonyo
san meghatározni; mitsoda 
Isten lett légyen Moloch. Né
mellyek Saturnusnak gondol
ják lenni, a’ kinek embert 
ízoktak áldozni, máfok Mars
nak, máfok ismét Mercuri- 
usnak , máfok Mithrásnak , 
máfok Venusnak, máfok a’ 
Napnak, vagy az égnek Ki
rályának tartják.

(a) alíir. 17:31. (b) Amos. 
S'. j6. Tsel. 7: 34. (c) i Kir. 
Ii: 7, Seiden, de Diis Syris 
Spencer, de Leg. Heb. 1, 2. c, 
,10. Voß. de Idol. 1. a. c. 5· 
Jiirieu. ,Hiit. des Dogm.

M omus. A’ tréfálódásnak, 
tsúfolódásnak,és rágalmazás
nak Istene a’ régi Pogányok- 
nál, az álomnak és éjfzaká- 
nak fija. Eggykor Neptunus, 
Vulcanus,és Minerva,Bírónak 
vá aíztották Momust, hogy 
az ő munkájokról tegyen 
ítéletetet; ó pedig mind az 
hároméban hibát ta lá lt: a’ 
Neptuuuséban az t, miért nem 
tette a’ maga ökreinek (zár- 
vaikat azoknak homlokokra, 
vagy vállaikra , hogy erö- 
febben öklelhetnének: Mi
nerváiéban azt, miért nem épí
ti házát a’képea, hogy azt 
a’ rolziz fzomízédok mellöl

elvihetnél Vulcanuféban pe- 
dig azt, miért nem tsinált 
az embereknek mellyekre 
eggy ablakot, hogy az Ö 
belíö tsalárdfágokat lehetne 
látni. Lucianus elmésen tsú- 
foltatja Jupitert Momufsat. 
Lucian in Concilio Deor.

* M o n a r c h ia  Sic ilien 
s i s . A’ Siciliai Királynak a’ 
maga Orfzágában, nem tsak 
a’ Világiakban, hanem az Ek- 
kléíiai dolgokban is leg-fel· 
főbb hatalma van. Ez az hata
lom, mellyet a’ Romai Apo- 
fioli Szék az Ekkéliában eggy 
Uralkodónak lém enged, Π. 
Urbanus Pápának azon Bul
láján fundálódik, a’ mellyet 
ö I. Rogerius Siciliai Gróf
nak adott, az ö Ekkléfia mel
lett tett hüíéges fok fzolgá- 
latjáért, 1098-ban. KzenBuíla 
fzerént, a’ Siciliai Királyok 
az Ekkléíiai dolgokban épen 
azon hatalommá bírnak, a’ 
mellyet más Orfzágokban a’ 
Legátus· a’ Latere gyakorol. 
De ugyan-ezen hatalom min
denkori kút - feje annak a’ 
vifzfza - vonásnak, melly a’ 
Király, és a’ Siciliai Clerus, 
’s az Apoßoli Szék közti fzún- 
telen tart, melly azon pa- 
nalzolkodik, hogy a’ Király 
ezt »' privilégiumot a’ maga 
határán túl terjeízti,

Baronius Annalium 1'. XI. 
igen ki-kél ezen Monarchia 
ellen , melly ben fok Arrago- 
niai Királyokkal, kíváltké- 
pen pedig Ferdinandus Ca- 
tholicuísal, nagyon keményen 
bánik. Ez az oka, hogy III. 
Filep a’ Baronius’ Munkájá
nak ezen említett Tomuíát

a’
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a’ maga Orfzágában meg
tiltotta.

Mariana. Hill, de Espanna. 
L. io. c. 5. Trej'or politique, 
ylmelot de la Houfs. hift. du 
Gouvern. de Venife,

* Monobambylum. Eggy 
gyertya - tartó, és eggy viafz 
gyertya, mellyet a’ Conftan- 
tinopoliíi Patriarcha előtt 
ízoktak hordozni. A’ melly 
napon pedig valaki Patriar- 
chafágra válafztattatott, ak
kor maga a’ Tsáfzár vitte 
előtte a’ gyertya - tartót két 
gyertyával, mellyet Dibam- 
őylumn&k hívtak. Schmid. 
Lex. Eccl.

t  M ONOTHELETáK. A’ VII. 
Században Eretnekek , kik 
az Eutychianusoktól fzármaz- 
tak. Neveket vették a’ Gö
rög ízótól Monos, eggy , és 
Tholos, akarat; mert azt 
hitték, hogy noha a’ Chri- 
tlusban két terméfzet, úgy- 
mínt isteni és emberi, legyen 
is : mindazáltal az akarat 
tsAk eggy, tudniillik az Is
teni termeízet’akaratja. Ezen 
eremekfégnek alkalmatolsága 
e’ volt, Heraclius Tsáfzár a’ 
Jakobitáknak Patriarchájo- 
kat Athanaliust, vagy Ana- 
lialiust, a’ ki az Eutychianu- 
joktól fzármazott ,’ reá akar
ta befzéllni, hogy a’ Chal- 
cedoniai Conciliumnak Vége- 
zéíeit vegye-be. Midőn a’ 
Tsáfzár nagy ígéreteket tett 
neki, ő is magát ajánlotta; 
de azt kérdette: A’ Chri 
Húsban két, az az, Isteni és 
emberi akarat, ké t, az az, 
Isteni és emberi tselekedet 
vagyoné, melly a’ két aka

ratból foly ?· A’ Tsáfzár ezen 
váratlan kérdésre nem tudott 
felelni: azért Ötét a’ Conftan- 
tinopoliü Patriarchához Ser- 
giushoz, és a’ Phaíisi Püs- 
pökhöz Cyrushoz küldötte: 
a’ kik neki azt felelték , hogy 
a’ Chriflusban tsak eggy aka
ra t, és eggy abból követke
ző tselekedet vagyon. Máfok 
pedig a’ Pharani Püspököt 
Theodorust mondják ezen 
eretnekfég’ fzerzőjének, a’ ki 
elöfzör azt tanította , hogy 
a’ Chriítusnak emberi ter- 
méfzete az Igével úgy eggye- 
fú lt, hogy noha annak ma
gának tulajdon ereje legyen 
is ; mindazáltal az nem ma
ga dolgozik , hanem annak 
minden tselekedeteit az Igé
nek kell tulajdonítani, úgy
mint a’ ki amannak mozgást 
ád. Azt mondta ö , hogy a’ 
Chriftus’ teste érzett éhféget, 
fzomjúfágot, fájdalmat; de 
azokat az Igének kell tulaj
donítani. Eggy fzóval, a’ 
a’ Chriflusban való minden 
tselekedetnek és akaratnak 
oka és mozgatója, egyedül az 
Ige vélt.

Akarmint lett - legyen a’ 
dolog, mind Cyrus, mind Ser
gius , ezt az értelmet tartot
ták ; mellvre állott Heraclius
Tsáfzár is, a’ ki amaz híres 
Ekthejist, vagy Expofitionem 
Fidei Orthodoxas ki - ad ta , 
mellyet a’ Sergius’ SuccelTo- 
ra Pyrrhus által öfzve - hí- 
vattatott Concilium helly- 
ben-hagyott. Ez a’ Pyrrhus
S'aDÚfágba esett, mintha a’ 

eraclius Tsáfzár’ fiját Ccn- 
ílantinust megölte vólra 
a azért
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azért is δ el ment Africába, 
hol a’ maga tudományát ta
nította, de a’ meilynek el
lent-állott Maximus Abbas. 
Pyrrhus’ helsyébe Pál követ
kezett; ez is &’ Monothele- 
ták’ értelmeket követte, és 
Co.íftins Tsáfzárt arra vette, 
hogy eggy parantsolatot ad- 
jon-ki, mellyel Typusnak ne
vezett , me lyben a’ vetélke
dő részeknek hallgatást pa- 
rantsnl;. De annak elleneDe, 
tették magokat az Orthodo- 
xufok. I. Marion Pápa 649- 
fcea Romában eggy Syno- 
dust tartott, melly az Hera- 
c ius Tsáfzár’ Expofitióját, és 
a Conftaas’ Typusát,és mind
azokat, valak'fc a’Monoihe- 
le'áknak értelmeket követ
té l , kárhoztatta. Márton 
Pápának ezen tselekedetét 
úgy nézte Conítans, mint párt- 
ütést ; azért is Mártont Ro
mából etőlzakosan el vitette, 
és {„“iaekuiánna vele kegyet
lenül bánt, fzámkivetésbe 
küldötte. Végre a’ Mono- 
the’etákat kárhoztatta 680- 
bun a' Conftanünopolifi ha
todik; közöní’éges Concilium, 
Conftantmus Pogonatus alatt. 
A’ Monotheleták ellen írtak 
fk»n ;  nevezetesek Maximus 
Abbas, Joannes ESeemosy- 
mrius , Sophranius ’s «’ t.

Joan Damafcen, de haer. 1. 1. 
uJnaJtas. in Collect. Forbes. 
L it;-, Hift. Theol. Baron. Nat. 
N i. Spanheim, Sagittar. Intr. 
ad H ft. Ec. Strauch. Difs. 
de Mo- oth.

f  MoNTANiSTaK. Hires 
Eretnekek a’ 11. Században, 
IViafvUS Aurelius Tsálzar
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alatt. Neveket vették Mon- 
tanústól, a’ ki mivel Phry- 
giából való volt, a’ követöji 
is gyakranPhrygeseknek, vagy 
Cataphrygeseknek neveztettet- 
nek: nem különbben Pepu· 
zum várofától Pepuzianufok- 
nak ; azért pedig, hogy az 
unokát az orrok* lukába dug- 
tak , mikor imádkoztak, 
TafcodrugitákasLk; minthogy 
pedig máfokat testieknek, 
magokát lelkieknek tar ot- 
ták , Spirituálisoknak is ne- 
veztettettek. Montanus azért 
lett. Kerefztyénné, mert va- 
lamelly nagy Ekkléfiai mél- 
tófágot reményJett : magát 
különös ízentségü embernek 
tartotta, jövendö-mondásnak 
leikével ditsekedett , meily 
néki ollyan dolgokat jelen- 
tett-meg, mellyeket az Apo
llóink lem tudtak. Az ö ko- 
vetóji köztt nevezetetek vól- 
tak két Propheta Afzlzonyok, 
Prifcilla és Maximilla. Mi- 
nekutánna az Ö tévelygése 
és képmutatása világofságra 
jö tt: azután az Ekklefiábol 
ki-vettettetett. Afterius Ur
banus után, azt írja Euse
bius , hogy mind Montanus, 
mind Maximilla, fel-akafztot· 
ták magokat: de ez tsak 
köz-hír volt felölök.

A’ Montanisták a’ Vallás
ban femmi változást nem 
tsináltak, hanem tsak azt 
állították, hogy a’ Sz. Célek 
maga efzközéűl Montanust 
válafztotta, ki által az Ek- 
kléfi&i fenyítéknek eggy tö· 
kélletesebb formáját akarja 
adni annál, a* mellyet az 
Apostolok parantsoltak. Azo-
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kát, a’ kiket valamelly nyil
ván-való vétekben taíáltak, 
a’ magok tárfafágokba foha 
virzfza-nem veaék; fót a’ 
Püspököknek fém adták azt 
az hatalmat, hogy vifzfza-ve- 
hefsék: az ü dÖzés’ idején 
más heilyre fzaladni tilal- 
m v a k  tartották, a’ máíb- 
dik hássf ágot kárhoztatták, 
az há at’sági el válást meg
engedték , három böjtöt tar
tottak, magokat néme ly ele
delekről meg - tar óztatták; 
némellyek azt mondják, hogy 
a’ Sz, Háromfág felöl való 
tudományban fern jól értet
tek, mifök pedig ezt felölök 
tagadják : fokán azzal is vá
dolták őket, hogy eggy efz- 
tendös gyermeknek vérét, 
kit fok íz úrkáiáíök által ízok· 
tak meg-öni, lifzttel elegyí
tenék, abból kenyeret fűtöt
tek, ’# azú r' Vacsoráját ab
ból fzolgáltat ák - k i: de ezt 
Ők mindenkor á lhatatosan, 
mint hamis váda , tagadták. 
Megjegyzik a’ Tudólok azt 
is, h-gy a’ Mon tanisták lók 
téve'ygéfeket követtek, a’ 
mellyeket nem lehet Monta- 
nusnak tulajdonítani, a’ kí
nét liáfa'ból fok darabokat 
meg t rtoít Eufebius a’ ma
ga Munkájiban Prifcillának 
és Maximdlának íráfait, ki
ket Pr. pheta Afzlzonyaknak 
h ttek ienni, fokkal nagyobb 
be sben tartották , mint ma
ga a Sz. írást. A’ Monta- 
nui’ követdji köz t neveze
tlek  vóltak, Theodatus, The- 
mifon, Alexander , Alcibia
des , Miltiades , Proclus , és 
Aetchuies: ezen két utóifók

t*P

két Sectát tsináltak. Tertul
lianus látván a’ Montanis iák
nak külfő - képen ártatlanfá- 
got mutatott életeket, maga 
is Montanistává lett. A* 
Montanisták ellen írtak, Apol
linaris Hierapolitanus, Alte
rius Urbanus , Miltiades, 
Apollonius, Seraftion , és 
máfok.

Eus. Chron. & H. E, 1. j.
Epiph. Haer. 48. & $1. Phi- 
lajtr. c. jo. Theodoret. haeret, 
fab. 1. 3. Augufi, haer. 26. 
Baron. Nat. Alex. Ittig. de 
haer. Sec. 2. c. 13. Zentgrav. 
de lapsu Tertull. Sagittar. 
Latrod ad. H. E. c. 33. S. 51. 
Arnold. K. H.

* M oqva. Eggy gyilkos 
ízokás a’ Meccai Bútsüról 
haza menő Mahummedanu- 
foknál, mélly fzerént vala
melly Mahummedanus eggy 
méregbe mártott kardot ke
zébe vefzen, azzal az útfzá, 
kon futkos, és mindazokat, 
kik nem Mahummedanufok, 
öldösi, míg magát is meg- 
nem ölik. Ha az Hlyen em
bert valaki meg-öii: akkor 
a’ Mahummedanufok, az üol 
a’ dolog esik , öízve-gyülnek, 
az ö temetésére kőltléget ad
nak, ’s ötét tifztefségesenel
temetik , mint valamelly fzen- 
tet. Tavernier.

Moqv a mos. Az Africai 
tengeri partokon , a’ Socoto- 
fzigetében lakó Pogányok- 
nak templomaik, vagy ká- 
poínájik. Ezek az hóidat tifz- 
telik, mint minden dolognak 
atyját. Az ö Moquamoíaik 
alatsonyokéskitsinyek; min- 
deűtkcek három kitsiny aj- 
3 táj a

M o q v .
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taja vagyon, úgy hogy a’ 
ki be-akar menni, annak egélz 
a’ földig le kell görbedni: 
mindenik kápolnában vagyon 
eggy óltár , mellyen eggy 
kerefzt formára rakott eggy- 
néhány páltzák állanak. Min- 
denik Moquamosnak külö
nös Papja vagyon , kit Ho- 
da/nónak hívnak, ’s minden 
efztendőben újra válalzta- 
nak. Az Hodamó* tzímere 
eggy páltza, és eggy kerefzt, 
mellyet fenki - fém illethet a’ 
Hodamon kívül , ha teák 
eggyik kezét ei nem akarja 
velzteni.

Mikor az hóid fel-jö , vagy 
le-m egyen, akkor fzoktak 
az Isteni tifzteletre menni. 
A’ menetelnek jele az , hogy 
a’ Papok eggy hofzfzú pal- 
tzát eggy rövidebbel eggy- 
néhányfzor meg-ütnek , ’s a’ 
kápolnát háromfzor ineg-ke- 
rűlik. Azután áldoznak, melly 
abból áll, hogy eggy nagy 
rakás tűz felett három vas 
lántkon függő edénybe eggy 
jó : fzagú darab fát tefznek. 
Az alatt az Hodamo az ól
tárra eggy vajból kéízültt 
gyertyát tefzen , mellyllyel 
a’ kerefztet és az óltarhoz 
tartozó fzent edényeket meg
keni. Bizonyos napokon 
a’ kápólnákat procelsióval 
kerülgetik . 's eggy, a’ ki leg
főbb az egéf'z nép köztt, eggy 
fzent páltzát hordoz. Mikor 
a’ Procelsiónak vége vagyon, 
a’ fzent páltzát hordozónak 
újjait el-mettfzik, ötét eggy 
kisebb páltiával meg-ajau- 
dékozzák , eránta különös 
tilzíeletet mutatnak , mint

hogy Ö ollyan fzent dolgot 
nyert, mint az a’ páltza. 
Dapper. Defer, of Africa.

MoRABiTáK. Eggy Secta 
a’ Mahummedanuloknál, kik 
Hufseinnek leg-kifsebb újá
nak, a’ki a’ Mahurnmed’Ve- 
jének Alinak máíbdik hja 
volt, követöji. Azok a’ kik 
leg-buzgóbbaknak tartják ma
gokat, pufztákban laknak, mint 
a’ Remete Barátok; a’ kik 
pedig társafágban laknak, 
a’ Morális Philofophidt, vagy 
az Erkőltsi tudományt gya
korolják , és fok dolgokat 
tselekefznek , meílyek a’ Ko
ránnal ellenkeznek. Igen fza- 
bad életet követnek ; melly- 
nek azt az okát adják : mint
hogy ők magokat a’ böjt és 
könyörgés áltál meg-tifztí- 
to tták; fzabad nekik a’ te
remtett dolgokkal tettfzések 
izerént élni. A’ Fő embe
reknek lakodalmaikban ’s 
vendégfégeikben, Alinak és 
az Ali’ újának tilztefségére, 
éneket fzoktak mondani, ’s 
minekutánna jól ettek , ittak, 
tántzolnakmind addig, míg
nem fok foháfzkodáfok es 
fíráfok köztt a’ földre hul
lanak, a’ kiket az Ö tanít
ványaik a’ főidről fel-vefz- 
nek, ’s a’ magok lakó-hellyek- 
re el - vifznek. Ez a’ Secta 
kiváltképen Africában ter- 
jedt-el, es nagy betsületben 
vagyon,

Marmor, de 1’ Afrique. 1. 1. 
Movctte- Hi ft. du Royaume 
de MaroC.

M ord ad . L. Azrail.
M o r g ia . Eggy Secta a’ 

Mahummedanuloknál, melly 
azt
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azt tanítja, hogy az hit jótse- 
lekedetek nélkül elég az id- 
veíségre. Eggy Mahumme- 
danus Gazali nevű tanító azt 
mondja, hogy a’ Morgianu- 
fok azt hilzik , hogy Ö ben- 
nek minden dolgokat az isten 
tselekefzik, hogy a’ bún az 
hívőknek nem ár t , és hogy 
a’ jó tselekedeteknek hit nél
kül Semmi erejek nints. 
.Sehabi, eggy Mahummeda- 
nus tanító, ezen Sectára tzé- 
lozott , midőn tanítványit 
arra intette, hogy ne tartsa
nak azokkal, a’ kik a’ jó tse- 
lekedetek nélkül akarnak id- 
vezülui.

W  Herbelot.
Morio. így nevezik a’ 

Mahummedanufok * azokat, 
a’ kik máinknál tokélletefeb- 
bek akarnak lenni: az illye- 
neket bizonyos gondviselők 
által neveltetik, kiket ők Alo- 

feh id, az az Vigyázó knak ne
veznek. Vagyon nekik eggy 
híres könyvök, mellyet Adab 
al Moridinnak hívnak, a’ 
nielly azokat a’ minémüfége- 
ket adja - eló , a’ mellyeknek 
meg kell lenni azokban , a’ 
kik magokat az illyen vigyá
zok’ gondvifelélek alá adják. 
D' Her be Lot.

M o r p h e u s . A’ Somnusnak 
vagy Alomnak Szolgája a’ ré
gi Pogány oknál. Ennek kö
telessége a’ volt, hogy Ó tsi- 
nálta az alvókban az embe
rekről való álmodást, vala
mint az Alomnak más két 
lzolgaji Phobetor és Phanta

fos , amaz ugyan az állato
kat, e’ pedig az élet nélkül 
való dolgokat; mint hegyet,

vizet, fákat 'seüt. képzelte- 
tett az alvókkal. Ovid. M. l.i.

M o SCa b b e h o u h . EggySe- 
cta a’ MahummedanuSoknál, 
a’ kik azt a’ mint a’ Koran 
le-írja az Istent, betű Szerént 
értik. Ezeket Mahummeda- 
nus An thropomorphí fáknak 
lehet nevezni. Ezek a’ tudat
lan Mahummedanufok, az Is
tent emberi testtel képzelik, 
Sőt nérnellyek neki fekete fza- 
kállat, és Sok-féle költött moz- 
gáíokat tulajdonítanak.

D' Herbelot.
M o s c o v i a i , vagy M u sz 

k a  , vagy O r o sz  BARáToK. 
Ezek mind a’ Sz. Balilius* 
Rendén valók,’s a’ Görög Val
lást követik. Mulzka Orfzág- 
ban a’ Barátok a’ Rerelztyén 
ValláSsal eggyütt állattak-Sel, 
987 ben,VoIodimerTzáralait.' 
A’ Barátoknak és Apátzák- 
nak felettébb fok klaftromaik 
vágynak. Mofcauban ezer 
öt Száz kláfüromokat és ká
polnákat, Novogrodban het
ven klaüromokat Számlál 
Olearius; a’ Mofcautól tizen
két mért-főidre fekvő Troj- 
tza nevű klaítrom olly gaz
dag, hogy a’ maga jövedel
méből három Száz Szerzete
seket tart, melly Szüntelen 
Szaporodik ; minthogy a’ 
MuSzka nagy Fejedelem min
den esztendőben kétízer Szo
kott oda bútsúra menni.

Minthogy a’ Mulzkaknál 
az házafsági el-válás Szabad: 
ha tettízik a’ férjnek, a’ ma
ga felefégét el-hagyhatja, ’s 
klaítromba mehet; vagy ha 
a’ felelég a’ férjet el hagyja, 
’s más férjhez megyen , ma- 
4 g«
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ga a’ férj Szerzeteké lehet. 
A’ Fö Rendüeknek fzokáfok 
a z , hogy ha vefzedelmes 
betegíégbe esnek, Szerzetes 
ruhába Öltöznek; kik ha 
raeg gjógyúlnak, Szerzetefsé 
kell lenniek.

Az hitet meg tagadott Ke- 
ref'ztyének, a’ Tatárok, és Po- 
gányok, ha Kerefzty énekké 
akarnak lenni, elöfzör vala- 
mellyik klaftromban tanít- 
tattatnak a’ Barátok által. 
A’ Mofcaviai Patriarchákat 
és Püspököket, a’ Görögök
nek régi fzokáfok fzerént, a’ 
klaftromokból válafztják. A’ 
Barátok a' népnél fokkal fzo- 
rofabban böjtölnek : né- 
mellyck közzüiök a’ pufzták- 
baa alá - való kunyhókban, 
vagy magánofan , vagy tár- 
fafágban laknak; tsupan tsak 
fii vei és gyökérrel élnek : ma-
Í;okat fzegényfégre , I'züzes- 
égre, és engedelr «.Tségre kö

telezik. A’ ki fogadókat meg- 
fzegi, vagy a’ klafiromot oda 
hagyja, azt hóltig tartó fog- 
fágra büntetik.

A’ Mufzkák az afzfzonyo- 
kat hamar klaltromba zár
ják, akar vagyon, akarnints 
kedvek reá. Ha valamelly 
férj a’ maga felefégére reá 
ur<t, vagy annak hilfége fe
löl gyanakfzik ; annak haját 
el-hyíreti, ’s hóltig klaliióm
ba zárja Elég erre az, ha 
valamelly afzlzony magtalan: 
Bä valamilly férjnek az ö fe- 
leí'égétöl gyermeke niots, ő 
azt klaftromba zárhatja , az
után pedig hat hétre meg- 
házafodhatik. így tehetnek 
&’ nagy Fejedelmek is , ha

nekik tsak leányaik vágy
nak.

Hiß. des Ord, Rel, T. χ, c.
a i .  as.

M óses . L. Pentateuchus.
M oSÓdús. L. Tifztálás.
M o t a z a l e k . Eggy híres 

Secta a’ Mahummedanufok 
köztt, Bz a’ név Arábiául 
annyit tefzen, mint a’ kik 
magokat eggymástól külön- 
válafztják. Ezek Vafsei Ben 
Atha al Gazainak, az híres 
Halkan al Bairinak tanítvá
nyai. Valiséi a’ maga tanító
jának Oskoláját ei - hagyta, 
eggy kérdés felett támadtt vil
longás m iatt; melly ez vólt: 
„ Vallyon azokat a’ kik nagy 
bűnöket tselekefznek, az hí
vek közzé lehet-é fzámlálni?“ 
A* Vafsel’ értelme fenkinek 
fém tettízett, azért is az Has- 
fán’ Oskolájától el-bútsázott.

A’ Motazaleket nem tart
ják valófágos Orthodoxufok- 
nak. Ezen különös értelmeik 
vágynak: Az Istennekrtökél- 
letefségei , az ö terméízetétől 
nem külőnbböznek; az Isten 
nem valamelly különös es- 
meret, hanem a’ maga ter- 
méízete által tud: azt mond
ják, hogy a’Korán nem örök
ké - való , hanem teremtette- 
tetí, mellyben ok az Ali’ kő
vetőivel meg eggyeznek; az 
Ascharianulokkal pedig, a’ 
kiket minden Orthodoxus 
Mahummedanufok követnek, 
egyenesen ellenkeznek. L, 
Vlscii a rianujo 1;.

A’ Motazalek fok réfzekre 
fzakadnak; vágynak közttok 
Cadarianulbk, Nadhamianu- 
lok s V a’ t, kik azt mondják, 

hogy
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hogy a* mit az Isten az 5 te
remtett állatiban munkáló- 
dik , az nekik leg jobb: főt 
némellyek olly közel járnak 
a’ Kerefztyén Valláshoz,hogy 
azt mondják,hogy az Istennek 
valamelly tökélletefsége em
beri testbe őltözhetik. A ’ 
Motazalek igen elméfek a* 
Philofophiában, és a’ Schola- 
fiica Theologiában; főt né
mellyek közzülök a’ Görög 
rigiPhilofophufokatig olvas
lak, a’ mint munkájikból ki- 
tettfzik; mellyek mind ά’Schu
ld k mellett, a’ Sonnitd/ca&k 
pedig ellenek vágynak.

D' Herbclot,
Mozdarianusok. IsaEbn 

Sobeih al Mozdárnak köve- 
töji, kik azt állítják, hogy az 
Isten hazudhat, ’s tseleked- 
hetik igazfágtalanfágot. Azo
kat Hittől-fzakadttaknak tar
totta , a’ kik az Ö értelmét 
meg-vetették. Eggyfzer Ibra
him Ebn ai Sendi, azt kér
dette Ő tőle; a’ Paraditso- 
mot, melly ollyan fzéles, mint 
az ég és a’ főid, tsak ö értté 
és még két vagy három em
berért teremtette-é az Isten, 
a’ kik úgy gondolkoznak mint 
ö ? melly kérdésre nem tu
dott meg-felelni.

Sale's Koran.Pr3elin,diíc.§.8.
Mubzin. így nevezik a’ 

Mahummedanuíbk azt a’ fze- 
méllyt, a’ ki a’ toronyból 
öfzve-hívja az embereket az 
Isteni tifzteletre. L, Metfet.

Mufti, így nevezik a’ 
Mahummedanuíbk az ő Fő 
Papjokat: más neve M ufti 
Zeman, Schichu Lis - ham , 
Sahihifgtvu, az az, A’ Tör-

P p

vénynek fzerzője, az ítélet
tételnek ki - ofztogatója , íz 
ig£z hitnek Praelatufa. A’Muf- 
tinak az egéfz Török Biro
dalomban nagy méltólaga 
vagyon. A’ nagy Sultán íVa
kít meg-nem ölhet, vagy 
büntethet, míg a’ Muftit a’ 
dolog felöl meg-nem kérdi. 
Minden törvényes , kivált a* 
büntetést illető dolgokban, 
meg kell az Ő értelmét hall
gatni. Ha valaki valamit vét, 
annak tselekedetét eggy köl
tött név alatt le írják , ’s a’ 
Muftinak be - adják, melly - 
nek ő vagy ezt a’ í'zót Olur, 
vagy ezt Olmaz, írja alá, az 
az, meg-kell, vagy nem keli 
megbüntetni.

A’ Mufti eránt olly nagy 
tifzteletet mutatnak, hogy 
maga a’ naĝ y Sultán fel-kél, 
’s neki hét lépésre elébe me
gyen. Hlyedül tsak neki fza- 
bad a’ Sultánnak bal vállát 
meg-tsőkolni, holott a’ Nagy 
Vezér a’ Sultánnak tsak ru
hájának fzéiét tsőkolhatja- 
meg. A’ Nagy Sultán mikor 
ő hozzá í r , így fzokta ötét 
fzóllítani: ,, Efadnak a’ ből- 
tsek köztt leg-bölUebbnek, 
a’ ki minden dologban tu
dós, a’ nagyok köztt nagy
nak , a’ ki a’ tilalmas dol
goktól magát meg-tartóztat
ja, a’ ki a’ virtusnak és az 
igaz tudománynak kútfeje, 
a’ Prophetiai tudománynak 
örökömnek, az Hitnek vilá
gosítójának , az ig&zfág kin- 
tse’ kúltsának, a’ kétséges 
allegóriáknak világofságok- 
nak, a’ ki az embereknek 
leg főbb törvényt-tévőjöknek 
i  ke-
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kegyelme álfal meg-e.rösíttet- 
tetett ! A’ Felféges Isten te
gye örökké - vs lókká a’ te 
virtufaidat. “

A’ Muftit maga a’ Nagy 
Sultán válaíztja, a’ki a’ mint 
magától a’ Sultántól, úgy a’ 
Báláktól is fok ajándékokat 
vefzcn. A’ Muftinak régi ha
talma ma igen meg-gyengúlt. 
Ha ö a’ törvényt a’ Sultán- 
nak kedve ellen világosítja, 
vagy valamelly dologról nem 
annak tcttfzéfe izerént tefzen 
ítéletet; a’ maga máltófágát 
azonnal el-vefzii. Ha pedig 
vaiamelly na^y dologban vét
kesnek taláJtattatik, eggy 
nagy mozfárba vetik, ’s a t 
ban öfzve-törik.

Hifi. Ottóm. Empir. P. i. 
Ricaut.

Mt'NASCHíTáK. így neve
zik a’Mahummedanufok köztt 
azokat, kik a’ Pythagoras’ 
Mfítempfychofisít , vagy a’ 
léleknek eggy testből másba 
való költözéféröl való tudó 
manyát követik. Munafchat 
az A'rabfoknál annyit tefzen, 
mint Meternpjychojis. Altena· 
fochitákaak is neveztettetnek, 
az Altennfoch ízétől, melly 
annyit tefzen, mint Muna- 
fehat, Ricaut.

M unychia . Eggy innep, 
mellyet a’ régi Görögök a’ 
Munychium hólnapnak i6. n. 
fzenteliek Diána Munychiá- 
nak fiízfefségére. Munychiá- 
vs k hívták ötét, vagy a’ Pen- 
íacleus fijától Munycbustól, 
vagy a’ Pyraeumi^ki - kötö 
heíiynek Munychia nevii ré- 
ízétől, hcl neki eggy templo
ma volt, mellyet az Athene-

beliek Afylumnak, vagy fza- 
bad menedék - heíiynek tar
tói lak. Ezen az innepen po- 
gáfsákat áldoztak Dianának, 
mellyeket Görögül Amphi. 
phonies , az az , minden felül 
fénylőknek neveztek, vágj 
azért, mert azokat égÖ fák
lyákkal kiférték, Vagy azért, 
mert azokat hóld’-töltén ál
dozták. Ezt az innepet an
nak a’ győzödelemnek emlé
kezetére ízentelték, a’mellyet 
Salamisnál a’ Perfáknak ha
jós feregeken nyert The- 
mitlocles: lett ez a’ gyözö- 
delern hóid’ - teltekor ; Diá
nának az innepet Ízentelték; 
mert ötét az hóidnak tartot
ták lenni.

Plut. de glor. Athen. Svi- 
das. AJeurs. Fajold.

M urci a . A’ korhelfégnek 
Isten - Aizfzonya a’ régi Ro
mai Pogányoknál: jö ez a’ 
név eggy régi Murcus, vagy 
Murcidus izótól, melly rot
hadnál, korhelt tefzen. A’ 
Murcia’álló képe mindenkor 
poros és mohos vólt, melly 
az henyeféget jelentette. A’ 
temploma Romában az A ven- 
tinumi hegy alatt vólt. Né- 
melly írók Murciát Venuísal 
öfzve-zavarják, ’s azt mond
ják , hogy tudatlanfágból ír
ták Murciát Murtea hellyett, 
melly eggy régi Murta fzó- 
tól jÖ , melly Myrtus bokrot 
tefzen, melly fa Venusnak 
vólt fzer,telve. Plin. 1, íj. 
Au pufi. de C. D.

Musáx. A’ ízabad mester- 
fégeknek és fzép tudomá- 
maryoknak Isten-AÍztzonya- 
ik, Jupiternek és Mnemosy

ne-
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nének leányai, nevezeteién 
ezek, Clio, Urania , Calli
ope , Euterpe , Erato , Thalia, 
Melpomene, Terpsichore, Poly
hymnia. Némellyek az égnek 
és földnek leányainak tar
tották őket, kiken a’ test
nek és léleknek minémii l é
geit akarták jelenteni, mellyek 
a’ tudományokra meg-kíván- 
tattatnak. Clio-annyit tefzen, 
mint betsület , tifztefség: 
Euterpe , gyonyörködtetö : 
Thalia, Virágzó: Melpomene, 
magához vonó: Terpfichore, 
fzívet vídámitó : Erato, fzeie- 
tetre méltó : Polyhymnia, fok- 
féle ének : Urania , égi: Cal
liope , hangnak ékefsége: Clio 
az Históriát, Melpomene a’ 
Tragoediát, Thalia a’ Co- 
mcediát, Euterpe a’ flautát, 
Terpfichore az hárfát, Erato, 
a’ lantot, Calliope az Heroi
cus verfeket, Urania az 
Aftrologiát, az az , a’ tsillag- 
visgálást,Polyhymnia az éke 
fen - í'zóllást találta. Né
mellyek. tsak három Musá- 
kát tartottak, Mnemet, Aoe- 
det, ds Meletet, az az, az Em
lékezetet, Éneklést, és El
mélkedést. A’ Mufáknak fok 
hellyeik voltak; az honnan 
nevezeteket is vették, mint az 
Helicon, Pieria, Parnallus; 
az honnan Heliconiades , Pie- 
rides, Parnafiidestknek gyak
ran hívattatnak. Romában 
azon az hellyen volt a’ Mu
ráknak kútok , hol Numa 
Király Egeria Nymphával 
eggyüve Izokott volt járni, 
mellyre, valamint a’ Mufák
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tifzteletekre is , a’ Veftalis 
Szüzeknek volt gondjok.

Meurs. Gra-c. Fér. 
Muserrin. A’ Törökök 

köztt Atheufok, vagy Istent, 
tagadók. Ez a’ név annyit 
tefzen, mint a’ ki valamit 
el-titkol. Ezek eggy  - átaljá- 
ban tagadják az Isten’ léte
iét. A’ Cadisok és Tudófok 
köztt, fok Muferrinek vágy
nak. De a’ leg - fóbb embe
rek közttok ollyanok , kik a’ 
KerefztyénVallástmeg-tagad- 
ták , ’s Muferrinekké, vagy 
Istent-tagadókká lettek, hogy 
a’ lelki eameretuek vádoláiit, 
’s az ítélettől való félelmet 
el-nyonahalsák. Az illyenek 
nem merik magokat nyilván 
ki - adíii. Ricaut.

M ü a ϊ c A. L. Mn tipli onia, 
Ének. Psalmus.

M u t h , Eggy Isten , a’ ki
ről Philo Rtbíius emlékezik. 
Saturnus magát ki-heréltette, 
’s táríait is kénfzerítette 
hogy kövefsék az ő példáját: 
azután nem fokára fzillt neki 
Rhea eggy lijat, a’ kit a’ 
Phcenixek most halálnak, 
majd Plútónak neveztek , ’a 
a’ kit Ő az Istenek közzé 
fzámlált. Muth, a’ Phoenix és 
Zsidó ny elven, italait tefzen. 
Hihető hogy Muth, és az 
Ekronbelieknek Bel-Zebub- 
jok, mind-eggy vólt. L. Baal- 
Zebub.

Euseb. Prsep. Evang. ó. 10.
* Myagrus. Eggy Isten a’ 

régi Pogányoknál, a’ kinek 
kötelefsége vólt a’ legyeket 
el-iizni. Az Arcadiaiak áldoz

tak
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tak neki. L. Baal - Zcbub. 
Seiden de Diis Syris. Sal
mas. in Solin.

M y s i a . E g g y  innep, 
mellyel a’ régi Görögök Ce- 
res Mysiának fzenteltek. 
Mysiának nevezték ötét at
tól a’ templomtól, mellyet 
eggy Arcadiai Mysius nevű 
ember, Pellene várofától hat- 
V an íladiutnra épített volt Ce- 
vcsnek. Ez az innep hat na
pokon tarto tt: az harmadik 
t ápon a’ templomból minden 
f'érifij&kat és hím ebeket ki
hajtottak, az aízfzonyokat és 
nőstény ebeket pedig be-zár- 
ták. Minrkutánna Ők ott a’· 
fzokott ceremóniákat végbe
vitték , más nap’ a’ magok 
férjeikhez ki-mentek, ’s az 
innepnek hátra - lévő réfzét 
az Ö férjeikkel eggyütt mű· 
l&tMggal töltőt ték-cl.

Paus. in Achaic. c. a 7.
M y s t e r ia . így nevezik a’ 

Vallásnak titkait. Ezt a’ fzót 
hozzák a’ Görögből Myein 
to Stoma: az az , a’ fzájat 
be-zámi. Minden féle Reli- 
gióban vóltak Myfleriumok. 
Tele vólt azokkal a’ Pogány 
Religio. Különösen pedig a’ 
Ceres Isteni tiízteletében való 
Ceremóniákat hívták Myfte- 
ríumoknak, mellyeket oliy 
igen titkoltak, hogy a’ ki 
azokból valamit ki - nyilat
koztatott, azzal, mint az Is
teni boízfzú-állásnak tárgyá
val, még-tsak eggy házban 
fém akartak lenni. Horatius 
az illyen fzeméllyekkel azon- 
eggy hajón nem akart fcl-in- 
dtíTni. L. Eleujynia,

A’ Pogány oknak Myfteriu* 
maik hijában-valófágok vól
tak , és ők azokat tsak azért 
titkolták, hogy Religiójokat 
nevetíégre ki-ne tegyék; mint 
Juvenalisból meg-tettízik. A’ 
Szent Írás gyakran illeti 
Aftarténak , Adonisnak, és 
más Pogány Isteneknek útá- 
latosMyfteriumaikat, mellyek 
nem egyebek vóltak, hanem 
a’ Religiónak fzent fedele 
alatt, a’ leg-fertelmesebb vét
kek. Az Egyiptomiaknak Re- 
ligiójok, elejitöl fogva vé
géig, tele volt Myíteriummal; 
és nem tsak tudományokat, 
hanem küllő Isteni tifztele- 
teket is az homályos Hicro- 
glyphummal fedezték-el. A’ 
Zsidó Religióban is igen fok 
Mylferium vólt. Auguftinu* 
azt mondja, hogy maga az 
egéízZsidó nemzet, a’ mennyi- 
ben az a’ Chriíiust és a’Ke- 
refztyéneket példázta, merő 
azon Myfterium vólt. Mind 
a z , a’ mit Isten nekik pa 
rant sóit, vagy meg-tiltolt, 
lelki dolgokat példázott. Az 
áldozat, Papíág, ’s a' t. mind 
My íieriumok voltak: a’ Chris
tus felöl való jövendölések, 
mind titkokkal vóltak ele
gyedve. A* Kereíztyén Re- 
ligión&k is vágynak titkai, 
vagy Myíteriumai: Hlyen a’ 
Chriftusnak emberré léteie: 
az Ö isteni és emberi termé- 
fzetének azon-eggy fzeméiiy- 
ben való eggyesülése: az Ő 
tsudálatos Születtetése, ha
lála, fel-támadáfa, mennybe 
meneleíe : a’t Szent Három
ságról való tudomány. S1. 
I'al gyakran emlékezik a’
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Keréfztyén Religiőnak My- 
fleriumairől, vagy titkairól, 
mint az E van gyei i ómnak , ’s 
a’ Cfariftus’ Kerefztének tit
káról , nelly világ' kezdeté
től fogva el-vólt fedezve: az 
Evangyéliomnak fzolgajit pe-

dig, Isten’ titkainak Sáfá
rainak nevezi.

•Juv. Sat. 6. Virg. Geor. j. 
Ovid, ep. a. art. am. Wag
ners Abhandlung von den 
Geheimnilsen. Auguft. contra 
Fauft,

Sof




